Яблучанський М.І., зав. кафедрою внутрішньої медицини
«Шановні пані та панове, я приєднуюся до вітаннь із початком
нового навчального року – це дійсно виключно важлива подія. Я щасливий
працювати у Каразінському університеті. Я вдячний Бакірову В.С., який у
доповіді підняв питання медичного факультету, що у квітні 2018 року
святкуватиме 25 років з дня поновлення його діяльності в університеті.
Для мене особисто це 25 років праці в університеті. До ситуації, що
сталася цього року, а саме низький рівень атестації «Крок», ми йшли довго
через низку чинників. Я зупинюся лише на кількох чинниках, які
потребують вирішення найближчим часом задля попередження і усунення
їх на майбутнє.
Одним із чинником, як зазначив і Бакіров В.С., є фільтри, які
повинні бути спроможні не допустити до навчання, тих, у кого низький
рівень підготовки. Призначений новий декан, який добре на цьому
розуміється, це питання вже вирішене. Я особисто вдячний декану за те ,
що ми не пропустили 30% випускників з низькою якістю підготовки і
поставили їм двійки. Це дуже важливий крок, який оздоровлює факультет.
Але інша площина проблем, яку, сподіваюся, університет вирішить, це катастрофічна нехватка академічних площ. У клініках відсутні
приміщення, здатні розмістити студентські групи кількістю понад 30 осіб
для проведення навчально-практичної роботи і здійснення освітнього
процесу. Заняття починаються о 8 годині, закінчуються о 20.30, а
поліклініки, наприклад, працюють до 18.00. Проректор з науковопедагогічної роботи Азарєнков М.О. під час обговорення цієї злободенної
проблеми висловив гарну ідею щодо переведення усіх академічних
площин у загальноуніверситетський академічний фонд. Щільність
студентів на медичному факультеті дуже висока і це питання потребує
термінового вирішення.
Друга з проблем, що виникла, – зросли об’єми кафедр. Моя кафедра–
60 ставок. Більша частина викладання є англомовною. Тому завдання щодо
укомплектування кафедри включає знайти працівників, які вільно
володіють англійською і є професійно підготовленими, але ж у них немає
вчених ступенів. Дослідження за потрібними темами та підготовка
дисертацій вже розпочаті, але тепер це можливо виключно лише за умов
заочної аспірантури, за власний кошт. Тому необхідно перед
Міністерством освіти і науки ставити питання про можливість для
здобувачів, які проводять дослідження на своєму робочому місці,
захищатися поза аспірантурою за зміненим Порядком підготовки
здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у
вищих навчальних закладах. Поки це вирішується на рівні Міністерства,
університет має дати право безкоштовно навчатися в заочній аспірантурі
цим працівникам.
Ідея децентралізації фінансування з деякими напрямами діяльності
факультетів дуже хороша.
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забезпечення
сучасного
технологічного рівня освітнього процесу.
Підтримуючи доповідь ректора, плекаю надію на те, що всі
проголошені мною питання будуть вирішені, а перегляд питання площин
негайним чином.»

