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Вінницький національний медичний університет 
ім. М.І. Пирогова

НАКАЗ

30.10.2020 №  о

Про внесення змін 
до графіку навчального процесу 
для здобувачів 5 курсу 
заочної форми навчання (4,5р.) 
спеціальності 226 «Фармація»
2020-2021 навчального року

При проведенні акредитаційної експертизи освітньо-професійної програми 226 
«Фармація» експертною комісією були виявлена не відповідність в навчальних планах 
денної до заочної форми навчання.

З метою ліквідації недоліків виявлених під час роботи експертної групи керівником 
навчального відділу було ініційовано подання на вчену раду стоматологічного та 
фармацевтичного факультетів на зміну графіка навчального процесу (витяг з протоколу 
додається).

НАКАЗУЮ:

1. Відповідно до рішення вченої ради стоматологічного та фармацевтичного факультетів 
від 27.10.2020 згідно пункту 1 зробити зміни у графіку навчального процесу, розкладі 
занять та сесій для студентів 5 курсу (4,5 роки навчання) заочної форми за узгодженням з 
деканом фармацевтичного факультету та гарантом ОПП (оновлені зі змінами додаються).

Відповідальний: керівник навчального відділу.
2. Прийняти дані графіки та розклади до виконання, завідувачів відповідних кафедр 
розпорядженнями по факультету з оприлюдненням на своїх інформаційних ресурсах (веб
сайт та інформаційні стенди).

Відповідальні: керівник навчального відділу, декан фармацевтичного факультету, 
гарант ОПП.

3. Довести даний наказ до відома здобувачів 5 курсу заочної форми навчання (4,5р.) про 
зміни в навчальному графіку та терміни проведення сесії.

Відповідальні: Інспектори фармацевтичного деканату
4. Забезпечити здобувачів 5 курсу заочної форми навчання (4,5р.) навчально-методичними 
матеріалами (робочі програми, силабуси, лекційні матеріали, тематичні плани практичних 
занять, тематичні плани для самостійної роботи, методичні рекомендації для практичних 
занять та самостійної роботи, матеріали для підготовки диференційних заліків та заліків) 
шляхом оприлюднення їх на кафедральних Google дисках.

Відповідальні: Завідувачі кафедр.
5. Забезпечити здобувачів матеріалами відповідних практик для опрацювання до початку 
навчальної сесії.



Відповідальні: Завідувачі кафедр.
6. Своєчасне заповнення електронних журналів 

Відповідальні: Завідувачі кафедр.
7. Контроль за проведенням сесії в дистанційному режимі покласти на декана 
фармацевтичного факультету.
8. Контроль за виконанням даного наказу покласти на проректора з навчальної роботи 
проф. Гумінського Ю.Й.
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