
РІШЕННЯ 

Центральної методичної Ради 

Запорізького державного медичного університету 

з питання: «Організаційно-методична робота наукової бібліотеки ЗДМУ 

в умовах запровадження новітніх технологій та методів і форм викладання»  

від 23 лютого 2021 року 

 

Заслухавши та обговоривши доповідь директора наукової бібліотеки 

Карпенко Т. В. «Організаційно-методична робота наукової бібліотеки ЗДМУ 

в умовах запровадження новітніх технологій та методів і форм викладання» 

Центральна методична Рада відмічає, що бібліотека університету – є активним 

учасником навчального, наукового та виховного процесів. 

В бібліотеці університету запроваджено багато новітніх інформаційних 

сервісів та значно покращено діяльність з питань обслуговування 

користувачів. Це сучасний підрозділ, технічно обладнаний оснащений 

сучасною комп’ютерною технікою, мультимедійними інформаційними 

ресурсами, телекомунікаційними засобами, який для формування 

інформаційного поля використовує новітні інформаційні технології. 

Особлива увага приділяється комплектуванню фонду. На його 

поповнення у 2020 році було витрачено 3 671 654 гривень. Закуплено 7 928 

примірників навчальних видань (185 назв). Передплачено вітчизняні та 

зарубіжні періодичні видання на 184 000 гривень. Основні види діяльності 

бібліотеки: формування бібліотечного фонду; передплата профільних 

періодичних видань; ведення довідково-пошукового апарату; формування, 

систематизація та зберігання інформаційних ресурсів для повного й 

оперативного задоволення запитів користувачів; створення бібліографічної 

бази даних профільного змісту; формування читацької та інформаційно-

пошукової культури. 

В бібліотеці автоматизовано всі основні технологічні процеси: реєстрація 

користувачів з видачею пластикового читацького квитка; обслуговування 

користувачів; каталогізація фонду бібліотеки; ведення електронних ресурсів; 

аналітичний розпис статей з часописів; довідкова робота;  пошук в 

електронному каталозі тощо. 

Обслуговування проводиться на абонементах, у читальних залах, в тому 

числі філіях бібліотеки у студентських гуртожитках. Комп’ютерні читальні 

зали на 50 місць надають користувачам доступ до Internet, локальних 

електронних документів, до віддалених електронних ресурсів, оцифрованих 

бібліотекою видань. 



Для комфорту та зручності користувачів організовано вільний доступ до 

власних і віддалених інформаційних ресурсів. Працює репозитарій, який 

налічує більше 11500 документів. Електронний каталог містить 538765 

записів, протягом року збільшився на 25348 нових записів. Отримано доступ 

до баз даних Scopus та Web of Science.  

Ведеться комплектування фонду електронними виданнями, формується 

електронна бібліотека кафедральних ресурсів. 

Співробітники бібліотеки надають методичну допомогу кафедрам в 

оформленні навчальних видань, а саме: титульна сторінка, бібліографічний 

опис, перелік рекомендованої літератури. Проводяться консультації та 

надається допомога з оформлення списків рекомендованої літератури на 

відповідність ДСТУ.  

Організовано проведення консультацій з наукометричних показників 

публікаційної діяльності співробітників кафедр університету. 

Діють інші сервіси: он-лайн доступ до Електронного каталогу, 

авторизований он-лайн доступ до матеріалів Електронної бібліотеки 

(цілодобово), електронна доставка документів, міжбібліотечний абонемент, 

електронне замовлення документів, комп’ютерний читальний зал, WiFi-

мережа та додаткові бібліотечні послуги (сканування, ксерокопіювання, запис 

на диск тощо). Користувачі можуть працювати з електронними 

інформаційними ресурсами віддаленого доступу. Протягом року бібліотека 

отримувала безкоштовні тріал-доступи до БД зарубіжних видавництв. 

На сайті бібліотеки для науковців вишу надається електронна послуга з 

визначення класифікаційних індексів УДК (1504). Великим попитом 

користувалась електронна доставка документів, було від скановано та 

відправлено замовникам 148 статей з журналів попередніх років.  Виконано 

2837 довідок в електронному режимі, Створено та розміщено на сайті 88 

матеріалів:  віртуальні виставки, інформаційні повідомлення, бюлетені нових 

надходжень, огляди літератури тощо. Надавалася послуга онлайн подовження 

терміну користування книгами. 

Вся територія бібліотеки є WiFi зоною, в т.ч. філії бібліотеки у 

гуртожитках. Читачі мають змогу користуватися власними мобільними 

телекомунікаційними приладами. 

Разом з цим, в цьому напрямку потрібні значні зусилля щодо подальшого 

постійного удосконалення роботи на допомогу самостійній роботі студентів. 

Враховуючи вищезазначене Центральна Методична Рада 

 

  



УХВАЛИЛА: 

1. Інформацію директора наукової бібліотеки Карпенко Т. В. 

«Організаційно-методична робота наукової бібліотеки ЗДМУ в умовах 

запровадження новітніх технологій та методів і форм викладання» 

прийняти до уваги. 

2. Завідувачам кафедр: 

2.1. Забезпечити передачу до бібліотеки обов’язкового примірника 

всіх навчально-методичних матеріалів створених співробітниками 

кафедри (у друкованій або електронній формі).  

Постійно 

 

2.2. Забезпечити розміщення матеріалів кафедри в Інституційному 

депозитарії.  

Постійно 

3. Директору бібліотеки Карпенко Т. В. 

3.1. Забезпечувати комплектування фондів бібліотеки сучасною 

навчальною та науковою літературою відповідно до чинних норм. 

Постійно 

3.2. Надавати методичну допомогу кафедрам університету в 

оформленні створених навчальних матеріалів та розміщення їх  в 

Інституційному депозитарії 

Постійно 

3.3. Забезпечення доступу до електронних версій навчальних 

матеріалів, в т. ч. електронних навчально-методичних комплексів через 

Репозитарій, електронний каталог та фонд електронних документів тощо. 

Постійно 

3.4. Удосконалити базу даних «Публікації співробітників ЗДМУ» 

До 25 серпня 2021 р. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на проректора з 

наукової роботи проф. Туманського В. О. 

  



РІШЕННЯ 

Центральної Методичної Ради  

Запорізького державного медичного університету  

з питання: «Про стан організації заочного періоду навчання інтернів зі 

спеціальності «Стоматологія» на базах стажування та заходи щодо його 

удосконалення» 

від 23 лютого 2021 року 

 

Центральна Методична Рада Запорізького державного медичного 

університету заслухала та обговорила інформацію декана ФПО, професора 

Рябоконя Ю.Ю., зав. кафедри пропедевтичної та хірургічної стоматології 

доцента Чертова С.О., зав. кафедри терапевтичної, ортопедичної та дитячої 

стоматології професора Возного О.В. (звіт додається) і відмічає, що стан 

організації заочного періоду навчання інтернів зі спеціальності 

«Стоматологія» на базах стажування в цілому задовільний.  

Великою підтримкою в підвищенні якості навчання наших інтернів в 

заочному періоді є матеріально-технічне оснащення кафедр. Придбання 

сучасного обладнання з цифровою технологією дозволяє інтернам опанувати 

навички діагностики та лікування стоматологічних захворювань сучасними 

методиками  

Одним із основних критеріїв якості навчання в заочному періоді є 

підготовка інтернів до складання державного ліцензійного іспиту «Крок 3 

Стоматологія». Спільні зусилля деканату ФПО та кафедр, плідна та ретельна 

робота викладачів кафедр дозволили підготувати інтернів на високому рівні 

Приємно відмітити, що у 2020 році всі 39 інтернів успішно склали іспит. 

Середній бал складає 87,7%. 

Згідно рішень Центральної Методичної Ради 2017, 2018, 2019, 2020 

року, проводилася певна робота по збільшенню кількості баз для проходження 

заочного періоду навчання нашими інтернами. Слід зазначити, що збільшення 

відбулося за рахунок державних клінік. 2020 рік не став винятком, переважна 

більшість 53,7% інтернів уклали договір з заочними базами стажування 

державної форми власності.  

Про високій рівень підготовки стоматологів в нашому університеті 

говорить бажання керівників лікувальних закладів підписати договір з нашим 

університетом про проходження заочної частини інтернатури. Так певна 

мотиваційна робота співробітників кафедр, рівень підготовки майбутніх 

інтернів дозволили виявити бажання керівництва Херсонської та Бердянської 

міських стоматологічних поліклінік до співпраці. 



Організація надання стоматологічної допомоги, в умовах пандемії, 

певний дозвіл та контроль за виконанням інтернами своїх службових 

обов’язків в державних стоматологічних клініках спонукає значну частину 

інтернів прагнути попасти на базу навчання, яка розташована на території 

державного закладу. Лояльне ставлення керівників до власної роботи інтернів, 

прикріплене населення, безкоштовність допомоги збільшує кількість 

бажаючих проходити інтернатуру.  

На заочних базах приватної форми власності виявили проблеми допуску 

до самостійної роботи лікарів інтернів. З одного боку сучасне обладнання та 

матеріали з другого – відсутність дозволу на самостійну роботу. У кращому 

випадку вони починають надавати стоматологічну допомогу в кінці першого 

року навчання.  

Поспіль останніх років залишається проблема відсутності ліцензії на 

виконання усіх видів стоматологічної діяльності баз які розташовані на 

території приватних стоматологічних клінік. По перше це відсутність бажання 

керівників витрачати свій час на придбання додаткових ліцензій, по друге 

втрачання доходу своїх закладів або витрату своїх коштів для придбання 

обладнання згідно потребам нових ліцензій. Як результат інтерни не можуть 

виконати в повній мірі опанування навичками по всім розділам стоматології. 

Рішення цієї проблеми полягає в розширені та створені університетських 

клінічних стоматологічних баз, в яких організація надання стоматологічної 

допомоги буде проводитися в повному обсязі з усіх розділів. 

Нажаль соціально-економічні умови, що склалися в останній час в нашій 

країни, наявністю проблем в перспективному розвитку сільської місцевості 

спонукає майже всіх інтернів відмовитися від працевлаштування на селі.  

Плідно використовується створений он-лайн курс до підготовки інтернів 

до іспиту «КРОК-3». Створені навчальні посібники рекомендуються лікарям 

інтернам для своєї самостійної підготовки. Стоматологи інтерни активно 

приймають участь у проведенні щорічних науково-практичних конференцій, 

вебінарів, майстер класів. 

Разом з цим, потрібно подальше удосконалення з організації заочного 

періоду навчання інтернів зі спеціальності «Стоматологія» на базах 

стажування для чого кафедри мають чималий потенціал. 

Враховуючи вищезазначене Центральна Методична Рада 

УХВАЛИЛА: 

Інформацію декана ФПО професора Рябоконь Ю.Ю., зав. кафедри 

пропедевтичної та хірургічної стоматології доцента Чертова С.О., зав. кафедри 

терапевтичної, ортопедичної та дитячої стоматології професора Возного О.В. 



«Про стан організації заочного періоду навчання інтернів зі спеціальності 

«Стоматологія» на базах стажування та заходи щодо його удосконалення» 

прийняти до відома і визнати необхідність вдосконалення на всіх напрямкам 

організації заочного періоду навчання інтернів для забезпечення якості 

навчального процесу. 

Для удосконалення організації заочного періоду навчання інтернів зі 

спеціальності «Стоматологія» на базах стажування необхідно: 

1. Декану факультету післядипломної освіти професору Рябоконю Ю.Ю.: 

1.1 Здійснювати контроль за своєчасним виїздом на бази стажування 

викладачів профільних кафедр, з метою надання їм методичної та 

консультативної допомоги. 

Постійно 

1.2 Забезпечувати взаємний зв'язок профільних кафедр та баз 

стажування. 

Постійно 

2. Завідувачам кафедр терапевтичної, ортопедичної та дитячої стоматології 

професору Возному О.В. і пропедевтичної та хірургічної стоматології доценту 

Чертову С.О.  

2.1 Здійснювати регулярний контроль за роботою баз стажування 

лікарів-інтернів стоматологів, в яких проходять заочне стажування наші 

інтерни. 

Постійно 

2.2 Інформувати деканат ФПО про організацію та якість практичної 

підготовки лікарів-інтернів і керівників інтернів на базах стажування. 

Постійно 

2.3 Поліпшити консультативну та методичну допомогу керівникам на 

нових базах стажування. 

Постійно 

2.3 Розробити нові навчальні посібники для лікарів-інтернів та 

керівників баз стажування з усіх розділів стоматології. 

Постійно 

2.4 Для покращення відпрацювання практичних навичок 

використовувати усі можливості міжкафедрального тренінгового центру 

ЗДМУ, розробивши індивідуальний маршрут, перелік станцій кожному 

лікарю-інтерну. 

Постійно 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на декана факультету 

післядипломної освіти професора Рябоконя  Ю.Ю.  



РІШЕННЯ 

Центральної методичної Ради 

Запорізького державного медичного університету 

з питання «Звіт про навчально-методичну видавницьку діяльність кафедр 

Запорізького державного медичного університету в 2020 р. та затвердження 

плану підготовки видань на 2021 рік» 

від 23 лютого 2021 року 

 

Заслухавши та обговоривши звіт Голови Ради з навчально-методичного 

забезпечення та підвищення кваліфікації викладачів проф. Резніченка Ю.Г. 

про навчально-методичну видавницьку діяльність кафедр медичного 

університету в 2020 році та план підготовки видань на 2021 рік, Центральна 

методична Рада відзначає, що з цього питання кафедрами проводиться робота. 

По ЗДМУ результати навчально-методичної видавницької діяльності в 

2019 році такі: всього видано 681 робота (2019 р. – 792), з них з грифом МОЗ / 

МОН України та за рішенням Вченої ради: підручників 16 (2019 р. – 17), 

навчальних та навчально-методичних посібників – 26 (2019 р. – 30). 

Навчальних та навчально-методичних посібників – 424 (2019 р. – 524), 

інструктивно-методичних матеріалів – 184 (2019 р. – 221). Підручників 

затверджених ЦМР – 9. Монографій – 22 (2019 р. – 13). 

Найпомітніший внесок у створення підручників і посібників з грифом 

МОН / МОЗ України та за рішенням Вченої ради зробили кафедри: 

№ 

п/п 
Назва кафедри 

Грифи 
Підручник 

МОН МОЗ ВР 

1.  Природничих дисциплін для іноземних 

студентів та токсикологічної хімії 
  4 підр. / 2 пос.  

2.  Фармакології та медичної рецептури з 

курсом нормальної фізіології 
  3 підр. / 2 пос. 2 

3.  Загальної практики – сімейної медицини 

та внутрішніх хвороб 
  2 підр. / 2 пос.  

4.  Госпітальної педіатрії   1 пос. 3 

5.  Загальної хірургії та догляду за хворими  2 підр. 1 підр.  

6.  Фізколоїдної хімії   3 пос.  

7.  Фізичної реабілітації, спортивної 

медицини, фіз. виховання і здоров’я 
   3 

8.  Мовної підготовки   2 підр.  

9.  Онкології та онкохірургії 1 підр.   1 

10.  Травматології та ортопедії   1 підр. 1 

11.  Патологічної фізіології з курсом 

нормальної фізіології 
  1 підр. / 1 пос.  

12.  Інфекційних хвороб   1 пос. 1 



13.  Медбіології, паразитології та генетики    1 

14.  Іноземних мов   1 підр.  

15.  Культурології та українознавства   1 підр.  

16.  Біологічної хімії   2 пос.  

17.  Госпітальної хірургії   2 пос.  

18.  Фармацевтичної хімії   2 пос.  

19.  Медицини катастроф, військової 

медицини та нейрохірургії 
  1 пос.  

20.  Психіатрії, психотерапії, загальної та 

медичної психології, наркології та 

сексології 

  1 пос.  

21.  Суспільних дисциплін   1 пос.  

22.  Фармакогнозії, фармакології та ботаніки   1 пос.  

 

З метою поліпшення видавницької діяльності кафедр університету 

Центральна методична Рада 

УХВАЛИЛА: 

1. Затвердити звіт про навчально-методичну, видавницьку діяльність 

кафедр Запорізького державного медичного університету в 2020 році та 

вважати її задовільною. 

 

2. Затвердити план підготовки навчально-методичних матеріалів ЗДМУ на 

2021 рік. 

 

3. Відмітити активну роботу у підготовці та виданні навчальної, навчально-

методичної літератури з грифом МОН / МОЗ України та за рішенням 

Вченої ради у 2020 р. кафедр: природничих дисциплін для іноземних 

студентів та токсикологічної хімії, фармакології та медичної рецептури з 

курсом нормальної фізіології, загальної практики – сімейної медицини та 

внутрішніх хвороб, госпітальної педіатрії, загальної хірургії та догляду за 

хворими, фізколоїдної хімії, фізичної реабілітації, спортивної медицини, 

фіз. виховання і здоров’я, мовної підготовки, онкології та онкохірургії, 

травматології та ортопедії, патологічної фізіології з курсом нормальної 

фізіології, інфекційних хвороб, медбіології, паразитології та генетики, 

іноземних мов, культурології та українознавства, біологічної хімії, 

госпітальної хірургії, фармацевтичної хімії, медицини катастроф, 

військової медицини та нейрохірургії, психіатрії, психотерапії, загальної 

та медичної психології, наркології та сексології, суспільних дисциплін, 

фармакогнозії, фармакології та ботаніки. 



 

4. Директору бібліотеки Карпенко Т.В. забезпечити своєчасну перевірку 

навчально-методичних матеріалів, що надаються для затвердження ЦМР. 

Постійно 

5. Головам циклових методичних комісій університету продовжити аналіз 

необхідності видання підручників та працювати над створенням протягом 

2021 року по 2 підручника від кафедр кожної циклової методичної комісії. 

Постійно 

6. Головам циклових методичних комісій та завідувачам кафедр 

університету постійно тримати під контролем дотримання вимог 

академічної доброчесності в навчально-методичних матеріалах та онлайн 

курсах, що готуються до видання. 

Постійно 

7. Головам циклових методичних комісій та завідувачам кафедр 

університету постійно тримати під контролем якість навчально-

методичних матеріалів та онлайн курсів, що готуються до видання, 

відповідність їх чинним вимогам, вимогам методичних рекомендацій, 

навчальним планам та програмам. 

Постійно 

8. Завідувачам кафедр: 

7.1. Забезпечити виконання плану підготовки навчальних, навчально-

методичних видань на 2021 рік. 

Постійно 

7.2. Забезпечити своєчасне оновлення, дотримання в актуальному стані 

та надання до навчально-методичного відділу до 01 вересня 2021 р. 

електронних навчально-методичних комплексів навчальних 

дисциплін, відповідно до Положення про навчально-методичний 

комплекс навчальної дисципліни у ЗДМУ. 

До 31 серпня 2021 р. 

7.3. Забезпечити своєчасне надання до бібліотеки ЗДМУ обов’язкового 

примірника затверджених ЦМР навчально-методичних матеріалів. 

Протягом року 

9. Рекомендувати кафедрам, співробітники яких захистили наукові роботи в 

2020 р. підготувати до затвердження на ЦМР навчальні доробки, що 

містять матеріали дисертацій і будуть використовуватися в подальшому 

в освітньому процесі. 

Протягом року 

10. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого проректора 

Авраменка М.О.  



РІШЕННЯ 

Центральної методичної Ради 

Запорізького державного медичного університету 

з питання: «Про стан організації роботи з підвищення кваліфікації 

професорсько-викладацького складу університету»  

від 23 лютого 2021 року 

 

Заслухавши і обговоривши інформацію проректора з науково-

педагогічної та навчальної роботи доцента Моргунцової С.А., ЦМР відзначає, 

що в університеті підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників 

ЗДМУ здійснюється за напрямками: направлення у інші навчальні заклади та 

провідні клініки країни; проведення дистанційно-очних циклів на базі ЗДМУ 

«Організація дистанційного навчання на основі хмарних сервісів MS Teams»; 

проходження передатестаційних циклів, курси ЗДМУ – «Організація 

дистанційного навчання на платформі edX. Розробка та супровід онлайн 

курсів», курси для науково-педагогічних працівників з педагогіки 

«Інноваційні педагогічні технології та психологічний супровід освітнього 

процесу в підготовці фахівців галузі «Охорона здоров’я» та іноземних мов. 

Протягом 2020 року підвищили свою кваліфікацію 822 науково-

педагогічних працівника ЗДМУ. Взяли участь в міжнародних конференціях, 

тренінгах та конгресах 45 науково-педагогічних працівників ЗДМУ. 

Було організовано курси підвищення кваліфікації викладачів 

університету «Організація дистанційного навчання на платформі edX. 

Розробка та супровід онлайн курсів» для 58 науково-педагогічних працівників 

ЗДМУ. 

На базі Центру дистанційного навчання та телемедицини Запорізького 

державного медичного університету були організовані дистанційно-очні 

цикли тематичного вдосконалення «Організація дистанційного навчання на 

основі хмарних сервісів MS Teams», на яких підвищили кваліфікацію 417 

науково-педагогічних працівників. 

Також науково-педагогічні працівники ЗДМУ підвищували свій 

особистий спеціально- професійний рівень у таких напрямках: тематичне 

вдосконалення зі спеціалізації (137 викладачів); передатестаційні цикли (7 

викладачів); курси зі спеціалізації (15 викладачів); на виїзних курсах (13 

викладачів);  стажування пройшли (5 викладачів) та стажувались за 

кордоном 10 викладачів. 

Протягом року було організовано курси підвищення кваліфікації 

«Інноваційні педагогічні технології та психологічний супровід освітнього 

процесу в підготовці фахівців галузі «Охорона здоров’я»  для 103 науково-



педагогічних працівників на базі ЗДМУ за участю фахівців Запорізького 

Національного університету 

Постійна увага ректорату приділяється покращенню рівня професійної 

підготовки науково-педагогічних працівників. З метою надання й 

вдосконалення методичної допомоги молодим викладачам університету на 

виконання норм ст. 57 п. 9 Закону України «Про вищу освіту» продовжено 

роботу Школи молодого викладача, до якої залучено колективи кафедр 

суспільних дисциплін, культурології та українознавства, МФІНТ, 

співробітників навчально-методичного відділу та бібліотеки.  

Потужна матеріально-технічна база університету, висококваліфікований 

склад професорів та доцентів, а також фінансові можливості дають можливість 

зосередити на базі університету проведення багатьох видів підвищення 

кваліфікації для різноманітних категорій слухачів. 

Таким чином, організація підвищення кваліфікації та перепідготовки 

наукових, науково-педагогічних працівників і спеціалістів закладу, їх 

економічного, правового і професійного навчання безпосередньо в закладі або 

на договірних засадах в інших закладах та установах здійснюється згідно 

планів. 

Виходячи з вищевикладеного, Центральна методична Рада  

УХВАЛИЛА: 

1. Інформацію проректора з науково-педагогічної та навчальної роботи 

доцента Моргунцової С.А. з питання «Про стан організації роботи з 

підвищення кваліфікації професорсько-викладацького складу університету» 

взяти до відома і продовжувати оптимізувати роботу в цьому напрямку. 

2. Продовжити організацію підвищення кваліфікації науково-педагогічних 

працівників ЗДМУ згідно затвердженого плану та Положення про підвищення 

кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників. 

Постійно 

3. Передбачати запровадження новітніх форм підвищення кваліфікації 

викладачів, в т. ч. дистанційних форм навчання. 

 Постійно 

4. Продовжити роботу Школи молодого викладача – як форми первинного 

підвищення кваліфікації викладачів, які мають стаж науково-педагогічної 

діяльності менше 3 років. 

Згідно плану 



5. Впроваджувати у подальшому ряд заходів з підвищення кваліфікації 

викладачів без відриву від виробництва. 

Постійно 

6. Залучати до організації та проведення підвищення кваліфікації 

викладачів з педагогіки – провідних фахівців ЗДМУ та інших закладів освіти 

(в т. ч. ЗНУ) 

Постійно 

7. Завідувачу кафедри медичної та фармацевтичної інформатики проф. 

Рижову О.А.: 

7.1. Продовжити підвищення кваліфікації викладачів в галузі 

інформаційних технологій з подальшим дистанційним навчанням на 

базі хмарних сервісів Microsoft. 

Протягом року 

7.2. Розробити та подати на затвердження План ПК на 2021-2022 н. р. 

 До 01.04.2021 р. 

8. Головам Циклових методичних комісій здійснювати аналіз підвищення 

кваліфікації викладачів та розглядати дане питання на засіданнях. 

Згідно плану роботи ЦМК 

9. Завідувачам кафедр університету: 

9.1. Забезпечувати своєчасне планування та проходження кваліфікації 

викладачів. 

Постійно 

9.2. Про результати проходження підвищення кваліфікації надавати 

інформацію до відділу кадрів та навчально-методичного відділу. 

Постійно 

10. Контроль над виконанням даного рішення покласти на проректора з 

НПНР доц. Моргунцову С.А. 

 

 


