Рішення вченої ради вищого навчального закладу про затвердження
стратегії і перспективних напрямів розвитку освітньої, наукової та
інноваційної діяльності вищого навчального закладу
Заслухавши та

обговоривши питання «Стратегії та перспективних напрямів

розвитку освітньої, наукової та інноваційної діяльності вищого навчального закладу»
вчена рада ВНКЗ ЛОР «Львівський інститут медсестринства та лабораторної медицини
ім.Андрея Крупинського»
УХВАЛЮЄ:
1.Завідувачам кафедр:
-створити електронні варіанти робочих навчальних програм з дисциплін, які читаються на
кафедрі (для кафедри, методкабінету, деканів).
-Методичні рекомендації до СПРС з дисциплін здати в бібліотеку (паперовий та
електронний варіанти).
положення про студентські наукові гуртки, об'єднання та здати їх в методкабінет.
-Запланувати викладачам у ІІ семестрі взаємовідвідування з метою обміну досвідом з
розрахунку 1 відвідування на місяць без оцінки якості заняття
2. Створити збірник наукових праць наших викладачів до 01.03.2016 р. Збірник видати в
електронному форматі до 01.04. 2016 р.
Навчально-методичній лабораторії розробити вимоги до написання наукових статей, тез
для збірника наукових праць інституту.
3. Розробити положення про спортивні секції, спецгрупи та групи ЛФК для занять з
фізвиховання (до 10.02.2016 р.).
4. В оціночну шкалу діяльності викладачів включити питання наукової роботи.
Запровадити самооцінку викладачів за шкалою з наступним захистом її результатів
(травень-червень).
5. Запланувати керівникам навчальних структурних підрозділів відвідування занять
викладачів з оцінкою у виразах: “відмінно”, “добре”, “задовільно”, “незадовільно” з
розрахунку 2 на місяць.
6. Методкабінету розробити положення про аналіз відвіданих занять у викладачів
7.Викладачам, які не займаються дисертаційними дослідженнями, здійснювати науководослідну роботу зі студентами з наступним оприлюдненням на конкурсах, олімпіадах,
конференціях, друкованих форматах.
8. Викладачам випускових кафедр створити навчальні посібники для бакалаврату та
магістратури (термін 1 рік).

9. Викладачам фармакології опрацювати клінічні протоколи МОЗ України з розділу:
“Лікування” та застосовувати їх для представлення новітніх препаратів при розгляді груп
препаратів тої чи іншої дії.
10. З 01.02 2016 р. створити Раду з питань інформаційних технологій,

розробити

Положення та план роботи.
11. Провести експеримент щодо доцільності розробки відеолекцій для нечуючих студентів
з дисциплін гуманітарного циклу (до 01.09.2016 р.)
12. Для наведення порядку у веденні навчальних журналів запровадити: виставлення “нб”
до 5 числа кожного місяця. Після чого пусті клітинки попереднього місяця
перекреслювати і не враховувати, якщо на цьому місці буде виставлено “нб” після 5
числа. У випадку порушення цього правила на викладачів будуть накладатися
дисциплінарні стягнення.
13. Викладачами доопрацювати для перевидання навчальні підручники та посібники,
видані до 2010 року (до 01.04.2016 р.).
14. Ввести тести “Кроків М і Б” та підсумкового контролю з усіх дисциплін в програму
“Деканат” з розрахунку: на кожні 54 год з дисципліни - 100 тестів.
15. Подати в методкабінет диски з мультимедійними презентаціями лекцій з усіх
дисциплін навчальних планів (до 01.06.2016 р.).
16. Викладачам, які читають “Основи охорони праці та охорона праці в галузі” розробити
типову програму та навчальний посібник для рівна молодшого бакалавра (до 01.09.2016
р.).
17. Державну атестацію випускників проводити відповідно до вимог Закону України “Про
вищу освіту” з оформленням документів, передбачених листами МОН та МОЗ України.
18. Створити оргкомітет з підготовки та проведення VII Міжнародного конгресу
медичних сестер (червень, 2016 р.).

