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ПЛАН РОБОТИ
Вченої ради університету
Академік НАМН України
проф. Запорожан Валерій Миколайович

— голова Вченої ради

Д. мед. н., проф. Вастьянов Руслан Сергійович — вчений секретар Вченої ради
Дата
засідання

Порядок денний

Відповідальний за підготовку питання, доповідач

1

2

3

01.09.2017 р. 1. Перспективи, пріоритетні напрямки розвитку університету та університетських клінік.
2. Підсумки роботи професорськовикладацького складу університету
за 2016/2017 та основні завдання на
2017/2018 навчальний рік.
3. Підсумки роботи приймальної комісії університету щодо прийому
студентів на 1-й курс

Ректор університету,
академік НАМН України
проф. Запорожан В.М.
Ректор університету,
академік НАМН України
проф. Запорожан В.М.

21.09.2017 р. 1. Аналіз результатів ліцензійних
іспитів «Крок» у 2016/2017 навчальному році. План заходів з підготовки
студентів до ліцензійного іспиту в
2017/2018 навчальному році.
2. Аналіз ефективності роботи та завдання випускаючих кафедр університету.

Проректор з науковопедагогічної (навчальнометодичної) роботи проф.
Ульянов В.О.

Відповідальний секретар
приймальної комісії
доц. Степанов Г.Ф.

Проректор з науковопедагогічної (навчальнометодичної) роботи проф.
Ульянов В.О.
3. Керування ризиками в системі ме- Доц. Бірюков В.С.
неджменту якості університету
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1

2

3

19.10.2017 р. Аналіз роботи «Центру інформаційного аналізу та внутрішнього контролю якості освіти» у 2016/2017 навчальному році та плани розвитку.

Директор Центру інформаційного аналізу та внутрішнього контролю якості освіти Лунько С.Г.

2. Впровадження системи менеджменту якості в університеті.

Проректор з науковопедагогічної (навчальнометодичної) роботи проф.
Ульянов В.О.

3. Аналіз ефективності роботи студентських наукових гуртків кафедр
і молодих науковців університету

Науковий керівник СНТ
та ТМВ університету
проф. Юшковська О.Г.

16.11.2017 р. 1. Підсумки набору іноземних грома- Проректор з науководян на навчання в університеті. За- педагогічної роботи
ходи, спрямовані на інтеграцію іно- проф. Бажора Ю.І.
земних студентів 1–2-го курсів у навчальний процес та їх соціальнопобутова адаптація.
2. Результати внутрішнього аудиту
та завдання в межах підготовки до
зовнішнього аудиту за системою
міжнародних стандартів ISO.

Проректор з науковопедагогічної (навчальнометодичної) роботи проф.
Ульянов В.О.

3. Про підготовку університету до
роботи в зимовий період

Проректор з адміністративно-господарської
та фінансової роботи
Пастернак І.М.

21.12.2017 р. 1. Підсумки, проблеми та перспекти- Проректор з науковови наукової діяльності та підготовки педагогічної роботи проф.
науково-педагогічних кадрів в уні- Бажора Ю.І.
верситеті за 2017 р.
2. Затвердження планів наукових робіт Проректор з науковота підготовки науково-педагогічних
педагогічної роботи проф.
Бажора Ю.І.
кадрів в університеті на 2018 р.
3. Підсумки міжнародної роботи уні- Проректор з наукововерситету і його структурних підроз- педагогічної роботи проф.
ділів
Марічереда В.Г.
18.01.2018 р. 1. Стан фінансово-господарської
діяльності університету та перспективи його покращання.
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Проректор з адміністративно-господарської та фінансової роботи Пастернак І.М., головний бухгалтер Францева Т.П.

1

2

3

2. Моніторинг і оцінка ефективності Проректор з науково-педавиховної роботи зі студентами уні- гогічної роботи (з питань
верситету
гуманітарної освіти та виховання) доц. Талалаєв К.О.
15.02.2018 р. 1. Аналіз ефективності, плани та перспективи роботи Університетської
клініки.
2. Стан навчально-методичної і наукової роботи на кафедрах медикобіологічного профілю медичного
факультету № 1

Начальник лікувального
відділу Гриневич А.І.

15.03.2018 р. 1. Про заходи щодо проведення чергової наукової конференції студентів
та молодих вчених університету з
міжнародною участю.
2. Стан навчально-методичної і наукової роботи на кафедрах терапевтичного профілю медичного
факультету № 2

Науковий керівник СНТ
та ТМВ університету
проф. Юшковська О.Г.

Декан медичного факультету № 1 д.мед.н.
Котюжинська С.Г.

Декан медичного
факультету № 2
проф. Годован В.В.

9.04.2018 р. 1. Звіт новостворених кафедр хірур- Завідувач кафедри хірургії
гічного профілю про навчальну, лі- № 4 з курсом онкології
кувальну та наукову роботу.
проф. Ткаченко О.І., завідувач кафедри роботизованої та ендоскопічної хірургії д.мед.н. Малиновський А.В.
2. Ефективність роботи кафедр
Декани факультетів
1–3-го курсів при підготовці до складання ліцензійного іспиту «Крок-1»:
сучасний стан, проблеми та шляхи їх
реалізації
17.05.2018 р. 1. Стан підготовки інтернів до складання ліцензійного інтегрованого
іспиту «Крок-3».
2. Аналіз готовності факультетів університету до державної атестації випускників.
3. Стан та завдання антикорупційної
роботи в університеті

9

Декан факультету
післядипломної освіти
доц. Лисий І.С.
Декани факультетів

Проректор з науково-педагогічної роботи (з питань
гуманітарної освіти та виховання) доц. Талалаєв К.О.

1

2

3

30.06.2018 р. 1. Підсумки державних випускних
іспитів в університеті.
2. Затвердження рішень державних
комісій щодо випуску лікарів
у 2018 р.

Голови ДЕК
Ректор університету,
академік НАМН України,
проф. Запорожан В.М.

СКЛАД
вченої ради медичного факультету № 1
1. Проф. Котюжинська Світлана Георгіївна — голова вченої ради
2. Проф. Мацегора Ніна Анатоліївна

— заступник голови вченої ради

3. Доц. Левицька Неля Анатоліївна

— секретар вченої ради

Члени вченої ради:
4. Доц. Сікорська Ольга Олександрівна

— зав. кафедри суспільних наук

5. Проф. Гончарук Сергій Федорович

— зав. кафедри клінічної імунології, генетики і медичної біології

6. Доц. Тірон Оксана Іванівна

— зав. кафедри гістології,
цитології та ембріології

7. Доц. Грузевський Олександр
Анатолійович

— зав. кафедри мікробіології,
вірусології та імунології

8. Проф. Вастьянов Руслан Сергійович

— зав. кафедри загальної
та клінічної патологічної
фізіології

9. Проф. Гладчук Ігор Зіновійович

— зав. кафедри акушерства
і гінекології № 1

10. Проф. Якименко Олена Олександрівна — зав. кафедри пропедевтики
внутрішніх хвороб і терапії
11. Засл. лікар України, доц.
Штанько Василь Андрійович

— зав. кафедри внутрішньої
медицини № 2

12. Проф. Золотарьова Наталія Артемівна

— зав. кафедри внутрішньої
медицини № 4

13. З. д. н. т. України, проф.
Запорожченко Борис Сергійович

— зав. кафедри хірургії № 2

14. Проф. Венгер Людмила Віленівна

— зав. кафедри офтальмології

15. З. д. н. т. України, проф.
Тарабрін Олег Олександрович

— зав. кафедри анестезіології
та інтенсивної терапії

16. Проф. Стоєва Тетяна Вікторівна

— зав. кафедри педіатрії № 2
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17. Доц. Майданюк Володимир Павлович

— зав. кафедри медицини катастроф та військової медицини

18. Д. мед. н. Малиновський Андрій
Володимирович

— в. о. зав. кафедри роботизованої
та ендоскопічної хірургії

19. Доц. Уманський Дмитро Олександрович — заступник декана
20. Доц. Тітаренко Ольга Валентинівна

— завуч кафедри
оториноларингології

21. Доц. Чернова Тетяна Михайлівна

— завуч кафедри психіатрії
та наркології

22. Доц. Ярмула Костянтин Антонович

— завуч кафедри професійної патології, клінічної лабораторної
та функціональної діагностики

23. Старенко Анастасія Олександрівна

— голова студентського
самоврядування факультету

24. Триморуш Данило Степанович

— студент 3-го курсу

25. Здорікова Валерія Сергіївна

— голова студентського
самоврядування університету

ПЛАН РОБОТИ
вченої ради медичного факультету № 1
Дата
засідання

Порядок денний

Відповідальний
за підготовку
питання, доповідач

1

2

3

20
1. Пріоритетні завдання факультету на
вересня 2017/2018 навчальний рік.
2017 р. 2. Аналіз успішності студентів факультету в
2016/2017 навчальному році та завдання кафедр
щодо підвищення якості навчання студентів.
3. Затвердження плану заходів деканату
та кафедр факультету щодо усунення зауважень ДЕК.
4. Поточні справи

Проф.
Котюжинська С.Г.
Проф.
Котюжинська С.Г.

12
жовтня
2017 р.

Проф. Котюжинська
С.Г., завідувачі кафедр
Доц. Тітаренко О.В.

1. Виконання планів науково-дослідної роботи
на факультеті, стан видавничої діяльності.
2. Шляхи підвищення ефективності набуття
практичних навичок під час проходження виробничої практики студентами 3–5-х курсів
та підсумки за 2016/2017 навчальний рік.
11

Завідувачі
профільних кафедр
Доц. Левицька Н.А.

1

2

3

3. Звіти аспірантів та здобувачів (за планом), Завідувачі кафедр
конкурсні питання.
4. Поточні справи
Доц. Левицька Н.А.
9
1. Внутрішній аудит кафедр факультету: підлистопада сумки та затвердження плану коригувальних
2017 р. дій.
2. Звіт кафедри мікробіології, вірусології та
імунології про стан навчально-методичної,
наукової, міжнародної та виховної роботи за
два роки.
3. Конкурсні питання.
4. Поточні справи
14
грудня
2017 р.

8
лютого
2018 р.

Проф. Котюжинська
С.Г., завідувачі кафедр
Доц. Грузевський
О.А.

Доц. Левицька Н.А.

1. Роль кафедри медицини катастроф та військової медицини в патріотичному вихованні
майбутнього лікаря.
2. Методи та форми викладання студентам
дисциплін хірургічного профілю: координація та спадковість роботи кафедр хірургічного профілю.
3. Конкурсні питання.
4. Поточні справи

Доц. Майданюк В.П.

1. Академічна успішність студентів факультету: підсумки зимової сесії.
2. Звіт кафедри суспільних наук про стан навчально-методичної, наукової, міжнародної
та виховної роботи за два роки.
3. Аналіз активності та результативності науково-дослідної роботи студентів факультету.
4. Звіти аспірантів, здобувачів (за планом),
конкурсні питання.
5. Поточні справи

Доц. Уманський
Д.О.
Доц. Сікорська О.О.

Проф. Запорожченко
Б.С., проф. Гладчук
І.З.
Доц. Левицька Н.А.

Голова СНТ факультету, завідувачі кафедр
Доц. Левицька Н.А.
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1. Аналіз виконання заходів кафедр факуль- Проф. Котюжинська
березня тету щодо усунення зауважень ДЕК
С.Г., завідувачі ка2018 р. 2016/2017 навчального року. Готовність ви- федр
пускаючих кафедр до проведення комплексних практично орієнтованих державних іспитів та ліцензійного іспиту «Крок-2. Загальна
лікарська підготовка».
12

1

12
квітня
2018 р.

10
травня
2018 р.

2
2. Про методи та форми викладання студентам дисциплін терапевтичного профілю.
Координація роботи кафедр терапевтичного
профілю з підготовки студентів до самостійної роботи.
3. Звіти аспірантів, здобувачів (за планом).
4. Поточні справи

Проф. Золотарьова
Н.А., доц. Штанько
В.А.

1. Ліцензійний іспит «Крок-1. Загальна лікарська підготовка»: нові підходи в підготовці
студентів медичного факультету.
2. Звіт кафедри офтальмології про стан навчально-методичної, наукової, міжнародної
та виховної роботи за два роки.
3. Звіти аспірантів, здобувачів (за планом),
конкурсні питання.
4. Поточні справи

Проф. Котюжинська
С.Г., завідувачі
профільних кафедр
Проф. Венгер Л.В.

1. Результати роботи кафедр факультету за
основними напрямами діяльності за навчальний рік.
2. Викладання педіатрії на медичному факультеті: пошук оптимального співвідношення
теоретичної та практичної підготовки.
3. Підсумки та перспективи роботи студентського самоврядування факультету.

Проф. Котюжинська
С.Г.

4. Звіти аспірантів, здобувачів (за планом).
5. Поточні справи
7
червня
2018 р.

3

1. Хід проведення державної атестації на факультеті.
2. Робота інституту кураторів на молодших
курсах: проблеми та завдання.
3. Аналіз роботи вченої ради факультету. Затвердження плану роботи вченої ради медичного факультету № 1 на 2018/2019 навчальний рік.
4. Звіти аспірантів, докторантів, здобувачів
(за планом).
5. Поточні справи

Доц. Левицька Н.А.

Доц. Левицька Н.А.

Проф. Стоєва Т.В.

Голова студентського самоврядування
факультету
Доц. Левицька Н.А.
Проф.
Котюжинська С.Г.
Доц.
Уманський Д.О.
Проф.
Котюжинська С.Г.

Доц. Левицька Н.А.

Примітка. Порядок денний уточнюється і доповнюється залежно від поточних справ.
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СКЛАД
вченої ради медичного факультету № 2
1. З. д. н. т. України, лауреат
Державної премії України, проф.
Годован Владлена Володимирівна

— голова вченої ради, професор
кафедри загальної та клінічної
фармакології

2. З. д. н. т. України, проф.
Костєв Федір Іванович

— заступник голови вченої ради,
зав. кафедри урології та нефрології

3. К. мед. н. Павленко Олена Віталіївна — секретар вченої ради, доцент
кафедри інфекційних хвороб
Члени вченої ради:
4. Чл.-кор. НАМН України, з. д. н. т.,
— зав. кафедри загальної та клінічної
фармакології
лауреат Державної премії України,
проф. Кресюн Валентин Йосипович
5. Проф. Холодкова Олена Леонідівна

— зав. кафедри анатомії людини

6. З. д. н. т. України, проф.
Годлевський Леонід Семенович

— зав. кафедри ÷Æ
„ ÈÆ
‹› › ,
Æ
‚ È„ Â· ’ Á› › Á’ · ⁄ Ÿ› Ï ‚ „ ¥
’ ‰’ Â’ ÁËÂ›

7. З. д. н. т. України, проф.
Шандра Олексій Антонович

— зав. кафедри фізіології

8. Проф. Юшковська Ольга Геннадіївна — зав. кафедри фізичної реабілітації,
спортивної медицини, фізичного
виховання і валеології
9. Проф. Карпенко Юрій Іванович

— зав. кафедри внутрішньої медицини
№ 1 з курсом серцево-судинної
патології

10. З. д. н. т. України, проф.
Поляков Анатолій Євгенович

— зав. кафедри внутрішньої медицини
№3

11. Проф. Чабан Тетяна Володимирівна — зав. кафедри інфекційних хвороб
12. Засл. лікар України, доц.
Муратова Тетяна Миколаївна

— зав. кафедри неврології

13. Засл. лікар України, проф.
Каштальян Михайло Арсенійович

— зав. кафедри загальної та військової
хірургії

14. З. д. н. т. України, проф. Грубнік
Володимир Володимирович

— зав. кафедри хірургії № 1
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15. Проф. Сон Анатолій Сергійович

— зав. кафедри хірургії № 3 з курсом
нейрохірургії

16. Засл. лікар України, проф.
Сухін Юрій Віталійович

— зав. кафедри травматології і ортопедії

17. Проф. Старець Олена Олександрівна — зав. кафедри пропедевтики педіатрії
18. З. д. н. т. України, проф.
Соколов Віктор Михайлович

— зав. кафедри променевої
діагностики, Á⁄ Â’ ‰Æ
¥
Á’ Â’ ŸÆ
’Î Æ
‚ „ ¥· ⁄ Ÿ› Î › ‚ ›

19. Проф. Волошина Олена Борисівна

— зав. кафедри загальної практики

20. Доц. Поляк Сергій Дмитрович

— заступник декана факультету,
доцент кафедри хірургії № 1
з післядипломною підготовкою

21. К. мед. н. Степановічус Олена
Миколаївна

— заступник декана факультету,
доцент кафедри ’ ËÌ ⁄ ÂÊÁ◊’
ÆÿÆ
‚ ⁄ „ ‡„ ÿÆ
¥— 1

22. Доц. Капліна Лариса Євгенівна

— кафедра педіатрії № 1

23. Д. мед. н. Ковальчук Ліна Йосипівна — кафедра гігієни та медичної екології
24. Доц. Бурдіна Яніна Федорівна

— кафедра медичної хімії

25. Доц. Дерішов Василь
Володимирович

— кафедра акушерства та гінекології
№2

26. Доц. Кравчук Ольга Євгенівна

— кафедра пропедевтики внутрішніх
хвороб і терапії

27. Доц. Кірпічнікова Катерина
Петрівна

— кафедра анестезіології, інтенсивної
терапії з післядипломною підготовкою

28. Богомолов Дмитро Олексійович

— студент 3-го курсу, голова студради
факультету

29. Лаври Андрій Андрійович

— студент 5-го курсу, член студради
факультету

30. Ісмаілов Георгій Тимурович

— студент 2-го курсу, член студради
факультету
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ПЛАН РОБОТИ
вченої ради медичного факультету № 2
Дата
засідання

Порядок денний

Відповідальний
за підготовку
питання, доповідач

1

2

3

14
1. Аналіз успішності студентів за результатами
вересня весняного семестру, складання студентами
2017 р. «Крок-1», «Крок-2» та комплексних державних
іспитів 2016/2017 навчального року.
2. Результати внутрішнього аудиту кафедр факультету. Завдання факультету на 2017/2018 навчальний рік.
3. Підсумки і перспективи роботи студентської
ради факультету на 2017/2018 навчальний рік.
4. Підсумки і перспективи роботи профкому
студентів факультету на 2017/2018 навчальний
рік.
5. Поточні питання

Проф. Годован В.В.

12
1. Звіт зав. кафедри пропедевтики педіатрії про
жовтня усунення зауважень внутрішнього аудиту та
2017 р. існуючий стан навчальної, наукової та виховної
роботи. Робота Центру симуляційного навчання
на кафедрі.
2. Обговорення доповнень та затвердження
Плану заходів кафедр факультету щодо усунення критичних зауважень ДЕК 2017 р.
3. Про результати інтегрованого рейтингу студентів факультету за 2016/2017 навчальний рік.
4. Поточні питання

Проф. Старець О.О.

9 лис- 1. Стан наукової роботи і підготовки молодих
топада викладачів кафедр. Результати науково-дослід2017 р. ної роботи студентів на кафедрах факультету та
шляхи її покращання.
2. Звіт аспірантів і здобувачів кафедр про виконання дисертаційних робіт, термін закінчення
яких заплановано на 2017 і 2018 рр.
3. Поточні питання

Зав. кафедрами

14
1. Стан успішності навчання та відвідування
грудня практичних занять і лекцій студентами напри2017 р. кінці осіннього семестру.

Доц. Поляк С.Д.
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Проф. Годован В.В.

Голова студради
Богомолов Д.О.
Профорг студентів
факультету
Проф. Годован В.В.

Зав. випускаючих
кафедр
Голова студради
Богомолов Д.О.
Проф. Годован В.В.

Аспіранти і здобувачі кафедр
Проф. Годован В.В.

1

2

3

2. Аналіз роботи кафедр у розвитку товариства
молодих вчених і студентського наукового товариства.
3. Звіти завідувачів кафедр медико-біологічного
профілю про усунення зауважень внутрішнього
аудиту та існуючий стан навчальної (з порівняльним аналізом попередніх результатів підсумкових контролів і «Крок-1» з дисципліни),
наукової та виховної роботи.
4. Поточні питання
8
1. Аналіз успішності студентів за результатами
лютого осіннього семестру і зимової сесії.
2018 р. 2. Звіти завідувачів кафедр хірургічного профілю про усунення зауважень внутрішнього аудиту та існуючий стан навчальної (з порівняльним
аналізом попередніх результатів підсумкових
контролів і «Крок-2» з дисципліни), наукової та
виховної роботи.
3. Поточні питання

Проф.
Юшковська О.Г.
Завідувачі відповідних кафедр

Проф. Годован В.В.
Заступники декана
Завідувачі відповідних кафедр

Проф. Годован В.В.

15
1. Звіти завідувачів кафедр терапевтичного про- Завідувачі відповідних кафедр
березня філю про усунення зауважень внутрішнього
2018 р. аудиту та існуючий стан навчальної (з порівняльним аналізом попередніх результатів підсумкових контролів і «Крок-2» з дисципліни),
наукової та виховної роботи.
Проф. Годован В.В.
2. Поточні питання
12
1. Звіт кафедр про проведені заходи щодо усуквітня нення зауважень ДЕК 2017 р. (згідно з відповід2018 р. ними пунктами звіту ДЕК) та про підготовку до
проведення державної атестації 2018 р. (практично орієнтованих іспитів і «Крок-2. Загальна
лікарська підготовка»).
2. Підготовка кафедр до університетської студконференції.
3. Поточні питання

Завідувачі відповідних кафедр

Завідувачі кафедр
Проф. Годован В.В.

10
1. Стан виховної роботи на кафедрах факульте- Заступники декана
травня ту. Звіт кураторів студентських груп та поверхів
2018 р. гуртожитків.
2. Підсумки виконання плану з усунення заува- Проф. Годован В.В.
жень ДЕК 2017 р. Готовність кафедр до проведення атестації випускників 2018 р.
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1

2

3

3. Стан підготовки студентів до проведення ліцензійного іспиту «Крок-1. Загальна лікарська
підготовка».
4. Захист і затвердження магістерських робіт.
5. Поточні питання

Завідувачі відповідних кафедр

7
1. Хід проведення державних атестацій на фачервня культеті.
2018 р. 2. Аналіз роботи вченої ради факультету за поточний рік. Обговорення і затвердження планів
роботи деканату та вченої ради на 2018/2019
навчальний рік.
3. Захист і затвердження магістерських робіт.
4. Затвердження звітів аспірантів, клінічних ординаторів, магістрантів 1-го, 2-го року навчання.
5. Поточні питання

Проф. Годован В.В.

Магістранти
Проф. Годован В.В.

Проф. Годован В.В.

Магістранти
Аспіранти,
магістранти
Проф. Годован В.В.

Примітка. Порядок денний уточнюється і доповнюється залежно від поточних справ.
СКЛАД
вченої ради медичного факультету № 3
1. Доц. Нєнова Оксана Миколаївна

— голова вченої ради

2. Проф. Ситнікова Варвара
Олександрівна

— заступник голови вченої ради

3. К. б. н., ст. викл.
Васильєва Антоніна Георгіївна

— секретар вченої ради

Члени вченої ради:
4. Чл.-кор. НАМН України, проф.
Аряєв Микола Леонідович
5. Проф. Аймедов Костянтин
Володимирович
6. З. д. н. т. України, проф.
Зелінський Олександр Олексійович
7. Проф. Лосєв Олександр Олександрович
8. Проф. Харченко Юрій Петрович

— кафедра педіатрії № 1
— в. о. зав. кафедри психології

— зав. кафедри акушерства
та гінекології № 2
— зав. кафедри дитячої хірургії
— зав. кафедри дитячих інфекційних
хвороб
9. Проф. Кривда Григорій Федорович
— зав. кафедри судової медицини
10. Проф. Мардашко Олексій Олексійович — зав. кафедри медичної хімії
11. Засл. лікар України, д. мед. н.
— зав. кафедри загальної та клінічної
Голубятников Микола Іванович
епідеміології та біобезпеки
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12. Проф. Лебедюк Михайло
Миколайович
13. К. ю. н. Пучкова Ганна Валеріївна

— зав. кафедри дерматології
та венерології
— зав. кафедри соціальної медицини,
громадського здоров’я
та медичного права
14. Проф. Ігнатьєв Олександр
— зав. кафедри професійної
Михайлович
патології, клінічної, лабораторної
та функціональної діагностики
15. Проф. Бабієнко Володимир
— зав. кафедри гігієни та медичної
Володимирович
екології
16. Проф. Шмакова Ірина Петрівна
— в. о. зав. кафедри реабілітаційної
медицини
17. Проф. Попов Олександр Георгійович — в. о. зав. кафедри стимуляційної
медицини
18. Ткаченко Олександр Іванович
— в. о. зав. кафедри хірургії № 4
з курсом онкології
19. Козуб Катерина
— студентка 6-го курсу,
член студентської ради факультету
20. Терлецький Владислав
— студент 6-го курсу,
член студентської ради факультету
21. Голубєва Орина
— студентка 6-го курсу,
член студентської ради факультету
22. Соловей Микола
— студент 6-го курсу,
член студентської ради факультету
23. Грекул Юлія
— студентка 5-го курсу,
член студентської ради факультету
24. Зайцев Андрій
— студент 5-го курсу, голова
студентської ради факультету
ПЛАН РОБОТИ
вченої ради медичного факультету № 3
Дата
засідання

Порядок денний

Відповідальний
за підготовку
питання, доповідач

1

2

3

Вересень 1. Про результати державних іспитів 2016/2017 Доц. Нєнова О.М.
2017 p. навчального року, заходи деканату та кафедр
факультету, спрямовані на усунення зауважень
голів ДЕК. Аналіз результатів проведення ліцензійних іспитів «Крок-1. Загальна лікарська
підготовка» та «Крок-2. Загальна лікарська
підготовка» у 2016/2017 навчальному році, завдання кафедр факультету щодо їх поліпшення.
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1

2

3

2. Стан навчально-методичної роботи, виховної та наукової діяльності кафедр педіатрії
№ 1, неонатології; гігієни та медичної екології.
3. Звіти аспірантів, здобувачів, магістрантів (за
планом)
Жовтень 1. Підсумки та перспективи роботи студентсь2017 р. кої ради факультету.
2. Стан навчально-методичної, виховної та наукової діяльності кафедр акушерства і гінекології № 2; дерматології та венерології.
3. Звіти аспірантів, здобувачів, магістрантів
(за планом)
Листопад 1. Стан виховної та культурно-масової роботи
2017 р. на кафедрах факультету. Шляхи поліпшення її
ефективності.
2. Стан навчально-методичної, виховної та наукової діяльності кафедри психології.
3. Звіти аспірантів, здобувачів, магістрантів
(за планом)
Грудень 1. Стан навчально-методичної, виховної та на2017 р. укової діяльності кафедр дитячих інфекційних
хвороб; проф. патології, клінічної, лабораторної та функціональної діагностики.
2. Звіти аспірантів, здобувачів, магістрантів
(за планом)
Січень 1. Особливості підготовки студентів 4–6-го
2018 р. курсів з акушерства та гінекології.
2. Стан навчально-методичної, виховної та наукової діяльності кафедри дитячої хірургії та
психології.
3. Звіти аспірантів, здобувачів, магістрантів
(за планом)
Лютий 1. Підсумки успішності осіннього семестру.
2018 р. 2. Аналіз виконання заходів кафедр факультету, спрямованих на усунення зауважень голів
ДЕК 2016/2017 навчального року.
3. Стан навчально-методичної, виховної та наукової діяльності кафедр медичної хімії; загальної і клінічної епідеміології та біобезпеки.
4. Звіти аспірантів, здобувачів, магістрантів
(за планом)
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Проф. Аряєв М.Л.

Проф. Бабієнко
В.В.
Зайцев А.В.
Проф. Зелінський
О.О.
Проф. Лебедюк
М.М.
Доц. Брянцев П.А.,
куратори груп
Проф. Аймедов
К.В.

Проф. Харченко
Ю.П.

Проф. Ігнатьєв
О.М.
Проф. Зелінський
О.О.
Проф. Лосєв О.О.

Проф. Аймедов
К.В.
Доц. Нєнова О.М.
Доц. Нєнова О.М.
Проф. Мардашко
О.О., д. мед. н.
Голубятніков М.І.

1

2

3

Березень 1. Звіти кураторів груп і гуртожитків.
2018 р.

Куратори груп
і гуртожитків

2. Про підготовку до складання комплексного Завідувачі кафедр
практично орієнтованого державного іспиту на
кафедрах факультету. Аналіз результатів моніторингу студентів 3-го та 6-го курсів щодо підготовки до складання іспитів «Крок-1, 2».
3. Стан навчально-методичної, виховної та на- Проф.
укової діяльності кафедр патоморфології та
Ситнікова В.О.,
судової медицини.
проф. Кривда Г.Ф.
4. Звіти аспірантів, здобувачів, магістрантів
(за планом)
Квітень 1. Підсумки виконання плану з усунення заДоц. Нєнова О.М.
2018 р. уважень голів ДЕК 2016/2017 навчального року на кафедрах факультету.
2. Готовність випускаючих кафедр до провеЗавідувачі кафедр
дення державного ліцензійного іспиту
«Крок-2» та комплексних практично орієнтованих державних іспитів 2017/2018 навчального
року.
3. Особливості викладання педіатрії студентам Проф. Аряєв М.Л.
6-го курсу.
4. Звіти аспірантів, здобувачів, магістрантів
(за планом)
Травень 1. Хід державних іспитів на медичному
2018 p. факультеті.

Доц. Нєнова О.М.

2. Організаційні аспекти проведення держав- К. б. н., ст. викл.
ного ліцензійного іспиту «Крок-1» в 2017/2018 Васильєва А.Г.
навчальному році.
3. Аналіз роботи вченої ради медичного факультету № 3. Затвердження плану роботи вченої ради медичного факультету № 3 на 2018/
2019 навчальний рік.
3. Звіти аспірантів, здобувачів, магістрантів
(за планом)
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СКЛАД
вченої ради стоматологічного факультету
1. Доц. Вальда Володимир Володимирович — голова вченої ради
2. Проф. Пухлік Сергій Михайлович

— заступник голови вченої ради

3. Доц. Седлецька Алла Олександрівна

— секретар вченої ради

Члени вченої ради:
4. Проф. Гулюк Анатолій Георгійович

— зав. кафедри хірургічної
стоматології

5. Доц. Рожко Павло Дмитрович

— зав. кафедри ортопедичної
стоматології

6. Засл. лікар України, проф.
Дєньга Оксана Василівна

— зав. кафедри стоматології
дитячого віку

7. Д. мед. н. Горохівський Володимир
Несторович

— зав. кафедри ортодонтії

8. Проф. Романова Юлія Георгіївна

— зав. кафедри терапевтичної
стоматології

9. Ст. викл. Приболовець Тетяна
Володимирівна

— заступник декана
стоматологічного факультету

10. Доц. Крикляс Володимир Генріхович

— голова ЦМК
зі стоматологічних дисциплін

11. Доц. Коваль Юрій Миколайович

— завуч кафедри стоматології
дитячого віку

12. Асист. Чередніченко Анжела Валеріївна — завуч кафедри ортопедичної
стоматології
13. Доц. Котова Ірина Олександрівна

— завуч кафедри загальної
стоматології

14. К. мед. н. Тащян Армен Едуардович

— завуч кафедри хірургічної
стоматології

15. Асист. Желізняк Наталія Анатоліївна

— завуч кафедри ортодонтії

16. Доц. Гончарук Людмила Володимирівна — секретар ЦМК
зі стоматологічних дисциплін
17. Ляшкова О. О.

— студентка 5-го курсу

18. Станчев А. С.

— студент 4-го курсу

19. Шевчук І. Г.

— студент 3-го курсу

20. Соколик О. А.

— студент 2-го курсу
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ПЛАН РОБОТИ
вченої ради стоматологічного факультету
Дата
засідання

Порядок денний

Відповідальний
за підготовку
питання, доповідач

1

2

3

Вересень 1. Аналіз результатів складання державних
2017 р. іспитів 2016/2017 навчального року.
2. Затвердження заходів деканату та кафедр,
спрямованих на усунення зауважень Голови
ДЕК 2016/2017 навчального року.
3. Аналіз результатів літньої екзаменаційної
сесії студентів.
4. Аналіз результатів літньої виробничої практики студентів.
5. Про стан підготовки кафедр до навчального
року.
6. Поточні питання

Доц. Вальда В.В.

Жовтень 1. Про організацію підготовки студентів до
2017 р. участі в олімпіадах, конкурсах наукових студентських робіт, студентських конференціях.
2. Звіт аспірантів і здобувачів кафедр про виконання дисертаційних робіт, термін захисту
яких заплановано на 2017 р.

Асист.
Чередніченко А.В.

Листопад 1. Про організацію підготовки студентів 5-го
2017 р. курсу до проведення ліцензійного іспиту
«Крок-2».
2. Аналіз якості проведення самостійної роботи на кафедрі хірургічної стоматології.
3. Звіт кафедри ортодонтії про стан навчальнометодичної, виховної та лікувальної роботи за
2016/2017 навчальний рік.
4. Поточні питання

Доц. Вальда В.В.

Доц. Вальда В.В.

Ст. викл.
Приболовець Т.В.
Доц.
Новікова Ж.О.
Завідувачі та завучі
кафедр

Аспіранти, здобувачі, наукові
керівники дисертаційних робіт
3. Звіт кафедри терапевтичної стоматології про Проф. Романова
стан навчально-методичної, виховної та ліку- Ю.Г.
вальної роботи за 2016/2017 навчальний рік.
4. Про організацію підготовки студентів 3-го Ст. викл.
курсу до проведення ліцензійного іспиту
Приболовець Т.В.
«Крок-1».
5. Поточні питання
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Проф. Гулюк А.Г.
Д. мед. н., с. н. с.
Горохівський В.Н.

1

2

3

Грудень 1. Аналіз успішності навчання та відвідування
2017 р. практичних занять і лекцій студентами в осінньому семестрі поточного навчального року.
2. Про стан підготовки до зимової виробничої
практики студентів.
3. Аналіз результатів тестування студентів 5-го
курсу на кафедрах, надання рекомендацій щодо формування «груп ризику» студентів 10-го
семестру навчання.
4. Поточні питання

Ст. викл. Приболовець Т.В.

Лютий
2018 р.

Ст. викл.
Приболовець Т.В.
Доц. Рожко П.Д.

1. Аналіз та підсумки зимової екзаменаційної
сесії студентів.
2. Аналіз якості проведення самостійної роботи на кафедрі ортопедичної стоматології.
3. Досвід організації самостійної роботи студентів на кафедрі стоматології дитячого віку.
4. Поточні питання

Доц. Новікова Ж.О.
Завідувачі та завучі
кафедр

Проф. Дєньга О.В.

Березень 1. Звіт кафедри оториноларингології про стан Проф. Пухлік С.М.
2018 р. навчально-методичної, виховної та лікувальної
роботи за 2016/2017 навчальний рік.
2. Про організацію підготовки студентів 5-го Доц. Вальда В.В.
курсу до державного іспиту.
3. Планування тем магістерських робіт.
Магістранти
кафедр, наукові
керівники
4. Поточні питання
Квітень 1. Аналіз результатів проведення ліцензійного
2018 р. іспиту «Крок-1».
2. Про виконання плану реалізації пропозицій
та усунення зауважень голови ДЕК у 2016/
2017 навчальному році.
3. Про стан академічної успішності студентів
стоматологічного факультету.
4. Звіт про роботу СНТ факультету.
5. Про стан підготовки магістерських робіт до
затвердження.
6. Поточні питання

Доц. Вальда В.В.

Травень 1. Затвердження звітів аспірантів, клінічних
2018 р. ординаторів і магістрантів.

Аспіранти, клінічні
ординатори, магістранти, наукові
керівники
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Завідувачі та завучі
кафедр
Ст. викл.
Приболовець Т.В.
Доц. Бас Н.О.
Магістранти,
наукові керівники

1

2

3

2. Затвердження магістерських робіт.

Магістранти,
наукові керівники,
рецензенти
Доц. Новікова Ж.О.

3. Про стан підготовки до літньої виробничої
практики студентів.
4. Звіт про виконання плану роботи вченої ра- Доц. Вальда В.В.
ди стоматологічного факультету за 2017/2018
навчальний рік.
5. Затвердження складу і плану роботи вченої Доц. Седлецька
ради стоматологічного факультету на 2018/
А.О.
2019 навчальний рік.
6. Поточні питання

Примітка. Порядок денний уточнюється і доповнюється залежно від поточних справ.
СКЛАД
вченої ради фармацевтичного факультету
1. Доц. Анісімов Володимир Юрійович

— голова вченої ради

2. Проф. Гельмбольдт Володимир Олегович — заступник голови вченої ради
3. Доц. Прилипко Наталія Анатоліївна

— секретар вченої ради

Члени вченої ради:
4. Проф. Рожковський Ярослав
Володимирович

— зав. кафедри фармакогнозії

5. Проф. Унгурян Ліана Михайлівна

— зав. кафедри організації
та економіки фармації

6. Проф. Нікогосян Левон Рубенович

— зав. кафедри загальної фармації

7. Д. фарм. н. Борисюк Ірина Юріївна

— зав. кафедри технології ліків

8. Асист. Ларсон Лариса Миколаївна

— заступник декана,
кафедра судової медицини

9. Доц. Фізор Наталія Селіверстівна

— кафедра технології ліків

10. Доц. Осійчук Ольга Володимирівна

— кафедра фармацевтичної хімії

11. Доц. Стречень Сергій Борисович

— кафедра загальної та клінічної
фармакології

12. Доц. Шемонаєва Катерина Федорівна — кафедра загальної та клінічної
фармакології
13. Доц. Менчук Катерина Максимівна
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— кафедра медичної хімії

14. Доц. Бурячківський Едуард
Станіславович

— кафедра патологічної анатомії
з секційним курсом, заступник
декана міжнародного факультету

15. Доц. Бєляєва Оксана Іванівна

— кафедра організації та економіки
фармації

16. Доц. Шукаєва Ольга Петрівна

— кафедра загальної фармації

17. Ст. викл. Комлевой Олександр
Миколайович

— кафедра клінічної імунології,
генетики і медичної біології

18. Ст. викл. Кузьменко Інна Анатоліївна — кафедра загальної та клінічної
патологічної фізіології
19. Ст. викл. Нікітін Олексій
Володимирович

— кафедра фармацевтичної хімії

20. Асист. Приступа Богдан Володимирович — кафедра фармакогнозії
21. Бензар Євгенія Василівна

— студентка 5-го курсу, голова
студентської ради факультету

22. Бєлік Софія Олександрівна

— студентка 5-го курсу,
член студентської ради
факультету

ПЛАН РОБОТИ
вченої ради фармацевтичного факультету
Дата
засідання

Порядок денний

Відповідальний
за підготовку
питання, доповідач

1

2

3

Вере- 1. Підсумки роботи ДЕК в 2016/2017 навчальносень му році та завдання науково-педагогічного скла2017 р. ду факультету для реалізації зауважень щодо
підготовки випускників на денному відділенні.
Затвердження плану реалізації критичних зауважень ДЕК 2017 р.
2. Аналіз результатів екзаменаційної сесії
1–4-го курсів, літньої практики та заходи деканату і кафедр факультету щодо підвищення рівня
успішності студентів.
3. Аналіз якості підготовки студентів денного
відділення за підсумками «Крок-1» і «Крок-2»
та заочного відділення за підсумками «Крок-1».
Затвердження заходів щодо поліпшення теоретичної підготовки студентів.
26

Доц.
Анісімов В.Ю.

Асист.
Ларсон Л.М.

Доц.
Анісімов В.Ю.

1

2

3

4. Завдання факультету на 2017/2018 навчальний Завідувачі кафедр
рік.
5. Поточні справи
Доц. Анісімов
В.Ю.
Жов- 1. Стан виконання, результати та шляхи удосконатень лення НДР кафедр фармацевтичного факультету.
2017 р. 2. Затвердження плану видавництва навчальнометодичної літератури на 2017 р.
3. Стан методичного забезпечення студентів
1–5-го курсів на кафедрах фармацевтичного
факультету і в бібліотеці університету.
4. Якість методичного забезпечення навчального
процесу студентів 1–6-го курсів заочної форми навчання на сайтах кафедр е-бібліотеки університету.
5. Аналіз результатів внутрішнього аудиту кафедр фармацевтичного факультету у 2016/2017
навчальному році. Затвердження Програми проведення внутрішніх перевірок кафедр фармацевтичного факультету на 2017/2018 навчальний рік.
6. Поточні справи

Доц. Анісімов
В.Ю.
Проф. Гельмбольдт В.О.
Проф. Унгурян
Л.М.

Листо- 1. Стан реалізації критичних зауважень ДЕК
пад 2017 р. на заочному відділенні.
2017 р. 2. Стан методичного забезпечення навчального
процесу та післядипломного навчання провізорів-інтернів на фармацевтичному факультеті.
3. Звіт наукових керівників та здобувачів наукових ступенів кафедр фармацевтичного факультету про хід виконання дисертаційних досліджень.
4. Стан навчально-методичної та наукової роботи
на кафедрі організації і економіки фармації.
5. Поточні справи

Доц. Анісімов
В.Ю.
Проф. Нікогосян
Л.Р.

Грудень 1. Аналіз виховної роботи зі студентами фарма2017 р. цевтичного факультету та шляхи її покращання.
2. Стан методичного забезпечення та готовність
кафедр до проведення державної атестації випускників заочного відділення.
3. Стан навчально-методичної роботи щодо забезпечення самостійної роботи студентів та шляхи її покращання.

Доц. Анісімов
В.Ю.
Завідувачі кафедр
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Проф. Унгурян
Л.М.

Декан факультету,
завідувачі кафедр

Завідувачі кафедр

Проф. Унгурян
Л.М.

Завідувачі кафедр

1

2

3

4. Звіт кураторів студентських груп.
Куратори
5. Стан навчально-методичної і наукової роботи Проф.
на кафедрі фармакогнозії.
Рожковський Я.В.
6. Поточні справи
Лютий 1. Результати державної атестації випускників на
2018 р. заочному відділенні. Затвердження плану реалізації критичних зауважень ДЕК 2018 р.
2. Результати екзаменаційної сесії студентів
1–5-го курсів та шляхи підвищення рівня
їх теоретичної та практичної підготовки.
3. Результати науково-дослідної роботи студентів на кафедрах факультету та шляхи її покращання.
4. Затвердження заходів щодо підготовки студентів фармацевтичного факультету до 2-го етапу
Олімпіади за спеціальністю «Фармація».
5. Поточні справи

Доц. Анісімов
В.Ю.

Бере- 1. Стан реалізації критичних зауважень державзень ної атестації випускників денного відділення
2018 р. 2017 р. Затвердження установчих документів
ДЕК на 2018 р.
2. Практичні навички при підготовці провізорів
і стан методичного забезпечення практичної частини навчального процесу на кафедрах факультету та шляхи його удосконалення.
3. Стан роботи кафедр фармацевтичного факультету щодо підготовки і проведення секції фармації на конференції молодих вчених і студентів.
4. Поточні справи

Доц.
Анісімов В.Ю.

Квітень 1. Стан готовності практичних баз кафедр фа2018 р. культету до проведення навчальних та виробничих практик.
2. Обговорення заходів і стану підготовки студентів денного відділення фармацевтичного
факультету до іспиту «Крок-2».
3. Методичні аспекти створення навчальнометодичних матеріалів за новим навчальним
планом для студентів фармацевтичного факультету.

Доц. Анісімов
В.Ю.
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Асист.
Ларсон Л.М.
Завідувачі кафедр

Доц.
Анісімов В.Ю.

Завідувачі кафедр

Проф.
Гельмбольдт В.О.

Завідувачі кафедр

Проф. Унгурян
Л.М.

1

2

3

4. Звіт наукових керівників про стан виконання
дипломних робіт.
5. Поточні справи
Травень 1. Стан та готовність кафедр до проведення атес2018 р. тації випускників денного відділення.
2. Допуск дипломних робіт до захисту на засіданні ДЕК.
3. Обговорення заходів і стану підготовки студентів денного та заочного відділення фармацевтичного факультету до іспиту «Крок-1».
4. Звіт кураторів про виконану роботу зі студентами за весняний семестр.
5. Затвердження тем дипломних робіт студентів.
6. Затвердження звіту та плану роботи вченої
ради факультету на новий навчальний рік.
7. Затвердження плану виховної роботи факультету на новий навчальний рік.
8. Поточні справи

Наукові керівники

Доц.
Анісімов В.Ю.
Проф.
Гельмбольдт В.О.
Завідувачі кафедр

Куратори
Доц. Анісімов В.Ю.

Примітка. Порядок денний уточнюється і доповнюється залежно від поточних справ.
СКЛАД
вченої ради міжнародного факультету
1. Доц. Горячев Павло Ілліодорович — голова вченої ради
2. Доц. Бурячківський Едуард
Станіславович

— заступник голови вченої ради

3. Атавіна Світлана Володимирівна — секретар вченої ради
Члени вченої ради:
4. Проф. Марічереда Валерія
Геннадіївна

— проректор з науково-педагогічної
роботи (міжнародних зв’язків),
кафедра акушерства та гінекології № 1

5. Д. мед. н. Пустовойт Михайло
Михайлович

— зав. кафедри психіатрії та наркології

6. Асист. Розуменко Андрій
Олександрович

— заступник декана, кафедра хірургічної
стоматології

7. Доц. Кукушкін Віталій Наумович — заступник декана, ПДХ
8. Ст. викл. Головчук Валентина
— заступник декана, кафедра філософії та
Тимофіївна
біоетики
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9. Ст. викл. Бурдін Ігор Євгенович — заступник декана, кафедра фізичної
реабілітації, спортивної медицини,
фізичного виховання і валеології
10. Доц. Гончаренко Ольга
— заступник декана,
Володимирівна
кафедра терапевтичної стоматології
11. Доц. Опря Євген Васильович
— заступник декана,
кафедра психіатрії та наркології
12. Ст. викл. Левковська Вікторія — заступник декана, кафедра гігієни
Юріївна
та медичної екології
13. Доц. Єрьомкіна Галина
— кафедра іноземних мов
Геннадіївна
14. Доц. Чернова Тетяна Михайлівна — кафедра психіатрії та наркології
15. Доц. Мандель Олександр
— кафедра біофізики, інформатики
Володимирович
і медичної апаратури
16. Д. філос. н. Ханжи Володимир — кафедра філософії та біоетики
Борисович
17. Асист. Смаль Валерій
— кафедра пропедевтики внутрішніх
Дмитрович
хвороб та терапії
18. Ст. викл. Чікін Олександр
— кафедра фізичної реабілітації,
Володимирович
спортивної медицини,
фізичного виховання і валеології
19. Алі Слеман Саеб Абдулрахман — голова студентської ради факультету
20. Удай Альмасалха
— заступник голови студентської ради
факультету, студент 5-го курсу

ПЛАН РОБОТИ
вченої ради міжнародного факультету
Дата
засідання

Порядок денний

Відповідальний
за підготовку
питання, доповідач

1

2

3

Вересень 1. Підсумки результатів державних іспитів на
2017 р. факультеті у 2016/2017 навчальному році та заходи щодо усунення зауважень голів ДЕК.
2. Аналіз результатів виробничої практики студентів-іноземців у 2016/2017 навчальному році.
3. Про хід підготовки та проведення на факультеті ліцензійного тестового іспиту «Крок-2»
відповідно до плану МОЗ України.
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Ст. викл. Бурдін
І.Є.
Асист. Розуменко
А.О., члени комісії
Доц. Горячев П.І.

1

2

3

4. Підсумки екзаменаційної літньої сесії
2016/2017 навчального року.
5. Поточні питання
Жовтень 1. Засоби та шляхи підвищення педагогічної
2017 р. майстерності викладачів, якості організації навчального процесу на кафедрах факультету.
2. Про організацію підготовки до ліцензійного
тестового іспиту «Крок-2» студентів-іноземців.
3. Стан виховної роботи зі студентами-іноземцями у гуртожитках університету.
4. Поточні питання
Листо- 1. Стан виховної роботи зі студентами факульпад
тету під час навчального процесу.
2017 р.
2. До питання організації на кафедрах прийому
відпрацювань академічної заборгованості
студентами-іноземцями.
3. Впровадження сучасних технологій у роботу
бібліотеки ОНМедУ.
4. Поточні питання

Заступники декана

Доц. Горячев П.І.

Доц. Горячев П.І.

Ст. викл. Бурдін
І.Є.
Заступник декана,
доц. Кукушкін
В.Н.
Заступники декана

Гаріна Н.В.

Січень 1. Підсумки осіннього семестру та завдання фа- Заступники декана
2018 р. культету на весняний семестр 2017/2018 навчального року.
2. Про стан роботи зі студентами-іноземцями
Заступники декана
1-го курсу ОНМедУ.
3. Ефективність викладання елективних курсів Заступники декана
для студентів-іноземців ОНМедУ.
4. Поточні питання
Лютий 1. Про хід тренувальних заходів щодо підготов- Доц. Горячев П.І.
2018 р. ки на факультеті до ліцензійного тестового іспиту «Крок-2».
2. Про хід підготовки до проведення виробничої Асист. Розуменко
практики студентів-іноземців ОНМедУ.
А.О., доц. Бурячківський Е.С.
3. Поточні питання
Березень 1. Про готовність студентів 6-го курсу міжна2018 р. родного факультету до ліцензійного тестового
іспиту «Крок-2» за планом МОЗ України.
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Доц. Горячев П.І.

1

2

3

2. Про стан навчальної роботи зі студентамиіноземцями на кафедрах університету.

Заступник декана,
доц. Бурячківський
Е.С.

3. Поточні питання
Травень 1. Про виконання плану щодо усунення заува- Заступники декана
2018 р. жень ДЕК у 2017/2018 навчальному році та підготовку до випускних державних іспитів 2018/
2019 навчального року на кафедрах факультету.
2. Про стан академічної успішності серед сту- Заступники декана
дентів-іноземців 1–6-го курсів ОНМедУ.
3. Поточні питання
Червень 1. Про хід випускних державних іспитів на фа- Заступники декана
2018 р. культеті.
2. Затвердження плану роботи вченої ради між- Секретар вченої
народного факультету на 2018/2019 навчальний ради
рік.
3. Поточні питання
Примітка. Порядок денний уточнюється і доповнюється залежно від поточних справ.

СКЛАД
вченої ради факультету післядипломної освіти
1. Доц. Лисий Ігор Станіславович

— голова вченої ради

2. Проф. Зубаренко Олександр
Всеволодович

— заступник голови вченої ради

3. Доц. Котова Ірина Олександрівна

— секретар вченої ради

Члени вченої ради:
4. З. д. н. т. України, проф. Шнайдер
Станіслав Аркадійович

— зав. кафедри загальної стоматології

5. Проф. Аймедов Костянтин
Володимирович

— зав. кафедри психології

6. Проф. Волошина Олена Борисівна

— зав. кафедри загальної практики

7. Проф. Величко Валентина Іванівна

— зав. кафедри сімейної медицини
та загальної практики

8. Проф. Гладчук Ігор Зіновійович

— зав. кафедри акушерства
і гінекології № 1
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9. Проф. Ігнатьєв Олександр
Михайлович

— зав. кафедри професійної патології,
клінічної, лабораторної
та функціональної діагностики

10. Проф. Кривда Григорій Федорович — зав. кафедри судової медицини
11. Проф. Кресюн Наталя Валентинівна — директор університетської клініки
№2
12. Проф. Лосєв Олександр
Олександрович

— зав. кафедри дитячої хірургії

13. Проф. Мацегора Ніна Анатоліївна

— зав. кафедри фтизіопульмонології

14. Проф. Нікогосян Левон Рубенович — зав. кафедри загальної фармації
15. Проф. Ситнікова Варвара Олександ- — зав. кафедри патологічної анатомії
рівна
з секційним курсом
16. Проф. Тарабрін Олег Олександрович — зав. кафедри ’ ‚ ⁄ ÊÁ⁄ ‹Æ
„ ‡„ ÿÆ
¥,
Æ
‚ Á⁄ ‚ Ê› ◊‚ „ ¥Á⁄ Â’ ‰Æ
¥
‹ ‰Æ
Ê‡‘ Ÿ› ‰‡„ · ‚ „ Ù ‰Æ
Ÿÿ„ Á„ ◊„ Ù
17. Проф. Чабан Тетяна Іванівна

— зав. кафедри інфекційних хвороб

18. Проф. Четверіков Сергій Геннадійо- — кафедра хірургії № 4
вич
з курсом онкології
19. Доц. Богданов Кирило Георгійович — заступник декана,
кафедра оториноларингології
20. Доц. Байдан Володимир Іванович

— кафедра хірургії № 1

21. Доц. Данильченко Лілія Іванівна

— головний лікар багатопрофільного
медичного центру ОНМедУ

22. Доц. Іваницька Олена В’ячеславівна — кафедра офтальмології
23. Доц. Муратова Тетяна Миколаївна — зав. кафедри неврології
24. Доц. Капліна Лариса Євгенівна

— кафедра педіатрії № 1

25. Доц. Кравчук Ольга Євгенівна

— кафедра пропедевтики внутрішніх
хвороб та терапії

26. Доц. Пахмурний Віктор Анатолійович — кафедра психіатрії та наркології
27. Доц. Рожковська Галина Михайлівна — кафедра променевої діагностики,
терапії та радіаційної медицини
28. Доц. Топор Володимир Петрович

— кафедра травматології і ортопедії

29. Доц. Хрущ Вікторія Іванівна

— кафедра дерматології та венерології

30. Доц. Щурко Микола Іванович

— кафедра акушерства і гінекології
№1

31. Доц. Швець Володимир Дмитрович — кафедра урології та нефрології
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ПЛАН РОБОТИ
вченої ради факультету післядипломної освіти
Дата
засідання

Порядок денний

Відповідальний
за підготовку
питання, доповідач

1

2

3

Вересень 1. Пріоритетні завдання ФПО на 2017/2018 на2017 р. вчальний рік.
2. Результати зарахування до очної частини
інтернатури випускників ВМНЗ 2017 р.
3. Стан доїзду випускників ОНМедУ 2017 р.
до місць проходження інтернатури.
4. Поточні питання

Доц. Лисий І.С.

Жовтень 1. Стан прибуття випускників ОНМедУ до
2017 р. місць працевлаштування.
2. Підготовка лікарів-інтернів до складання
ліцензійного іспиту «Крок-3. Загальна лікарська підготовка», «Крок-3. Стоматологія» та
«Крок-3. Фармація».
3. Затвердження навчально-виробничих планів
підготовки лікарів (провізорів)-інтернів та курсантів на 2018 р.
4. Поточні питання

Доц. Котова І.О.

Листо- 1. Аналіз практичної підготовки лікарівпад
інтернів на заочних базах стажування, симу2017 р. ляційних центрах та клінічних базах кафедр
2. Аналіз результатів складання ліцензійного
іспиту «Крок-3. Стоматологія».
3. Поточні питання

Доц. Котова І.О.
Доц. Котова І.О.

Куратори
інтернатури
Доц. Лисий І.С.

Доц. Богданов К.Г.
Доц. Богданов К.Г.

Грудень 1. Звіт кафедр ФПО, які здійснюють підготов- Проф. Величко В.І.,
2017 р. ку фахівців в інтернатурі та на циклах підвищен- проф. Грубнік В.В.,
ня кваліфікації у Миколаєві та Херсоні.
проф. Гладчук І.З.,
проф. Шнайдер С.А.
2. Підготовка до державної атестації лікарів
Проф. Зубаренко
(провізорів)-інтернів у січні 2017 р.
О.В.
3. Поточні питання
Доц. Котова І.О.
Січень 1. Звіт про діяльність ФПО за 2017 р.
Доц. Лисий І.С.
2018 р. 2. Звіт кафедри професійної патології, клініч- Проф. Ігнатьєв О.М.
ної, лабораторної та функціональної діагностики про стан підготовки в інтернатурі, на циклах підвищення кваліфікації та спеціалізації.
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3. Видавнича діяльність кафедр ФПО.
4. Поточні питання

Доц. Богданов К.Г.

Лютий 1. Аналіз результатів державної атестації
Доц. Богданов К.Г.
2018 р. лікарів (провізорів)-інтернів у січні 2018 р.
2. Затвердження звітів голів атестаційних
Доц. Богданов К.Г.
комісій про хід державних іспитів на кафедрах
факультету.
3. Стан підготовки лікарів-інтернів до склаЗавідувачі кафедр
дання ліцензійних іспитів у березні 2018 р.
Робота кафедр ФПО з групами ризику.
4. Поточні питання
Березень 1. Стан підвищення кваліфікації професорсь2018 р. ко-викладацького складу кафедр ФПО.
2. Звіт кафедри неврології про підготовку
фахівців в інтернатурі, на циклах підвищення
кваліфікації.
3. Поточні питання

Доц. Богданов К.Г.
Доц. Муратова Т.М.

Квітень 1. Звіт кафедри соціальної медицини, громад- К. ю. н.
2018 р. ського здоров’я та медичного права про стан Пучкова Г.В.
підготовки в інтернатурі за модулем «Медичне
право», на циклах спеціалізації та підвищення
кваліфікації.
Доц. Богданов К.Г.
2. Аналіз результатів складання лікарямиінтернами державного ліцензійного іспиту
«Крок-3. Загальна лікарська підготовка».
3. Поточні питання
Травень 1. Підготовка до державної атестації лікарів
Доц. Котова І.О.
2018 р. (провізорів)-інтернів у червні 2018 р.
2. Звіт про роботу предметної циклової мето- Доц. Богданов К.Г.
дичної комісії з післядипломної підготовки у
2017/2018 навчальному році та затвердження
плану роботи на 2018/2019 навчальний рік.
3. Про виконання плану роботи деканату ФПО Доц. Лисий І.С.
за 2017/2018 навчальний рік та затвердження
плану роботи на 2018/2019 навчальний рік.
4. Поточні питання
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Червень 1. Результати державної заключної атестації
Доц. Богданов К.Г.
2018 р. лікарів (провізорів)-інтернів у червні 2018 р.
2. Затвердження звітів голів атестаційних
Доц. Богданов К.Г.
комісій про хід державних іспитів на кафедрах
факультету.
3. Затвердження плану роботи вченої ради
Доц. Лисий І.С.
ФПО на 2018/2019 навчальний рік.
4. Поточні питання

СКЛАД
Центральної координаційно-методичної ради
1. Проф. Ульянов Вадим Олексійович

— голова Центральної координаційнометодичної ради університету

2. Проф. Мацегора Ніна Анатоліївна

— заступник голови ЦКМР, голова
предметної циклової методичної
комісії з терапевтичних дисциплін

3. Змінчак Наталія Михайлівна

— секретар ЦКМР

Члени Центральної координаційно-методичної ради:
4. З. д. н. т. України, проф.
Бажора Юрій Іванович

— проректор з науково-педагогічної
роботи

5. Проф. Марічереда Валерія Геннадіївна — проректор з науково-педагогічної
(міжнародної) роботи
6. Проф. Котова Наталія
Володимирівна

— голова предметної циклової
методичної комісії
з педіатричних дисциплін

7. Доц. Єрьомкіна Галина Геннадіївна

— голова предметної циклової
методичної комісії
з гуманітарних дисциплін

8. Проф. Холодкова Олена Леонідівна

— голова предметної циклової
методичної комісії
з медико-біологічних дисциплін

9. Проф. Міщенко Василь Васильович

— голова предметної циклової
методичної комісії з хірургічних
дисциплін

10. Проф. Унгурян Ліана Михайлівна

— голова предметної циклової
методичної комісії з фармації
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11. Доц. Крикляс Володимир Генріхович — голова предметної циклової
методичної комісії
зі стоматологічних дисциплін
12. Проф. Котюжинська Світлана
Георгіївна

— декан медичного факультету № 1

13. Проф. Годован Владлена
Володимирівна

— декан медичного факультету № 2

14. Доц. Нєнова Оксана Миколаївна

— декан медичного факультету № 3

15. Доц. Вальда Володимир
Володимирович

— декан стоматологічного факультету

16. Доц. Анісімов Володимир Юрійович — декан фармацевтичного факультету
17. Доц. Горячев Павло Ілліодорович

— декан міжнародного факультету

18. Доц. Лисий Ігор Станіславович

— декан факультету з післядипломної
освіти

19. Проф. Гончарук Сергій Федорович — зав. кафедри імунології, генетики
і медичної біології
20. Чернявська Ганна Василівна

— керівник навчального відділу
університету

21. Доц. Чернецька Олена Василівна

— завідувачка навчально-методичного
кабінету університету

22. Доц. Тітаренко Ольга Валентинівна — керівник виробничої практики
університету
23. Гаріна Наталія Вікторівна

— директор бібліотеки ОНМедУ

24. Доц. Усиченко Катерина Миколаївна — координатор з впровадження ЄКТС
25. Доц. Сікорська Ольга Олександрівна — зав. кафедри суспільних наук

ПЛАН РОБОТИ
Центральної координаційно-методичної ради
Дата
засідання

Порядок денний

Відповідальний
за підготовку
питання, доповідач

1

2

3

Вересень 1. Аналіз результатів державної атестації. За2017 р. твердження єдиного плану заходів з усунення
недоліків та реалізації пропозицій голів ДЕК
2017 р.
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Декани факультетів
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3

2. Обговорення звіту щодо результатів ліцен- Декани факультетів
зійних іспитів «Крок-1» та затвердження плану
ліквідації недоліків.
3. Заходи щодо розширення можливостей ро- Директор бібліотеботи студентської бібліотеки та шляхи вдоско- ки Гаріна Н.В.
налення її діяльності.
4. Поточні питання
Листопад 1. Аналіз результатів звітів роботи кафедр.
2017 р.
2. Підсумки роботи Центру інформаційного
аналізу і внутрішнього контролю якості з організації та проведення тестування студентів.
3. Поточні питання
Лютий
2018 р.

1. Стан виконання кафедрами факультетів втілення наскрізних програм.
2. Інформація про стан підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників
університету.

Голови предметнометодичних комісій
Директор Центру
Лунько С.Г.

Голови предметнометодичних комісій
Зав. навчальнометодичного кабінету доц.
Чернецька О.В.

3. Поточні питання
Квітень 1. Готовність випускаючих кафедр до держав- Голови предметних
2018 р. ної атестації.
циклових комісій
2. Виконання плану усунення зауважень і реа- Декани факультетів
лізації пропозицій голів ДЕК 2017 р.
3. Затвердження регламентуючих і методичних
матеріалів до державної атестації.
4. Поточні питання
Травень 1. Аналіз діяльності опорних кафедр ОНМедУ
2018 р. про виконання планів роботи за 2017/2018 навчальний рік.
2. Аналіз роботи предметних циклових методичних комісій про діяльність у 2017/2018 навчальному році. Затвердження складу і планів роботи
на 2018/2019 навчальний рік. Затвердження пропозицій щодо включення до Порядку денного
ЦКМР у 2018/2019 навчальному році.
3. Звіт голови Центральної координаційнометодичної ради університету про діяльність у
2017/2018 навчальному році. Затвердження
складу та плану роботи ЦКМР на 2018/2019
навчальний рік.
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Завідувачі опорних
кафедр
Голови предметних
циклових методичних комісій

Проф.
Ульянов В.О.

1

2

3

4. Поточні питання.
4.1. Затвердження графіка складання річних
звітів з навчально-методичної роботи кафедрами ОНМедУ за 2017/2018 навчальний рік

СКЛАД
предметної циклової методичної комісії
з гуманітарних дисциплін
1. Доц. Єрьомкіна Галина Геннадіївна — голова предметно-циклової
методичної комісії
2. Д. філос. н. Ханжи Володимир
Борисович

— заступник голови методичної
комісії

3. Викл. Хамідуліна Олена Геннадіївна — секретар методичної комісії
Члени комісії:
4. Проф. Аймедов Костянтин
Володимирович

— зав. кафедри психології

5. К. ю. н. Пучкова Ганна Валеріївна

— зав. кафедри соціальної медицини,
громадського здоров’я та медичного
права

6. Доц. Сікорська Ольга Олександрівна — завідувач кафедри суспільних наук
7. Доц. Талалаєв Костянтин
Олександрович

— кафедра соціальної медицини,
громадського здоров’я
та медичного права

8. Гаріна Наталія Вікторівна

— директор бібліотеки університету

9. Доц. Нагачевська Світлана
Анатоліївна

— завуч кафедри іноземних мов

10. Доц. Кокоріна Юлія Євгенівна

— кафедра психології

11. Викл. Асієва Юлія Олександрівна

— кафедра психології

12. Доц. Ляшенко Дмитро
Миколайович

— завуч кафедри філософії та біоетики

13. Ст. викл. Шаніна Ольга
Сергіївна

— завуч кафедри суспільних наук
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ПЛАН РОБОТИ
предметної циклової методичної комісії
з гуманітарних дисциплін
Дата
засідання

Порядок денний

Відповідальний
за підготовку
питання,
доповідач

1

2

3

Вересень 1. Затвердження навчально-методичної документа- Доц.
2017 р. ції кафедр гуманітарного профілю на новий
Єрьомкіна Г.Г.
2017/2018 навчальний рік.
2. Затвердження екзаменаційних білетів до канди- Доц.
датських іспитів.
Єрьомкіна Г.Г.
3. Про якість заповнення індивідуальних планів
викладачів кафедр гуманітарного профілю.

Доц.
Єрьомкіна Г.Г.

4. Формування морально-етичних принципів у
майбутніх медичних працівників

Викл.
Асієва Ю.О.

Листопад 1. Організація, форми контролю та методичне за2017 р. безпечення самостійної позааудиторної роботи
студентів.

Ст. викл.
Шаніна О.С.

2. Поповнення бази навчально-методичних матері- Гаріна Н.В.
алів на сайті бібліотеки університету та своєчасне
їх оновлення.
3. Затвердження екзаменаційних білетів до іспитів Доц.
та переліку питань до диференційованого заліку
Єрьомкіна Г.Г.
для студентів медичного, стоматологічного, фармацевтичного, міжнародного факультетів.
4. Проведення та організація практичних занять з Доц.
елементами тренінгу для майбутніх медичних пра- Кокоріна Ю.Є.
цівників
Січень 1. Організація науково-дослідної роботи співробіт- Доц.
2018 р. ників кафедр гуманітарного профілю.
Сікорська О.О.
2. Про матеріально-технічне забезпечення навчаль- Доц.
ного процесу гуманітарних кафедр ОНМедУ та
Нагачевська
перспективи впровадження новітніх технічних
С.А.
засобів навчання.
3. Підтримка волонтерської та суспільно-корисної Проф.
роботи студентського руху кафедрами гуманітар- Аймедов К.В.
ного профілю
Березень 1. Участь гуманітарних кафедр у роботі Координа- Доц.
2018 р. ційної ради з виховної роботи.
Талалаєв К.О.
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2

3

2. Проблеми удосконалення якості навчальноВикл.
педагогічного процесу на кафедрах гуманітарного Асієва Ю.О.
профілю
Травень 1. Підсумки роботи предметної циклової методич2018 р. ної комісії з гуманітарних дисциплін у 2017/2018
навчальному році.
2. Обговорення та затвердження пропозицій для
включення до порядку денного засідань Центральної координаційно-методичної ради університету у
2018/2019 навчальному році.
3. Затвердження складу та плану роботи предметної циклової методичної комісії з гуманітарних
дисциплін на наступний 2018/2019 навчальний рік

Доц.
Єрьомкіна Г.Г.
Доц.
Єрьомкіна Г.Г.

Доц.
Єрьомкіна Г.Г.

СКЛАД
предметної циклової методичної комісії
з медико-біологічних дисциплін
1. Проф. Холодкова Олена
Леонідівна

— голова предметної циклової методичної
комісії

2. Проф. Годлевський Леонід — заступник голови методичної комісії
Семенович
3. Асист. Кожухаренко
Тетяна Іванівна

— секретар методичної комісії
Члени комісії:

4. Проф. Бабієнко Володимир — завідувач кафедри загальної гігієни
Володимирович
та медичної екології
5. Д. мед. н. Голубятніков
Микола Іванович

— зав. кафедри загальної та клінічної
епідеміології та біобезпеки

6. Доц. Казанов Анатолій
Дмитрович

— завуч опорної кафедри загальної
та клінічної фармакології

7. Проф. Мардашко
Олексій Олексійович

— зав. кафедри медичної хімії

8. К. мед. н. Тірон Оксана
— завідувач кафедри гістології, цитології
Іванівна
та ембріології
9. Доц. Грузевський Олек— зав. кафедри мікробіології, вірусології
сандр Анатолійович
та імунології
10. Проф. Вастьянов Руслан — зав. кафедри загальної та клінічної
Сергійович
патологічної фізіології
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11. Проф. Ситнікова
Варвара Олександрівна
12. Проф. Шандра
Олексій Антонович
13. Проф. Гончарук Сергій
Федорович
14. Проф. Юшковська
Ольга Геннадіївна
15. Доц. Пучкова Ганна
Валеріївна
16. Проф. Кривда Григорій
Федорович

— зав. кафедри патологічної анатомії з секційним
курсом
— зав. опорної кафедри фізіології
— завідувач кафедри клінічної імунології,
генетики і медичної біології
— зав. кафедри фізичної реабілітації, спортивної
медицини, фізичного виховання і валеології
— завуч кафедри соціальної медицини,
громадського здоров’я та медичного права
— зав. кафедри судової медицини

ПЛАН РОБОТИ
предметної циклової методичної комісії
з медико-біологічних дисциплін
Дата
засідання

Порядок денний

Відповідальний
за підготовку
питання, доповідач

1

2

3

14.09.2017 р. 1. Стан навчально-методичної документації Завучі кафедр
на кафедрах медико-біологічного профілю.
Завідувачі кафедр
2. Аналіз результатів складання «Крок-1» в
2017 р. студентами 3-го курсу медичного
факультету.
3. Готовність кафедр до проведення факуль- Завідувачі кафедр
тативних циклів для студентів і лікарів.
4. Поточні питання
16.11.2017 р. 1. Ефективність застосування електронних Завідувачі кафедр
журналів.
2. Стан підготовки загальної електронної
Завучі кафедр
бази з питань «Крок-1» кафедрами медикобіологічного профілю.
3. Поточні питання
18.01.2018 р. 1. Аналіз видавничої діяльності кафедр.
Завідувачі кафедр
2. Аналіз роботи наукових журналів
Голова комісії
ОНМедУ з питань висвітлення результатів
НДР кафедр медико-біологічного профілю.
3. Поточні питання
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15.03.2018 р. 1. Стан підготовки молодих наукових кадрів кафедрами.
2. Стан міжкафедральної інтеграції.
3. Поточні питання

Завідувачі кафедр

17.05.2018 р. 1. Аналіз результатів тестування з «Крок-1»
студентів стоматологічного факультету.
2. Обговорення та затвердження робочих
програм та іншої навчально-методичної документації на 2017/2018 навчальний рік.
3. Підбиття підсумків роботи комісії у
2017/2018 навчальному році.
4. Затвердження складу та плану роботи
комісії на 2018/2019 навчальний рік.
5. Поточні питання

Завідувачі кафедр

Завідувачі кафедр

Завучі кафедр

Голова комісії
Голова комісії

СКЛАД
предметної циклової методичної комісії
з терапевтичних дисциплін
1. Проф. Мацегора Ніна Анатоліївна

— голова предметної циклової
методичної комісії

2. Проф. Поляков Анатолій Євгенович

— заступник голови методичної
комісії

3. Асист. Полякова Світлана Олександ- — секретар методичної комісії
рівна
Члени комісії:
4. З. д. н. т. України, проф.
Годован Владлена Володимирівна

— декан медичного факультету № 2

5. Д. мед. н. Пустовойт Михайло
Михайлович

— зав. кафедри психіатрії
та наркології

6. Проф. Ігнатьєв Олександр
Михайлович

— зав. опорної кафедри професійної
патології, клінічної, лабораторної
та функціональної діагностики

7. Проф. Юшковська Ольга Геннадіївна — зав. опорної кафедри фізичної
реабілітації, спортивної медицини,
фізичного виховання і валеології
8. Проф. Чабан Тетяна Володимирівна

— зав. кафедри інфекційних хвороб

9. Проф. Якименко Олена Олександрівна — зав. кафедри пропедевтики
внутрішніх хвороб та терапії
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10. Проф. Величко Валентина Іванівна

— зав. кафедри сімейної медицини
та загальної практики

11. Проф. Волошина Олена Борисівна

— зав. кафедри загальної практики

12. Проф. Золотарьова Наталія Артемівна — зав. кафедри внутрішньої
медицини № 4
13. Проф. Лебедюк Михайло
Миколайович

— зав. кафедри дерматології
та венерології

14. Проф. Карпенко Юрій Іванович

— зав. кафедри внутрішньої медицини
№ 1 з курсом серцево-судинної
патології

15. Доц. Муратова Тетяна Миколаївна

— зав. кафедри неврології

16. Доц. Штанько Василь Андрійович

— зав. кафедри внутрішньої
медицини № 2

17. Проф. Тихонова Сусанна Адольфівна — професор кафедри внутрішньої
медицини № 2
18. Доц. Бабуріна Олена Анатоліївна

— завуч кафедри фтизіопульмонології

19. Доц. Ярмула Костянтин Антонович — кафедри професійної патології,
клінічної, лабораторної
та функціональної діагностики
20. Доц. Добровольський Василь
В’ячеславович

— завуч кафедри неврології

21. Доц. Ухань Вікторія Вікторівна

— завуч кафедри внутрішньої
медицини № 3

22. Доц. Хижняк Олена Володимирівна — завуч кафедри внутрішньої
медицини № 2
23. Доц. Савельєва Ольга Валеріївна

— завуч кафедри внутрішньої
медицини № 1 з курсом
серцево-судинної патології

24. Доц. Бондарь Вадим Миколайович

— доцент кафедри пропедевтики
внутрішніх хвороб та терапії

25. Доц. Чернова Тетяна Михайлівна

— завуч кафедри психіатрії
та наркології

26. Асист. Бочарова Вероніка
Володимирівна

— завуч кафедри дерматології
та венерології

27. Ст. викл. Пархоменко Ольга
Анатоліївна

— кафедра фізичної реабілітації,
спортивної медицини, фізичного
виховання і валеології

28. Асист. Шишкіна Наталя
Володимирівна

— кафедра сімейної медицини
та загальної практики
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29. Асист. Романченко Максим Ігорович — завуч кафедри внутрішньої
медицини № 4
30. Проф. Шмакова Ірина Петрівна

— в. о. зав. кафедри реабілітаційної
медицини

ПЛАН РОБОТИ
предметної циклової методичної комісії
з терапевтичних дисциплін
Дата
засідання

Порядок денний

Відповідальний
за підготовку
питання, доповідач

1

2

3

11.09.2017 р. 1. Про готовність кафедр терапевтичного
профілю до навчального процесу в 2017/
2018 навчальному році.
2. Обговорення та затвердження навчальнометодичної документації з терапевтичних
дисциплін на 2017/2018 навчальний рік.
3. Аналіз результатів комплексного практично орієнтованого державного іспиту з
терапевтичних спеціальностей, затвердження плану усунення недоліків і реалізації
пропозицій голів ДЕК 2017 р.
4. Про зміни у навчальних програмах та організаційні заходи. Підвищення ролі СРС у
підготовці медичних фахівців
13.11.2017 р. 1. Аналіз забезпечення студентів навчальною та навчально-методичною літературою
(українською, російською та англійською
мовами).
2. Аналіз якості підготовки та результатів
тестового ліцензійного іспиту «Крок-1»,
«Крок-2», «Крок-3».
3. Видавнича робота кафедр терапевтичного
профілю
15.01.2018 р. 1. Організація навчальної практики студентів 4-го і 5-го курсів у проведенні навчального процесу в 2017/2018 навчальному році.
2. Особливості навчально-методичної роботи з іноземними студентами.
3. Стан та своєчасне поповнення навчальної
документації на сайті ОНМедУ
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Завідувачі кафедр
Завідувачі кафедр
Завідувачі кафедр

Завідувачі кафедр

Завідувачі (завучі)
кафедр
Завідувачі кафедр
Завідувачі кафедр
Проф. Карпенко
Ю.І., доц. Штанько
В.А.
Завідувачі (завучі)
кафедр
Завідувачі (завучі)
кафедр

1

2

3

12.03.2018 р. 1. Затвердження програм і методики проведення єдиного професійно орієнтованого
державного іспиту в 2017/2018 навчальному
році.
2. Чи потрібні зміни в підготовці методичних розробок до занять на клінічних кафедрах терапевтичного профілю?
3. Про підготовку щодо оволодіння практичними навичкми на фантомах та біля
ліжка хворого

Завідувачі випускаючих кафедр

14.05.2018 р. 1. Підсумки роботи предметної циклової
методичної комісії з терапевтичних дисциплін у 2017/2018 навчальному році.
2. Затвердження складу і плану роботи
предметної циклової методичної комісії
з терапевтичних дисциплін на 2018/2019 навчальний рік.
3. Затвердження навчально-методичної документації кафедр на 2017/2018 навчальний рік.
4. Обговорення та затвердження питань для
включення до порядку денного Центральної
координаційно-методичної ради ОНМедУ в
2018/2019 навчальному році

Проф.
Мацегора Н.А.

Завідувачі (завучі)
кафедр
Завідувачі
клінічних кафедр

Проф.
Мацегора Н.А.

Завідувачі кафедр
Завідувачі кафедр

СКЛАД
предметної циклової методичної комісії
з хірургічних дисциплін
1. Проф. Міщенко Василь Васильович

— голова предметної циклової
методичної комісії

2. Проф. Сухін Юрій Віталійович

— заступник голови методичної
комісії

3. Шаповалова Катерина Ігорівна

— секретар методичної комісії

Члени комісії:
4. Проф. Венгер Людмила Віленівна

— зав. кафедри офтальмології

5. Проф. Каштальян Михайло Арсенійович — зав. кафедри загальної хірургії
та військової медицини
6. Проф. Грубнік Володимир
Володимирович

— зав. кафедри хірургії № 1
з післядипломною підготовкою

7. Проф. Запорожченко Борис Сергійович — зав. кафедри хірургії № 2
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8. Проф. Сон Анатолій Сергійович

— зав. кафедри хірургії № 3
з курсом нейрохірургії

9. Проф. Зелінський Олександр
Олексійович

— зав. кафедри акушерства
і гінекології № 2

10. Проф. Костєв Федір Іванович

— зав. кафедри урології
та нефрології

11. Доц. Волянська Алла Георгіївна

— завуч кафедри акушерства
і гінекології № 1

12. Проф. Тарабрін Олег Олександрович

— зав. кафедри анестезіології,
інтенсивної терапії
з післядипломною підготовкою

13. Проф. Лосєв Олександр Олександрович — зав. кафедри дитячої хірургії
14. Проф. Пухлік Сергій Михайлович

— зав. кафедри оториноларингології

15. Проф. Ткаченко Олександр Іванович

— зав. кафедри хірургії № 4
з курсом онкології

16. Попов Олександр Георгійович

— зав. кафедри симуляційної
медицини

17. Малиновський Андрій Володимирович — в. о. зав. кафедри роботизованої
та ендоскопічної хірургії

ПЛАН РОБОТИ
предметної циклової методичної комісії
з хірургічних дисциплін
Дата
засідання

Порядок денний

Відповідальний
за підготовку
питання, доповідач

1

2

3

12
1. Аналіз результатів ліцензійного іспиту
вересня «Крок-2. Загальна лікарська підготовка», єди2017 р. ного професійно орієнтованого випускного
державного іспиту. Затвердження плану роботи щодо усунення зауважень голови ДЕК у
2016/2017 навчальному році.
2. Готовність кафедр хірургічного профілю до
викладання дисциплін на засадах організації і
проведення навчального процесу у 2016/2017
навчальному році.
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Проф. Грубнік В.В.,
проф. Зелінський
О.О., доц. Волянська А.Г.

Завідувачі кафедр

1

2

3

3. Обговорення та затвердження навчальнометодичної документації з хірургічних дисциплін на 2017/2018 навчальний рік.
4. Стан контролю викладацького процесу та
взаємовідвідувань на кафедрах хірургічного
профілю
14
1. Досвід використання сучасних інтерактивлистопада них технологій при підготовці лікарів на ка2017 р. федрах хірургічного профілю.
2. Комплекс заходів щодо забезпечення інтеграційних зв’язків кафедр хірургічного профілю між собою та з попередніми дисциплінами.
3. Наукове забезпечення викладацького процесу на кафедрах хірургічного профілю.
4. Особливості практичної підготовки
вітчизняних та іноземних студентів на кафедрах хірургічного профілю
9 січня
2018 р.

1. Стан оновлення навчально-методичної документації на сайті електронної бібліотеки
ОНМедУ кафедр хірургічного профілю.
2. Засоби контролю якості виконання позааудиторної роботи студентами на кафедрах
хірургічного профілю.
3. Кадрове та матеріальне забезпечення кафедр хірургічного профілю

Завідувачі кафедр

Завідувачі кафедр

Завідувачі кафедр

Завідувачі кафедр

Завідувачі кафедр
Завідувачі кафедр

Завідувачі кафедр

Завідувачі кафедр

Завідувачі кафедр

13
1. Затвердження програм і методики провеберезня дення єдиного професійно орієнтованого дер2018 р. жавного випускного іспиту у 2017/2018 навчальному році.
2. Стан роботи з опанування студентами практичних навичок щодо підготовки до практично орієнтованого державного випускного
іспиту.
3. Заходи з оптимізації підготовки випускників до державної ліцензійної атестації та комплексного практично орієнтованого державного випускного іспиту

Проф. Грубнік В.В.,
проф. Зелінський
О.О., доц. Волянська А.Г.
Завідувачі кафедр

8 травня 1. Підсумки роботи предметної циклової ме2018 р. тодичної комісії з хірургічних дисциплін
у 2017/2018 навчальному році.

Проф. Міщенко
В.В.
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Завідувачі кафедр

1

2

3

2. Затвердження складу і плану роботи пред- Проф. Міщенко
метної циклової методичної комісії з хірургіч- В.В.
них дисциплін на 2018/2019 навчальний рік.
3. Обговорення та затвердження питань для
Завідувачі кафедр
включення до порядку денного Центральної
координаційно-методичної ради університету
у 2018/2019 навчальному році

СКЛАД
предметної циклової методичної комісії
з педіатричних дисциплін
1. Проф. Котова Наталія
Володимирівна

— голова предметної циклової
методичної комісії

2. Доц. Капліна Лариса Євгенівна

— заступник голови методичної
комісії

3. Доц. Лосєва Катерина
Олександрівна

— секретар методичної комісії
Члени комісії:

4. Проф. Старець Олена
Олександрівна

— зав. кафедри пропедевтики педіатрії

5. Чл.-кор. НАМН України,
проф. Аряєв Микола Леонідович

— зав. кафедри педіатрії № 1

6. Проф. Стоєва Тетяна Вікторівна

— зав. кафедри педіатрії № 2

7. Проф. Харченко Юрій Петрович

— зав. кафедри дитячих інфекційних
хвороб

8. Доц. Прохорова Світлана Вадимівна — завуч кафедри педіатрії № 2
9. Доц. Юрченко Ірина Вікторівна

— завуч кафедри дитячих інфекційних
хвороб

10. Доц. Федоренко Оксана Віталіївна — завуч кафедри пропедевтики
педіатрії
11. Копійка Ганна Кузьмівна

— асист. кафедри педіатрії № 3
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ПЛАН РОБОТИ
предметної циклової методичної комісії
з педіатричних дисциплін
Дата
засідання

Порядок денний

Відповідальний
за підготовку
питання, доповідач

1

2

3

Серпень 1. Аналіз результатів практично орієнтованого Завідувачі кафедр
2017 р. державного іспиту 2017 р. та затвердження
планів усунення недоліків і реалізації пропозицій голів ДЕК за 2017 р.
2. Затвердження навчально-методичної доку- Завучі кафедр
ментації на 2017/2018 навчальний рік
Листопад 1. Аналіз результатів ліцензійного іспиту
2017 р. «Крок-2» зі спеціальностей «Лікувальна справа», «Педіатрія», шляхи оптимізації підготовки
до ліцензійного іспиту.
2. Організація та методичне забезпечення аудиторної роботи студентів під час засвоєння дисципліни.
3. Застосування методів інтерактивного навчання при підготовці сучасного лікаря на кафедрах педіатричного профілю.
4. Засвоєння студентами навичок на циклі симуляційного навчання «Невідкладні стани у
педіатрії»
Січень
2018 р.

Завідувачі кафедр
педіатрії № 1, № 2,
дитячих інфекційних хвороб
Завучі кафедр
Завідувачі кафедр
Проф.
Старець О.О.

1. Організація науково-дослідної та індивіду- Завідувачі кафедр
альної роботи студентів на кафедрах педіатричного профілю.
2. Стан видання навчально-методичної літера- Завідувачі кафедр
тури, оновлення банку електронної студентської бібліотеки ОНМедУ.
3. Стан роботи з оволодіння студентами прак- Завучі кафедр
тичних навичок з педіатричних дисциплін під
час аудиторної роботи та виробничої практики

Березень 1. Обговорення та затвердження методики про- Завідувачі кафедр
2018 р. ведення практично орієнтованого державного
іспиту у 2017/2018 навчальному році.
2. Стан роботи з оволодіння студентами прак- Завідувачі кафедр
тичних навичок, що входять до практично орієнтованого державного іспиту у 2017/2018 навчальному році
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1

2

3

Травень 1. Звіт голови та підсумки результатів роботи
2018 р. предметної циклової методичної комісії за
2017/2018 навчальний рік.
2. Обговорення та затвердження складу і плану
роботи предметної циклової методичної комісії
на 2018/2019 навчальний рік.
3. Затвердження навчально-методичної документації кафедр педіатричного профілю та порядку роботи предметної циклової методичної
комісії на 2018/2019 навчальний рік

Проф. Котова Н.В.

Проф. Котова Н.В.

Завучі кафедр,
проф. Котова Н.В.

СКЛАД
предметної циклової методичної комісії
зі стоматологічних дисциплін
1. Доц. Крикляс Володимир Генріхович

— голова предметної циклової
методичної комісії

2. Проф. Гулюк Анатолій Георгійович

— заступник голови
методичної комісії

3. Доц. Гончарук Людмила Володимирівна — секретар методичної комісії
Члени комісії:
4. Доц. Вальда Володимир Володимирович — декан стоматологічного
факультету
5. Проф. Шнайдер Станіслав Аркадійович — зав. кафедри
загальної стоматології
6. Доц. Рожко Павло Дмитрович

— зав. кафедри
ортопедичної стоматології

7. Проф. Дєньга Оксана Василівна

— зав. кафедри
стоматології дитячого віку

8. Д. мед. н. Горохівський Володимир
Несторович

— зав. кафедри ортодонтії

9. Проф. Романова Юлія Георгіївна

— зав. кафедри
терапевтичної стоматології

10. Доц. Седлецька Алла Олександрівна

— завуч кафедри
терапевтичної стоматології

11. Доц. Котова Ірина Олександрівна

— завуч кафедри
загальної стоматології
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12. Асист. Чередніченко Анжела
Валеріївна

— завуч кафедри
ортопедичної стоматології

13. Доц. Коваль Юрій Миколайович

— завуч кафедри
стоматології дитячого віку

14. Асист. Желізняк Наталія Анатоліївна

— завуч кафедри ортодонтії

15. К. мед. н. Тащян Армен Едуардович

— завуч кафедри
хірургічної стоматології

ПЛАН РОБОТИ
предметної циклової методичної комісії
зі стоматологічних дисциплін
Дата
засідання

Порядок денний

Відповідальний
за підготовку
питання, доповідач

1

2

3

Вересень 1. Підсумки комплексного практично орієнто2017 р. ваного державного іспиту 2017 р.
2. Аналіз результатів ліцензійного іспиту
«Крок-2. Стоматологія».
3. Про виконання планів щодо усунення зауважень ДЕК 2017 р.
4. Обговорення та затвердження робочих програм зі стоматологічних дисциплін на 2017/
2018 навчальний рік.
5. Поточні питання

Доц. Вальда В.В.

Листопад 1. Стан навчально-методичної роботи кафедр
2017 р. стоматологічного профілю.
2. Затвердження методичного забезпечення
викладання стоматологічних дисциплін
англійською мовою на 2–5-му курсах.
3. Підготовка та методичне забезпечення проведення 1-го туру студентської олімпіади зі
стоматології.
4. Видавнича робота кафедр стоматологічного
профілю.
5. Поточні питання

Завучі кафедр

Грудень 1. Стан оновлення навчально-методичної до2017 р. кументації на сайті електронної бібліотеки
ОНМедУ кафедр стоматологічного профілю.

Завідувачі кафедр
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Доц. Вальда В.В.
Завідувачі кафедр
Завучі кафедр

Завучі кафедр

Доц. Давиденко
О.М.
Завідувачі кафедр

1

2

3

2. Обговорення заходів і стану підготовки сту- Завідувачі кафедр
дентів 5-го курсу стоматологічного факультету
до ліцензійного іспиту «Крок-2. Стоматологія».
3. Обговорення методики проведення компДоц. Крикляс В.Г.
лексного практично орієнтованого державного
іспиту.
4. Поточні питання
Лютий 1. Обговорення та затвердження програм і ме2018 р. тодики проведення комплексного практично
орієнтованого державного іспиту.
2. Заходи з оптимізації підготовки випускників
стоматологічного факультету до державної ліцензійної тестової атестації та комплексного
практично орієнтованого державного іспиту.
3. Підготовка до проведення літньої виробничої
практики студентів стоматологічного факультету.
4. Поточні питання

Завідувачі кафедр

Доц. Вальда В.В.

Доц. Новікова
Ж.О.

Травень 1. Звіт про роботу предметної циклової методич- Доц. Крикляс В.Г.
2018 р. ної комісії зі стоматологічних дисциплін у
2017/2018 навчальному році.
2. Обговорення та затвердження складу та пла- Доц. Крикляс В.Г.
ну роботи комісії на 2018/2019 навчальний рік.
3. Обговорення та затвердження питань щодо Доц. Крикляс В.Г.
включення до порядку денного Центральної
координаційно-методичної ради університету в
2018/2019 навчальному році.
4. Поточні питання
СКЛАД
предметної циклової методичної комісії з фармації
1. Проф. Унгурян Ліана Михайлівна

— голова предметної циклової
методичної комісії

2. Доц. Бєляєва Оксана Іванівна

— заступник голови методичної
комісії

3. Асист. Каравелкова Юлія Сергіївна

— секретар методичної комісії

Члени комісії:
4. Доц. Анісімов Володимир Юрійович
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— декан фармацевтичного
факультету

5. Проф. Гельмбольдт Володимир Олегович — зав. кафедри фармацевтичної
хімії
6. Проф. Рожковський Ярослав
Володимирович

— зав. кафедри фармакогнозії

7. Проф. Нікогосян Левон Рубенович

— зав. кафедри загальної фармації

8. Д. фарм. н. Борисюк Ірина Юріївна

— зав. кафедри технології ліків

9. Доц. Фізор Наталія Селіверстівна

— кафедра технології ліків

10. Асист. Ларсон Лариса Миколаївна

— заступник декана фармацевтичного факультету

11. Доц. Шемонаєва Катерина Федорівна

— кафедра загальної та клінічної
фармакології

12. Доц. Стречень Сергій Борисович

— кафедра загальної та клінічної
фармакології

13. Доц. Бурячківський Едуард
Станіславович

— заступник декана міжнародного
факультету

ПЛАН РОБОТИ
предметної циклової методичної
комісії з фармацевтичних дисциплін
Дата
засідання

Порядок денний засідання

Відповідальний
за підготовку
питання, доповідач

1

2

3

Вересень 1. Про готовність кафедр фармацевтичного
2017 р. факультету до нового навчального року.
2. Аналіз результатів складання весняної екзаменаційної сесії. Підсумки комплексного
практично орієнтованого випускного державного іспиту 2017 р.
3. Стан підготовки навчально-методичних документів із навчальних дисциплін на кафедрі фармацевтичної хімї. Видавнича робота кафедри.
4. Обговорення плану реалізації пропозицій та
усунення критичних зауважень ДЕК 2017 р.
5. Про успішність на фармацевтичному факультеті та аналіз результатів складання ліцензійного іспиту «Крок-1» та «Крок-2. Фармація».
Заходи щодо поліпшення його результатів.
6. Поточні питання
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Завідувачі кафедр
Завідувачі кафедр

Проф.
Гельмбольдт В.О.
Проф. Унгурян Л.М.
Асист. Ларсон Л.М.

1

2

3

Листопад 1. Обговорення плану видавництва на 2017/
2017 р. 2018 навчальний рік і навчально-методичних
матеріалів для видання з грифами університету та інших установ.
2. Аналіз складання вступного контролю студентами-заочниками фармацевтичного факультету та шляхи його вдосконалення.
3. Затвердження екзаменаційних білетів і методичних матеріалів до іспитів.
4. Стан підготовки навчально-методичних матеріалів із навчальних дисциплін на кафедрі
загальної і клінічної фармакології. Видавнича
робота кафедри.
5. Поточні питання
Січень
2018 р.

1. Про підготовку кафедр факультету до проведення курсу спеціалізації та виробничої практики зі спеціалізації для студентів 5-го курсу
очної та 6-го курсу заочної форм навчання.
2. Методичне забезпечення ліцензійних
іспитів «Крок-2. Фармація».
3. Затвердження Положення про ДЕК на заочному відділенні факультету та методики проведення комплексних державних іспитів зі
студентами заочного відділення фармацевтичного факультету.
4. Стан підготовки навчально-методичних документів із навчальних дисциплін на кафедрі загальної фармації. Видавнича робота кафедри.
5. Поточні питання

Березень 1. Аналіз результатів складання студентами
2018 р. зимової екзаменаційної сесії.
2. Особливості методичної підготовки до Всеукраїнської студентської олімпіади з фармації.
3. Обговорення і затвердження робочих програм, екзаменаційних білетів та методики проведення державних іспитів у 2017/2018 навчальному році.
4. Стан підготовки навчально-методичних документів із навчальних дисциплін на кафедрі
фармакогнозії та технології ліків. Видавнича
робота кафедри.
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Завідувачі кафедр

Проф. Унгурян Л.М.

Завідувачі кафедр
Доц. Стречень С.Б.,
доц. Шемонаєва
К.Ф.

Завідувачі кафедр

Проф. Унгурян Л.М.
Завідувачі кафедр

Проф.
Нікогосян Л.Р.

Завідувачі кафедр
Асист. Ларсон Л.М.
Завідувачі випускаючих кафедр

Проф.
Рожковський Я.В.

1

2

3

5. Про стан підготовки кафедр факультету до
проведення державних випускних іспитів на
5-му курсі.
6. Поточні питання
Травень 1. Підбиття підсумків та обговорення резуль2018 р. татів проходження виробничої практики студентами очної форми навчання.
2. Затвердження теми і плану дипломних
робіт студентів 5-го курсу.
3. Обговорення та затвердження робочих програм, екзаменаційних питань і білетів для студентів фармацевтичного факультету очної
форми навчання.
4. Стан підготовки навчально-методичних документів із навчальних дисциплін на кафедрі
організацї та економіки фармацї. Видавнича
робота кафедри.
5. Звіт про роботу циклової методичної комісії
з фармації в 2016/2017 навчальному році.
6. Обговорення та затвердження складу і плану роботи циклової методичної комісії на
2017/2018 навчальний рік.
7. Поточні питання

Завідувачі кафедр

Завідувачі кафедр

Завідувачі кафедр
Завідувачі кафедр

Проф. Унгурян Л.М.

Проф. Унгурян Л.М.
Проф. Унгурян Л.М.

СКЛАД
предметної циклової методичної комісії
з післядипломної освіти
1. Доц. Лисий Ігор Станіславович

— голова предметної циклової
методичної комісії

2. Доц. Швець Володимир Дмитрович — заступник голови методичної
комісії
3. Доц. Богданов Кирило Георгійович — секретар методичної комісії
Члени комісії:
4. Доц. Байдан Володимир
Іванович

— кафедра хірургії № 1
з післядипломною підготовкою

5. Доц. Ярмула Костянтин
Антонович

— кафедра професійної патології,
клінічної, лабораторної
та функціональної діагностики

6. Доц. Іваницька Олена В’ячеславівна — кафедра офтальмології
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7. Доц. Данильченко Галина
Олександрівна

— кафедра сімейної медицини
та загальної практики

8. Доц. Павличко Юрій Юрійович

— кафедра травматології та ортопедії

9. Доц. Котова Ірина Олександрівна

— зав. відділу інтернатури

10. Доц. Кравченко Тетяна Юріївна

— кафедра педіатрії № 3

11. Доц. Скрипник Людмила
Михайлівна

— кафедра інфекційних хвороб
з епідеміологією

12. Доц. Хрущ Вікторія Іванівна

— кафедра дерматології та венерології

13. Доц. Тіщенко Тетяна Леонідівна

— кафедра загальної стоматології

14. Доц. Лебідь Олена Павлівна

— кафедра неврології

15. Доц. Щурко Микола Іванович

— кафедра акушерства і гінекології № 1

ПЛАН РОБОТИ
предметної циклової методичної комісії
з післядипломної освіти
Дата
засідання

Порядок денний

Відповідальний
за підготовку
питання, доповідач

1

2

3

Вересень 1. Результати атестації лікарів-інтернів випус- Доц. Лисий І.С.
2017 р. ку червня 2017 р.
2. Затвердження робочих навчальних програм з Доц. Лисий І.С.
інтернатури на 2017/2018 навчальний рік.
3. Завдання кафедр з підготовки лікарівДоц. Богданов К.Г.
інтернів до складання державного ліцензійного
іспиту «Крок-3. Загальна лікарська підготовка»
та «Крок-3. Стоматологія»
Листопад 1. Про результати зарахування до інтернатури
2017 р. у 2017/2018 навчальному році.
2. Затвердження робочих навчальних програм
циклів підвищення кваліфікації, стажування,
спеціалізації та тематичного удосконалення
лікарів на 2017/2018 навчальний рік.
3. Звіт кафедри дерматовенерології про здійснення післядипломної освіти.
4. Про результати перевірки навчальнометодичної документації на циклах підвищення кваліфікації
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Доц. Лисий І.С.
Доц. Богданов К.Г.

Проф.
Лебедюк М.М.
Доц. Богданов К.Г.

1
Січень
2018 р.

2

3

1. Звіт кафедр про стан підготовки лікарів-інтер- Завідувачі кафедр
нів до складання державного ліцензійного іспиту «Крок-3. Загальна лікарська підготовка».
2. Використання інтерактивних технологій на- Доц. Богданов К.Г.
вчання лікарів-інтернів на кафедрах факультету.
Доц. Богданов К.Г.
3. Оцінка стану методичної документації на
кафедрах терапевтичного профілю

Березень 1. Результати атестації лікарів-інтернів випус- Доц. Богданов К.Г.
2018 р. ку січня 2018 р.
Доц. Лисий І.С.
2. Про стан підготовки лікарів-інтернів до
складання державного ліцензійного іспиту
«Крок-3. Загальна лікарська підготовка» та
«Крок-3. Стоматологія».
Доц. Богданов К.Г.
3. Оцінка стану методичної документації на
кафедрах хірургічного профілю
Травень 1. Звіт про роботу предметної циклової мето- Доц. Лисий І.С.
2018 р. дичної комісії з післядипломної освіти у 2017/
2018 навчальному році.
2. Затвердження складу та плану роботи комісії Доц. Лисий І.С.
на 2017/2018 навчальний рік.
Доц. Богданов К.Г.
3. Обговорення та затвердження пропозицій
щодо включення до порядку денного ЦКМР у
2018/2019 навчальному році

СКЛАД
предметної циклової методичної комісії
зі спеціальних дисциплін
1. Доц. Майданюк Володимир Павлович — голова предметної циклової методичної комісії
2. Доц. Брянцев Павло Анатолійович

— заступник голови методичної
комісії

3. Доц. Железов Микола Христофорович — секретар методичної комісії
Члени комісії:
4. Асист. Шейх Алі

— кафедра гігієни та медичної
екології

5. Асист. Зварич Олег Богданович

— кафедра загальної та клінічної
епідеміології та біобезпеки
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6. Доц. Хрущ Олександр Володимирович — кафедра хірургії № 3
з курсом нейрохірургії
7. Доц. Перепелюк Микола Миколайович — кафедра внутрішньої медицини № 2
8. Доц. Панченко Олександр Євгенович — кафедра медицини катастроф
та військової медицини
9. Доц. Непорада Віктор Петрович

— кафедра медицини катастроф
та військової медицини

10. Асист. Гай Леонід Анатолійович

— кафедра травматології та ортопедії

ПЛАН РОБОТИ
предметної циклової методичної комісії
зі спеціальних дисциплін
Дата
засідання

Порядок денний

Відповідальний
за підготовку
питання, доповідач

1

2

3

7.09.2017 р. 1. Аналіз складу предметно-циклової мето- Доц.
дичної комісії зі спеціальних дисциплін та Майданюк В.П.
організації та проведення навчального процесу в 2017/2018 навчальному році
12.10.2017 р. 1. Аналіз медичного забезпечення антитерористичної операції та її недоліки.
2. Стан навчально-методичної роботи на
суміжних кафедрах та організація вивчення
студентами питань військової медицини

Асист.
Кальчук Р.Д.
Проф.
Кононенко В.В.

Проф. Сон А.С.
21.12.2017 р. 1. Хірургічні аспекти екстремальної та
військової медицини та їх медичне забезпечення.
2. Санітарно-гігієнічні аспекти екстремаль- Асист. Зварич О.Б.
ної та військової медицини та їх методичне
забезпечення
15.02.2018 р. 1. Досвід висвітлення питань організації
Доц.
терапевтичної допомоги у воєнний час та
Перепелюк М.М.
при надзвичайних ситуаціях в мирний час.
2. Особливості викладання спеціальних дис- Проф. Сухін Ю.В.
циплін на кафедрі травматології та ортопедії
12.04.2018 р. 1. Досвід викладання військових дисциплін Доц. Хрущ О.В.
на кафедрі хірургії № 3 з курсом нейрохірургії.
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1

2

3

2. Аналіз забезпечення студентів навчаль- Доц. Брянцев П.А.
ною та навчально-методичною літературою
кафедрами, які викладають військовоспеціальні дисципліни
24.05.2018 р. 1. Затвердження робочих програм, навчальних планів і навчально-методичних матеріалів на 2018/2019 навчальний рік.
2. Завдання кафедри медицини катастроф та
військової медицини щодо організації та контролю проведення занять з військової медицини на суміжних кафедрах у 2018/2019 навчальному році.
3. Затвердження звіту про роботу методичної комісії у 2017/2018 навчальному році,
плану і складу методичної комісії на
2018/2019 навчальний рік

Завучі суміжних
кафедр
Доц.
Майданюк В.П.

Проф.
Кононенко В.В.

ПЛАН РОБОТИ
деканату медичного факультету № 1
Д. мед. н. Котюжинська Світлана Георгіївна — декан факультету
К. мед. н. Уманський Дмитро Олександрович — заступник декана
№
з/п

Заходи

Термін
виконання

Відповідальний
за виконання

1

2

3

4

1. Аналіз результатів випускних державних іспитів та затвердження плану ліквідації зауважень і реалізації пропозицій голови ДЕК 2017 р.

Серпень– Котюжинська С.Г.
вересень
2017 р.

2. Аналіз результатів весняного семестру
2016/2017 навчального року

Серпень
2017 р.

Котюжинська С.Г.,
Уманський Д.О.

3. Підготовка наказів щодо переведення та
поновлення студентів контрактної форми навчання на старші курси

Серпень
2017 р.

Котюжинська С.Г.,
Уманський Д.О.

4. Перевірка готовності кафедр факультету до 2017/2018 навчального року

Серпень
2017 р.

Котюжинська С.Г.,
Уманський Д.О.

5. Перевірка готовності гуртожитків до
заселення студентами

Серпень
2017 р.

Уманський Д.О.

60

1

2

3

4

6. Аналіз результатів виробничої практики
та трудового семестру

Серпень
2017 р.

Уманський Д.О.

7. Проведення семінарів зі студентами
1-го курсу щодо організації навчального
процесу

Серпень
2017 р.

Котюжинська С.Г.,
Уманський Д.О.

8. Формування студентських груп на 1-му
курсі. Проведення виробничих зборів на
1-му курсі, формування студентського
активу

Серпень
2017 р.

Котюжинська С.Г.,
Уманський Д.О.

9. Проведення підготовчої роботи та участь
в урочистому церемоніалі посвячення
першокурсників у студенти, вручення
студентських квитків і залікових книжок, індивідуальних планів студентів

Серпень
2017 р.

Котюжинська С.Г.

10. Проведення наради із завідувачами та
завучами кафедр щодо питань підготовки студентів 3-го та 6-го курсів до тестових ліцензійних іспитів «Крок-1. Загальна лікарська підготовка», «Крок-2.
Загальна лікарська підготовка»

Вересень
2017 р.

Котюжинська С.Г.

11. Перевірка наявності на кафедрах факультету банків тестів на електронних носіях для підготовки студентів до ліцензійних іспитів «Крок-1» та «Крок-2»

Вересень
2017 р.

Уманський Д.О.

12. Підготовка списків студентів для роботи в загоні «Милосердя»

Вересень
2017 р.

Уманський Д.О.

13. Затвердження графіка відвідування кафедр у 2017/2018 навчальному році

Вересень
2017 р.

Котюжинська С.Г.

14. Призначення кураторів груп та організація їх роботи зі студентами 1–2-го
курсів

Вересень
2017 р.

Котюжинська С.Г.

15. Проведення зборів кураторів 1–2-го
курсів, вихователів у гуртожитках, обговорення планів їх роботи

Вересень
2017 р.

Котюжинська С.Г.

16. Завершення підготовки документів до
остаточного державного розподілу випускників

Вересень
2017 р.

Котюжинська С.Г.,
Уманський Д.О.

17. Проведення виробничих зборів зі
студентами 2–5-х курсів

Вересень
2017 р.

Котюжинська С.Г.,
Уманський Д.О.
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18. Проведення аналізу зауважень, виявлених під час внутрішнього аудиту
кафедр факультету. Планування
відвідувань кафедр на 2017/2018 навчальний рік

Вересень
2017 р.

Котюжинська С.Г.

19. Аналіз роботи кафедр факультету, спрямованої на запобігання корупційним ризикам за 2016/2017 навчальний рік.
Розробка плану антикорупційних заходів факультету на 2017/2018 навчальний рік

Вересень
2017 р.

Котюжинська С.Г.,
Уманський Д.О.

20. Здійснення заходів щодо організації
та проведення ліцензійного іспиту
«Крок-1» та «Крок-2» зі студентами
3-го та 6-го курсів

Жовтень
2017 р.

Котюжинська С.Г.,
Уманський Д.О.

21. Проведення державного розподілу
студентів-випускників

Жовтень– Котюжинська С.Г.
листопад
2017 р.

22. Проведення виробничих зборів зі студентами 5–6-х курсів

Грудень
2017 р.

Котюжинська С.Г.,
Уманський Д.О.

23. Підготовка документів для попереднього розподілу студентів 5-го курсу

Грудень
2017 р.

Котюжинська С.Г.,
Уманський Д.О.

24. Підготовка перевідних та стипендіальних наказів

Січень
2018 р.

Котюжинська С.Г.,
Уманський Д.О.

25. Аналіз результатів осіннього семестру
2017/2018 навчального року

Лютий
2018 р.

Котюжинська С.Г.,
Уманський Д.О.

26. Заходи щодо організації проведення
Березень– Котюжинська С.Г.,
державного ліцензійного іспиту
квітень Уманський Д.О.
«Крок-2. Загальна лікарська підготовка»
2018 р.
27. Підготовка документації до проведення
випускних іспитів

Квітень–
травень
2018 р.

Уманський Д.О.

28. Обговорення нового складу активу студентського самоврядування

Травень
2018 р.

Котюжинська С.Г.,
Уманський Д.О.

29. Заходи щодо організації проведення державного ліцензійного іспиту «Крок-1.
Загальна лікарська підготовка»

Квітень–
травень
2018 р.

Котюжинська С.Г.,
Уманський Д.О.

30. Перевірка готовності кафедр до проведення комплексного практично орієнтованого іспиту

Травень
2018 р.

Котюжинська С.Г.,
Уманський Д.О.
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31. Обговорення та затвердження плану
роботи деканату та засідань вченої ради
медичного факультету № 1 на 2018/
2019 навчальний рік

Червень
2018 р.

Котюжинська С.Г.

32. Підготовка перевідних наказів студентів бюджетної форми навчання

Липень
2018 р.

Котюжинська С.Г.,
Уманський Д.О.

33. Проведення спільних нарад зі старостами груп, курсів та активом студентського самоврядування

Двічі на
місяць

Котюжинська С.Г.,
Уманський Д.О.

34. Звіти кураторів груп і гуртожитку № 1/1

Раз на
місяць

Котюжинська С.Г.,
Уманський Д.О.

35. Проведення зборів зі студентами, які
входять до складу студентського самоврядування

Щомісяця Котюжинська С.Г.,
Уманський Д.О.

36. Проведення тренування ліцензійних ісРаз
Уманський Д.О.
питів «Крок-1» і «Крок-2» зі студентами на семестр
3-го та 6-го курсів
37. Проведення засідань вченої ради факультету у 2017/2018 навчальному році

Протягом Котюжинська С.Г.
року
(за планом)

38. Відвідування кафедр факультету, надання консультативної допомоги, контроль за ліквідацією недоліків, виявлених під час внутрішнього аудиту

Протягом Котюжинська С.Г.,
року (за Уманський Д.О.
графіком)

39. Контроль роботи кафедр, які випускають
студентів, їхньої готовності до складання
студентами тестового ліцензійного іспиту
«Крок-2. Загальна лікарська підготовка»

Протягом Котюжинська С.Г.
року (за
графіком)

40. Здійснення систематичного контролю
поточної успішності студентів

Протягом Котюжинська С.Г.,
року
Уманський Д.О.

41. Контроль роботи кафедр факультету,
спрямованої на запобігання корупційним ризикам

Протягом Котюжинська С.Г.,
року
Уманський Д.О.

42. Контроль за ходом підготовки студентів Протягом Котюжинська С.Г.
6-го курсу до складання комплексного
року
практично орієнтованого іспиту
43. Контроль відвідування студентами лекцій і практичних занять на кафедрах
факультету
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Протягом Котюжинська С.Г.,
року
Уманський Д.О.
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44. Засідання стипендіальної комісії

Протягом Котюжинська С.Г.
року

45. Робота з кураторами груп

Протягом Уманський Д.О.
року

46. Перевірка умов проживання студентів
у гуртожитку 1/1

Протягом Уманський Д.О.
року

47. Поточні питання

Протягом Котюжинська С.Г.,
року
Уманський Д.О.

ПЛАН РОБОТИ
деканату медичного факультету № 2
З. д. н. т., лауреат Державної премії України,
— декан факультету
д. мед. н., проф. Годован Владлена Володимирівна
Доц. Поляк Сергій Дмитрович

— заступник декана
4–6-х курсів

Доц. Степановічус Олена Миколаївна

— заступник декана
1–3-х курсів

Пудакова Тетяна Євгенівна

— диспетчер

№
з/п

Заходи

Термін
виконання

Відповідальний
за виконання

1

2

3

4

1. Аналіз результатів весняного семестру та
ліцензійного іспиту «Крок-1. Загальна лікарська підготовка»

Серпень
2017 р.

Проф. Годован
В.В.

2. Аналіз результатів ліцензійного іспиту
«Крок-2. Загальна лікарська підготовка»,
випускних державних практично орієнтованих іспитів та відпрацювання плану ліквідації зауважень голови АК 2017 р.

Серпень
2017 р.

Проф. Годован
В.В., доц. Поляк
С.Д.

3. Організація зустрічі зі студентами 1-го
курсу. Формування студентських груп
на 1-му курсі. Проведення виробничих
зборів на 1-му курсі

Серпень
2017 р.

Проф. Годован
В.В., заст. декана

4. Проведення семінарів зі студентами 1-го
курсу щодо особливостей роботи і навчання в університеті

Серпень
2017 р.

Проф. Годован
В.В., заст. декана
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5. Організація фотографування, видачі книг
студентам 1-го курсу

Серпень
2017 р.

Проф. Годован
В.В., заст. декана

6. Проведення підготовчої роботи й участь в
урочистому церемоніалі посвячення першокурсників у студенти

Серпень
2017 р.

Проф. Годован
В.В., заст. декана

7. Проведення підготовчої роботи та видача
студентських квитків, залікових книжок,
банківських карток студентам 1-го курсу

Серпень–
жовтень
2017 р.

Проф. Годован
В.В., заст. декана

8. Аналіз результатів трудового семестру
студентів

Серпень
2017 р.

Доц. Поляк С.Д.

9. Контроль сплати за контрактну форму навчання і проживання у гуртожитку

Серпень
2017 р.,
січень
2018 р.

Заст. декана

10. Оновлення групи пільгових категорій
студентів

Щомісяця Проф. Годован
В.В., заст. декана

11. Контроль та організація роботи рейтингової комісії факультету

Протягом Проф. Годован
року
В.В., заст. декана

12. Участь у роботі стипендіальної комісії
університету

Протягом Проф.
року
Годован В.В.

13. Підготовка наказів щодо переведення,
відновлення, відрахування студентів, формування студентських груп, призначення
стипендій студентам 1-го курсу

Серпень
2017 р.

14. Підготовка відповідної документації і наказів щодо призначення соціальних стипендій

Проф. Годован
В.В., заст. декана

Щомісяця Проф. Годован
В.В., заст. декана

15. Розрахунок і оприлюднення інтегрованого Вересень– Проф. Годован
рейтингу студентів 2–6-го курсів
жовтень В.В., голова студ2017 р.
ради факультету
16. Проведення виховної роботи зі студентами.
Залучення студентів до участі в студентському самоврядуванні, гуртках художньої самодіяльності та спортивних секціях

Постійно

Проф. Годован
В.В., заст. декана

17. Затвердження нового складу активу
студентського самоврядування 1-го курсу

Серпень
2017 р.

Проф. Годован
В.В., голова студради факультету
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18. Підготовка списків студентів для роботи
в студентському волонтерському загоні
«Милосердя»

Вересень
2017 р.

Проф. Годован
В.В., голова студради факультету

19. Призначення кураторів студентських груп
та організація їх роботи зі студентами
1–3-го курсів

Вересень
2017 р.

Проф. Годован
В.В., заст. декана

20. Проведення зборів кураторів груп
1–3-го курсів, заслуховування їх звітів
про роботу

Двічі на рік Проф. Годован
В.В., доц. Нєнова
О.М.

21. Призначення кураторів поверхів гуртожитку 1/2

Вересень
2017 р.

22. Співпраця деканату і студради факультету
та надання допомоги в організації роботи
студентського самоврядування

Протягом Проф. Годован
року
В.В., заст. декана,
голова студради
факультету

23. Контроль роботи СНТ факультету, допомога у підготовці та участі студентів у наукових конференціях, диспутах, конкурсах тощо

Постійно

24. Допомога в організації та проведенні
предметних олімпіад, які проводяться
на базі університету

Протягом Проф. Годован
року
В.В., заст. декана

25. Проведення спортивних змагань серед
студентів факультету спільно з кафедрою
фізичної реабілітації, спортивної медицини, фізичного виховання і валеології

Постійно

26. Допомога в організації та проведенні конкурсів художньої самодіяльності факультету, університету

Протягом Проф. Годован
року
В.В., заст. декана

27. Контроль дотримання студентами, викладачами і співробітниками факультету виконавської та трудової дисципліни, Правил внутрішнього розпорядку, Моральноетичного кодексу університету

Протягом Проф. Годован
року
В.В., заст. декана

28. Затвердження графіка відвідування кафедр у 2017/2018 навчальному році

Серпень
2017 р.

Проф. Годован
В.В.

29. Перевірка готовності кафедр до 2017/2018
навчального року

Серпень–
вересень
2017 р.

Проф. Годован
В.В., заст. декана
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Проф. Годован
В.В., доц. Поляк
С.Д.

Проф. Годован
В.В., заст. декана

Проф. Годован
В.В., заст. декана
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30. Відвідування кафедр факультету

4

Протягом Проф. Годован
року
В.В., заст. декана

31. Проведення внутрішнього аудиту роботи
кафедр

Двічі на рік Проф. Годован
В.В., заст. декана

32. Контроль поточної успішності студентів

Постійно

Проф. Годован
В.В., заст. декана

33. Контроль відвідування занять студентами
на кафедрах

Постійно

Проф. Годован
В.В., заст. декана

34. Підготовка щомісячної інформації про
відвідування занять студентами факультету

Щомісяця Заст. декана

35. Видача дозволів та індивідуальних графіків на відпрацювання занять

Протягом Заст. декана
року

36. Аналіз перебігу навчального процесу
на факультеті

Постійно

Проф. Годован
В.В.

37. Проведення нарад зі старостами груп, кур- Щомісяця Проф. Годован
сів та студрадою факультету
В.В., заст. декана
38. Проведення роботи з листами і заявами
студентів з питань навчання та побуту

Протягом Проф. Годован
року
В.В., заст. декана

39. Проведення роз’яснювальних бесід зі студентами та їхніми батьками у випадках
порушення навчальної дисципліни, Правил внутрішнього розпорядку, Моральноетичного кодексу університету тощо

Протягом Проф. Годован
року
В.В., заст. декана

40. Аналіз результатів осіннього семестру

Січень–
лютий
2018 р.

Проф. Годован
В.В., заст. декана

41. Розрахунок і оприлюднення рейтингу успішності та досягнень студентів державної
форми навчання для призначення стипендій за результатами осіннього семестру

Січень–
лютий
2018 р.

Проф. Годован
В.В., заст. декана

42. Підготовка наказів щодо переведення,
відновлення, відрахування студентів, формування студентських груп, призначення
стипендій студентам та ін.

Січень–
лютий
2018 р.

Проф. Годован
В.В., заст. декана

43. Контроль підготовки студентів на кафедрах факультету до ліцензійних іспитів
«Крок-1», «Крок-2»
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Протягом Проф. Годован
року
В.В., заст. декана
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44. Проведення ректорських контролів
«Крок-1», «Крок-2»

Березень– Проф. Годован
квітень
В.В., заст. декана
2018 р.

45. Контроль за ходом підготовки студентів
6-го курсу до складання комплексних
професійно орієнтованих іспитів та заходами щодо усунення недоліків, виявлених
при держатестації у 2017 р.

Протягом Проф. Годован
року
В.В., доц. Поляк
С.Д.

46. Підготовка документації до проведення
випускних державної атестації випускників

Квітень–
травень
2018 р.

Проф. Годован
В.В., заст. декана

47. Перевірка готовності кафедр до проведення випускних комплексних професійно
орієнтованих іспитів

Квітень–
травень
2018 р.

Проф. Годован
В.В., заст. декана

48. Організація проведення ліцензійного іспиту «Крок-2. Загальна лікарська підготовка» та державних професійно орієнтованих іспитів

Травень
2018 р.

Проф. Годован
В.В., заст. декана

49. Підготовка та проведення випуску студентів 6-го курсу

Квітень–
червень
2018 р.

Проф. Годован
В.В., заст. декана

50. Організація проведення ліцензійного іспиту
«Крок-1. Загальна лікарська підготовка»

Червень
2018 р.

Проф. Годован
В.В., заст. декана

51. Попередній аналіз результатів весняного
семестру

Червень–
липень
2018 р.

Проф. Годован
В.В., заст. декана

52. Розрахунок і оприлюднення рейтингу успішності та досягнень студентів державної
форми навчання для призначення стипендій за результатами весняного семестру

Червень
2018 р.

Проф. Годован
В.В., заст. декана

53. Підготовка наказів щодо переведення студентів бюджетної форми навчання на старші курси, призначення академічних, соціальних та іменних стипендій, відрахування студентів

Червень
2018 р.

Проф. Годован
В.В., заст. декана

54. Підготовка матеріалів та наказів щодо
руху студентів, надання академічної
відпустки, відрахування
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року
В.В., заст. декана
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55. Підготовка відповідної документації для
студентів, які відраховані з університету,
переведені або закінчили університет

Протягом Проф. Годован
В.В., заст. декана,
року
Пудакова Т.Є.

56. Видача студентам факультету довідок,
студентських квитків, залікових книжок,
які були втрачені, тощо

Протягом Пудакова Т.Є.
року

57. Заповнення відповідної навчальної документації студентів за результатами семестрових контролів

Серпень
2017 р.–
лютий
2018 р.

Проф. Годован
В.В., заст. декана

58. Контроль діловодства з функціонування
факультету

Постійно

Проф. Годован
В.В.

59. Контроль за роботою та проведення засідань вченої ради факультету
60. Обговорення і затвердження плану роботи
вченої ради та деканату на 2018/2019 навчальний рік

Протягом Проф. Годован
року
В.В.
(за планом)
Червень
2018 р.

Проф. Годован
В.В.

61. Участь у роботі Вченої ради університету,
конкурсної комісії, центральної та предметних циклових методичних комісій тощо

Протягом Проф. Годован
року
В.В.

62. Проведення профорієнтаційної та санітарно-просвітницької роботи серед школярів, населення

Протягом Проф. Годован
року
В.В., голова студради факультету

63. Участь у засіданнях щодо прийому абітурієнтів

Липень–
серпень
2018 р.

64. Контроль належного естетичного та санітарного стану навчальних і службових
приміщень, закріплених за факультетом

Протягом Проф. Годован
року
В.В., заст. декана

65. Організація робіт з підтримання у належному стані пам’ятника «Скорботній матері» університету

Протягом Доц. Поляк С.Д.,
року
голова студради
факультету

66. Проведення заходів щодо організації трудового семестру студентів 1–2-го курсів

Травень–
червень
2018 р.

Проф. Годован
В.В., заст. декана

67. Контроль за проведенням трудового семестру студентів 1–2-го курсів

Червень–
липень
2018 р.

Доц. Поляк С.Д.,
голова студради
факультету
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Проф. Годован
В.В.

ПЛАН РОБОТИ
деканату медичного факультету № 3
Доц. Нєнова Оксана Миколаївна — в. о. декана факультету
Доц. Юрченко Ірина Вікторівна — заступник декана
Доц. Бєсєда Ярослав Віталійович — заступник декана
Федорова Світлана Миколаївна

— інспектор

№
з/п

Заходи

Термін
виконання

Відповідальний
за виконання

1

2

3

4

1. Аналіз результатів випускного державного іспиту та затвердження плану
ліквідації зауважень голови ДЕК

Серпень Доц. Нєнова О.М.
2017 р.

2. Аналіз результатів весняного семестру

Серпень Доц. Нєнова О.М.,
2017 р. доц. Юрченко І.В.,
доц. Бєсєда Я.В.

3. Перевірка готовності кафедр до
2017/2018 навчального року, наявність
навчально-методичної документації

Серпень Доц. Нєнова О.М.,
2017 р. доц. Юрченко І.В.,
доц. Бєсєда Я.В.

4. Підготовка наказів щодо переведення
студентів на старші курси, відрахувань
студентів і формування студентських
груп

Серпень Доц. Нєнова О.М.,
2017 р. доц. Юрченко І.В.,
доц. Бєсєда Я.В.

5. Перевірка готовності гуртожитків до заселення студентами

Серпень Доц. Нєнова О.М.,
2017 р. куратори гуртожитків

6. Аналіз трудового семестру

Серпень Доц. Нєнова О.М.
2017 р.

7. Формування студентських груп на 1-му
курсі. Проведення виробничих зборів на
1-му курсі, формування студентського
активу

Серпень Доц. Нєнова О.М.,
2017 р. доц. Юрченко І.В.,
доц. Бєсєда Я.В.

8. Проведення семінару зі студентами 1-го
та 2-го курсів щодо особливостей роботи
і навчання

Серпень Доц. Нєнова О.М.,
2017 р. доц. Юрченко І.В.,
доц. Бєсєда Я.В.

9. Затвердження нового складу активу студентського самоврядування

Серпень Доц. Нєнова О.М.
2017 р.

10. Підготовка списків студентів 2-го та 3-го
курсів для роботи в загоні «Милосердя»

Вересень Доц. Юрченко І.В.,
2017 р. доц. Бєсєда Я.В.
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11. Проведення підготовчої роботи та участь
в урочистому церемоніалі посвячення
першокурсників у студенти

4

Серпень Доц. Нєнова О.М.,
2017 р. доц. Юрченко І.В.,
доц. Бєсєда Я.В.

12. Проведення засідань вченої ради факуль- Протягом Доц. Нєнова О.М.
тету у 2017/2018 навчальному році
року (за
графіком)
13. Затвердження графіка відвідування кафедр у 2017/2018 навчальному році

Вересень Доц. Нєнова О.М.
2017 р.

14. Відвідування кафедр факультету

Протягом Доц. Нєнова О.М.
року (за
графіком)

15. Призначення кураторів та організація їх
роботи зі студентами 1-го та 2-го курсів

Вересень Доц. Нєнова О.М.,
2017 р. куратори гуртожитків

16. Проведення зборів кураторів 1-го та 2-го
курсів, обговорення планів роботи

Вересень Доц. Нєнова О.М.
2017 р.

17. Проведення наради із завідувачами та за- Вересень Доц. Нєнова О.М.
вучами кафедр стосовно питань підготов- 2017 р.
ки студентів 3-го та 6-го курсів до тестових ліцензійних іспитів «Крок-1»
і «Крок-2»
18. Контроль роботи випускаючих кафедр зі
студентами з підготовки їх до написання
тестового ліцензійного іспиту «Крок-2»

Протягом Доц. Нєнова О.М.
року (за
графіком)

19. Проведення тренувальних ліцензійних
За
Доц. Нєнова О.М.,
іспитів «Крок-2» зі студентами 6-го курсу графіком студ. самоврядув.
20. Здійснення заходів щодо організації та
За
Доц. Нєнова О.М.,
проведення ліцензійного тестового іспиту графіком студ. самоврядув.
«Крок-1» зі студентами 3-го курсу
21. Проведення виробничих зборів зі студентами 1–4-го курсів

Вересень Доц. Нєнова О.М.
2017 р.

22. Проведення нарад зі старостами груп,
курсів та активом студентського самоврядування

Двічі на
місяць

Доц. Нєнова О.М.,
доц. Юрченко І.В.,
доц. Бєсєда Я.В.

23. Проведення зборів зі студентами, які вхо- Вересень Доц. Нєнова О.М.,
дять до складу студентського самовряду2017 р. доц. Юрченко І.В.,
вання
доц. Бєсєда Я.В.
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24. Здійснення систематичного контролю по- Протягом Доц. Нєнова О.М.,
точної успішності студентів
року
доц. Юрченко І.В.,
доц. Бєсєда Я.В.
25. Контроль за ходом підготовки студентів
6-го курсу до складання комплексного
професійно орієнтованого іспиту

Протягом Доц. Нєнова О.М.,
року
доц. Юрченко І.В.,
доц. Бєсєда Я.В.

26. Проведення виробничих зборів зі студентами 5–6-го курсів

Грудень
2017 р.

Доц. Нєнова О.М.,
доц. Юрченко І.В.,
доц. Бєсєда Я.В.

27. Аналіз результатів осіннього семестру

Лютий
2018 р.

Доц. Нєнова О.М.,
доц. Юрченко І.В.,
доц. Бєсєда Я.В.

28. Контроль відвідування студентами лекцій Протягом Доц. Нєнова О.М.,
і практичних занять на кафедрах факуль- навчаль- доц. Юрченко І.В.,
тету
ного року доц. Бєсєда Я.В.
(за планом)
29. Проведення атестації гуртожитку № 4

Квітень
2018 р.

Доц. Нєнова О.М.,
доц. Юрченко І.В.,
комендант і староста гуртожитку, голова профкому студентів

30. Підготовка документації до проведення
випускних державних іспитів

Березень Доц. Нєнова О.М.,
2018 р. доц. Юрченко І.В.,
доц. Бєсєда Я.В.

31. Заходи щодо організації та проведення
Березень Доц. Нєнова О.М.,
державного ліцензійного іспиту «Крок-2» 2018 р. доц. Юрченко І.В.,
доц. Бєсєда Я.В.
32. Проведення зборів завучів кафедр 3-го
курсу з питань готовності кафедр до
закінчення навчального року

Квітень
2018 р.

33. Перевірка готовності кафедр до проведення комплексного державного професійно орієнтованого іспиту

Березень Доц. Нєнова О.М.,
2018 р. доц. Юрченко І.В.,
доц. Бєсєда Я.В.

34. Обговорення і затвердження плану роботи деканату та засідань вченої ради медичного факультету № 3 на 2018/2019
навчальний рік

Червень
2018 р.
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Доц. Нєнова О.М.

Доц. Нєнова О.М.,
доц. Юрченко І.В.,
доц. Бєсєда Я.В.
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35. Засідання стипендіальної комісії

Згідно Доц. Нєнова О.М.,
з графіком доц. Юрченко І.В.,
доц. Бєсєда Я.В.

36. Підготовка перевідних наказів.
Формування студентських груп

Серпень Доц. Нєнова О.М.,
2018 р. доц. Юрченко І.В.,
доц. Бєсєда Я.В.

37. Перевірка готовності гуртожитків
до заселення студентами

Серпень Доц. Нєнова О.М.,
2018 р. доц. Юрченко І.В.
доц. Бєсєда Я.В.

ПЛАН РОБОТИ
деканату фармацевтичного факультету
Доц. Анісімов Володимир Юрійович — декан факультету
Асист. Ларсон Лариса Миколаївна

— заступник декана

Фарафонова Руслана Валеріївна

— інспектор

№
з/п

Заходи

1

2

Термін Відповідальний
виконання за виконання
3

4

1. Підготовка та проведення засідань вченої ра- Протягом Анісімов В.Ю.
ди факультету
року
2. Підготовка та проведення засідань проблемної комісії з фармації університету

Протягом Гельмбольдт
року
В.О.

3. Підготовка та проведення засідань циклової
методичної комісії з фармації факультету

Протягом Унгурян Л.М.
року

4. Контроль поточної успішності студентів

Протягом Анісімов В.Ю.,
року
Ларсон Л.М.

5. Проведення виховної роботи зі студентами

Постійно Анісімов В.Ю.,
Ларсон Л.М.,
куратори груп

6. Впровадження системи ректорського контролю знань студентами на кафедрах факультету

Протягом Анісімов В.Ю.
року

7. Співпраця деканату і студентського самовря- Протягом Анісімов В.Ю.,
дування та надання допомоги в організації
року
зав. кафедр
роботи студентського активу
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8. Підготовка та проведення спортивних змагань серед студентів факультету спільно з
кафедрою спортивної медицини і валеології

Постійно Анісімов В.Ю.,
Юшковська
О.Г.

9. Підготовка та проведення засідань деканату
та нарад активу груп студентів

Двічі на
місяць

Анісімов В.Ю.,
Ларсон Л.М

10. Призначення кураторів груп

Протягом Анісімов В.Ю.
року

11. Підготовка та проведення засідання правління студентського самоврядування

Протягом Бензар Є.В.
року

12. Контроль за навчальним процесом студентів
заочної форми навчання

Протягом Анісімов В.Ю.,
року
Ларсон Л.М.

13. Контроль за створенням матеріальнотехнічної бази факультету (оформлення класів і аптеки, створення ботанічної ділянки,
лабораторії НДЛ)

Постійно Анісімов В.Ю.,
зав. кафедр

14. Контроль роботи СНТ на факультеті, підготовка й участь студентів в наукових конференціях

Постійно Анісімов В.Ю.,
зав. кафедр

15. Контроль за роботою та звіт кураторів груп
на 1–3-му курсах

Щомісяця Ларсон Л.М.

16. Підготовка та проведення засідань Ради студентського самоврядування

Протягом Бєнзар Є.В.
року

17. Проведення профорієнтаційної роботи серед
студентів, молоді та працівників фармацевтичних підприємств, ЛПЗ

Протягом Анісімов В.Ю.,
року
зав. кафедр,
Бєнзар Є.В.

18. Підбиття підсумків літньої екзаменаційної
сесії, літньої навчальної практики вітчизняних студентів на факультеті та визначення
завдань на новий навчальний рік

Серпень
2017 р.

Анісімов В.Ю.,
Ларсон Л.М.

19. Підготовка договорів на практичних базах

Серпень
2017 р.

Анісімов В.Ю.,
Ларсон Л.М.

20. Перевірка готовності баз і кафедр до проведення занять зі студентами

Серпень
2017 р.

Анісімов В.Ю.,
Ларсон Л.М.

21. Перевірка готовності гуртожитку до заселення студентами

Серпень
2017 р.

Ларсон Л.М.

22. Підготовка наказів щодо переведення студентів на старші курси, відрахування студентів, формування студентських груп

Серпень
2017 р.

Анісімов В.Ю.,
Ларсон Л.М.
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23. Аналіз результатів атестації з практик студентів 1–4-го курсів

Серпень
2017 р.

Анісімов В.Ю.,
Ларсон Л.М.

24. Контроль оплати за навчання та проживання
в гуртожитках

Серпень
2017 р.

Анісімов В.Ю.,
Ларсон Л.М.

25. Організація роботи та участь в урочистих
заходах щодо посвячення першокурсників у
студенти, вручення студентських квитків і
залікових книжок

Серпень
2017 р.

Анісімов В.Ю.,
Ларсон Л.М.

26. Організація зустрічі зі студентами 1-го курсу, формування груп, активу, студентського
самоврядування

Серпень
2017 р.

Анісімов В.Ю.,
Ларсон Л.М.

27. Підготовка та затвердження графіка відвідувань кафедр у навчальному році

Вересень Анісімов В.Ю.,
2017 р. Ларсон Л.М.

28. Відпрацювання Плану усунення недоліків
ЕК у 2017 р.

Вересень Ларсон Л.М.
2017 р.

29. Призначення кураторів та організація їх роботи зі студентами

Вересень Анісімов В.Ю.,
2017 р. Ларсон Л.М.

30. Підготовка графіка щодо контролю за станом Вересень Ларсон Л.М.
2017 р.
навчальної методичної роботи на кафедрах
факультету
31. Контроль підготовки студентів на кафедрах
факультету до ліцензійних іспитів
«Крок-1», «Крок-2»

Вересень Анісімов В.Ю.,
2017 р. Ларсон Л.М.
Травень
2018 р.

32. Участь у фаховій експертизі ліцензійних іспитів «Крок-1», «Крок-2»

Вересень Анісімов В.Ю.
2017 р.

33. Підготовка та проведення виробничих зборів Вересень Анісімов В.Ю.
зі студентами 1–5-го курсів
2017 р.
34. Підготовка до святкування Дня фармацевтичного працівника

Вересень Анісімов В.Ю.,
2017 р. Ларсон Л.М.

35. Організація підготовки матеріалів до ЕК на
заочному відділенні

Жовтень
2017 р.

Анісімов В.Ю.,
Ларсон Л.М.,
зав. кафедр

36. Перевірка стану навчально-методичної робо- Протягом Анісімов В.Ю.,
ти та готовності кафедр до проведення екзароку
Ларсон Л.М.
менів
37. Підготовка відомостей для складання екзаменів студентами
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Ларсон Л.М.
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38. Контроль відвідування занять студентами на
кафедрах

Згідно з
графіком

Анісімов В.Ю.

39. Проаналізувати стан виконання НДР на факультеті

Грудень
2017 р.

Гельмбольдт
В.О.

40. Підготовка наказу про проведення навчальних практик

Грудень
2017 р.

Анісімов В.Ю.,
Ларсон Л.М.

41. Аналіз стану роботи щодо впровадження в
навчальний процес наукових розробок та
підвищення кваліфікації НПС кафедр факультету

Грудень
2017 р.

Анісімов В.Ю.

42. Контроль оплати за навчання та проживання
в гуртожитках

Січень
2018 р.

Анісімов В.Ю.,
Ларсон Л.М.

43. Підготовка та організація проведення ЕК на
заочному відділенні

Січень
2018 р.

Анісімов В.Ю.,
Ларсон Л.М.

44. Підготовка до випуску студентів на заочному
відділенні

Січень
2018 р.

Анісімов В.Ю.,
Ларсон Л.М.

45. Контроль за перебігом екзаменаційної сесії
та ведення обліку успішності студентів

Січень
2018 р.

Анісімов В.Ю.,
Ларсон Л.М.

46. Підготовка і проведення 1-го туру Всеукраїнської олімпіади з фармації студентів 4-го
курсу

Лютий
2018 р.

Анісімов В.Ю.

47. Організація спеціалізації студентів випускного курсу

Лютий
2018 р.

Анісімов В.Ю.

48. Організація підготовки матеріалів до ЕК для
випускників денного відділення

Березень
2018 р.

Анісімов В.Ю.,
Ларсон Л.М.,
зав. кафедр

49. Участь у 2-му турі Всеукраїнської олімпіади
з фармації

Квітень
2018 р.

Анісімов В.Ю.

50. Аналіз перебігу навчального процесу на заочному відділені факультету

Квітень
2018 р.

Анісімов В.Ю.

51. Оформлення документів про проходження
навчальної, виробничої практик студентами
1–5-го курсів

Квітень
2018 р.

Анісімов В.Ю.,
Ларсон Л.М.

52. Підготовка наказів до проведення навчальних практик та організаційних зборів зі студентами і керівниками практик

Квітень
2018 р.

Анісімов В.Ю.,
Тітаренко О.В.
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53. Організація підготовки до складання ліцензійного іспиту «Крок-2» студентами денної
форми навчання

Квітень
2018 р.

Анісімов В.Ю.,
Ларсон Л.М.

54. Підготовка до випуску провізорів в університеті

Травень
2018 р.

Анісімов В.Ю.,
Ларсон Л.М.

55. Контроль за перебігом екзаменаційної сесії
та ведення обліку успішності студентів

Травень– Анісімов В.Ю.,
червень Ларсон Л.М.
2018 р.

56. Перевірка готовності кафедр і баз до проведення навчальних практик

Травень
2018 р.

Анісімов В.Ю.,
Тітаренко О.В.

57. Підготовка та проведення виробничих зборів
зі студентами 1–5-го курсів щодо підготовки
до літньої екзаменаційної сесії

Травень
2018 р.

Анісімов В.Ю.
Ларсон Л.М.

58. Організація підготовки до складання ліцензійного іспиту «Крок-1» студентами денної
та заочної форм навчання

Травень
2018 р.

Анісімов В.Ю.,
Ларсон Л.М.

59. Підготовка відомостей для перескладання
екзаменів та модулів студентами

Травень– Анісімов В.Ю.,
липень Ларсон Л.М.
2018 р.

60. Участь у комісії для перескладання екзаменів

Січень,
серпень
2018 р.

Анісімов В.Ю.,
Ларсон Л.М.

61. Обговорення і затвердження плану роботи
деканату фармацевтичного факультету на
2018/2019 навчальний рік

Травень
2018 р.

Анісімов В.Ю.,
Ларсон Л.М.

62. Підготовка до літньої сесії студентів заочного відділення

Травень
2018 р.

Ларсон Л.М.

63. Контроль виконання навчальних і виробничих практик студентами 1–5-го курсів

Червень
2018 р.

Ларсон Л.М.

64. Організація роботи студентів при проведенні Червень– Ларсон Л.М.
трудового семестру
серпень
2018 р.
65. Аналіз результатів навчальних і виробничих
практик

Липень
2018 р.

Ларсон Л.М.

66. Підготовка наказів щодо переведення студентів на старші курси, відрахування студентів, формування студентських груп

Серпень
2018 р.

Анісімов В.Ю.,
Ларсон Л.М.
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67. Підготовка документації для студентів, які
відраховані з університету

Серпень
2018 р.

Анісімов В.Ю.,
Ларсон Л.М.

68. Підготовка документів на поновлення студентів на навчання

Серпень
2018 р.

Анісімов В.Ю.,
Ларсон Л.М.

69. Підготовка та проведення зустрічі зі студентами 1-го курсу, формування академічних
груп та активу на 1-му курсі, проведення виробничих зборів

Серпень
2018 р.

Анісімов В.Ю.,
Ларсон Л.М.

70. Підготовка та проведення зустрічі зі студентами 1-го і 2-го курсів заочного відділення,
формування академічних груп та активу
на 1-му і 2-му курсах, проведення виробничих зборів

Серпень
2018 р.

Анісімов В.Ю.,
Ларсон Л.М.

ПЛАН РОБОТИ
деканату стоматологічного факультету
Доц. Вальда Володимир Володимирович

— декан факультету

Ст. викл. Приболовець Тетяна Володимирівна — заступник декана
Ликтус Лариса Іванівна

— інспектор

№
з/п

Заходи

Термін
виконання

Відповідальний
за виконання

1

2

3

4

1. Проведення аналізу підсумків літньої екзаменаційної сесії

Серпень
2017 р.

Декан, заступник декана

2. Аналіз атестації з виробничої практики студентів 2–4-го курсів

Серпень
2017 р.

Декан, заступник декана

3. Підготовка наказів щодо переведення студентів на старші курси, відрахування студентів і формування студентських груп

Протягом
року

Декан, заступник декана

4. Організація зустрічі зі студентами 1-го курсу. Формування студентських груп, вибори
студентського активу, студентського самоврядування

Серпень
2017 р.

Декан, заступник декана

5. Проведення підготовчої роботи та участь в
урочистому церемоніалі «Посвячення у
студенти», вручення студентських квитків
і залікових книжок

Серпень
2017 р.

Декан, заступник декана
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6. Проведення перевірки готовності кафедр
факультету до нового навчального року

Серпень
2017 р.

Декан, заступник декана

7. Підготовка матеріалів та наказів щодо руху
студентів

Серпень
2017 р.

Декан, заступник декана

8. Перевірка готовності гуртожитку № 3 до
заселення

Серпень
2017 р.

Декан, заступник декана

9. Контроль оплати за контрактну форму навчання і проживання у гуртожитку

Серпень Заступник де2017 р.,
кана
січень, лютий 2018 р.

10. Підготовка та затвердження графіка
відвідувань кафедр у навчальному році

Вересень
2017 р.

Декан

11. Підготовка графіка контролю за станом
навчальної та методичної роботи на кафедрах факультету.

Вересень
2017 р.

Декан

12. Призначення кураторів та організація їхньої
роботи зі студентами

Вересень
2017 р.

Декан, заступник декана

13. Формування на 1-му курсі студентських
профспілкових та інших громадських організацій

Вересень
2017 р.

Заступник декана

14. Проведення засідань деканату та наради
старост курсів і груп

Декан, заступДвічі на
місяць про- ник декана
тягом року

15. Проведення засідань вченої ради факультету

Протягом
року

Декан

16. Організація роботи стипендіальної комісії
факультету

Вересень
2017 р.

Декан, заступник декана

17. Підготовка документів випускників та документації до державних іспитів

Вересень
2017 р.

Декан, заступник декана

18. Організація роботи студентів і кураторів
1–3-го курсів

Вересень
2017 р.

Декан, заступник декана

19. Перевірка стану навчально-методичної роботи кафедр стоматологічного профілю і
готовності їх до проведення модульних
контролів та іспитів

Протягом
року

Декан, заступник декана

20. Підготовка матеріалів з організації та проведення ліцензійних іспитів «Крок-1» і
«Крок-2»

Вересень
2017 р.

Декан, заступник декана
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21. Відпрацювання плану усунення недоліків
роботи ДЕК у 2017 р.

Вересень
2017 р.

Декан, заступник декана

22. Проведення обліку успішності та відвідування занять студентами з подальшим аналізом за курсами і групами

Щомісяця

Декан, заступник декана

23. Аналіз стану роботи щодо впровадження у
навчальний процес наукових розробок, результатів підвищення кваліфікації викладачів кафедр факультету
24. Підготовка матеріалів до ДЕК

Жовтень Декан
2017 р., квітень 2018 р.
Березень
2018 р.

25. Проведення спортивних змагань серед студентів факультету спільно з кафедрою
спортивної медицини і валеології

Декан, заступник декана

За планом Декан, заступспортивної ник декана
роботи
університету

26. Проведення виробничих зборів студентів на Один раз Декан, заступкожному курсі
на семестр ник декана
27. Участь у роботі предметної циклової методичної комісії зі стоматологічних дисциплін з метою подальшої активізації роботи
кафедр та деканату щодо поліпшення навчального процесу

Протягом Декан
навчального
року

28. Контроль роботи СНТ факультету, підготовки та участі студентів у наукових конференціях

Протягом Декан, заступнавчального ник декана
року

29. Залучення студентів до участі в гуртках ху- Протягом Декан, заступнавчального ник декана
дожньої самодіяльності та спортивних
секцій
року
30. Впровадження системи ректорського контролю

Протягом
року

Декан, заступник декана

ПЛАН РОБОТИ
деканату міжнародного факультету
Доц. Горячев Павло Ілліодорович

— декан факультету

Доц. Кукушкін Віталій Наумович

— заступник декана

Асист. Розуменко Андрій Олександрович — заступник декана
Ст. викл. Головчук Валентина Тимофіївна — заступник декана
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Доц. Бурячківський Едуард Станіславович — заступник декана
Ст. викл. Бурдін Ігор Євгенович

— заступник декана

Доц. Гончаренко Ольга Володимирівна

— заступник декана

Доц. Опря Євген Васильович

— заступник декана

Ст. викл. Левковська Вікторія Юріївна

— заступник декана

Макарчук Галина Миколаївна

— старший інспектор

Діденко Наталія Василівна

— старший інспектор

Атавіна Світлана Володимирівна

— інспектор

Cагай Олена Юріївна

— інспектор

Рубцова Тетяна Валеріївна

— інспектор

Сівчук Ірина Сергіївна

— інспектор

Усік Наталя Василівна

— інспектор

Сумленна Анастасія Дмитрівна

— інспектор

№
з/п

Заходи

1

2

Термін Відповідальний
виконання за виконання
3

4

1. Аналіз результатів роботи деканату у
2016/2017 навчальному році

Серпень
2017 р.

Декан, заступники декана

2. Аналіз результатів випускних державних іспитів та складання плану ліквідації зауважень голів ДЕК

Серпень
2017 р.

Декан, заступники декана

3. Підготовка документації на студентів, відрахованих з університету

Вересень Декан, заступ2017 р. ники декана

4. Підготовка матеріалів для перевідного
наказу

Вересень Декан, заступ2017 р. ники декана

5. Формування академічних груп на 1-му курсі,
призначення старост курсу та груп

Вересень Декан, заступ2017 р. ники декана

6. Проведення зборів на 1-му курсі

Вересень Декан, заступ2017 р. ники декана

7. Проведення зборів студентів 2–6-го курсів

Вересень Декан, заступ2017 р. ники декана

8. Аналіз поточної успішності студентів на кафедрах

Жовтень
2017 р.

9. Контроль за відвідуванням студентами лекцій і практичних занять на кафедрах

Щомісяця Декан, заступники декана
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Декан, заступники декана

1
2
10. Аналіз ходу підготовки студентів 6-го курсу
медичного факультету і 5-го курсу стоматологічного факультету до проведення тестових іспитів «Крок-2»
11. Перевірка готовності кафедр до проведення
зимової екзаменаційної сесії
12. Звіти кураторів груп, земляцтв, гуртожитків
з аналізом виконання роботи. Затвердження
заходів для поліпшення роботи
13. Проведення нарад зі старостами груп і курсів
14. Аналіз виконання комплексу заходів з підготовки до ліцензійного іспиту «Крок-1» на
стоматологічному факультеті
15. Підготовка наказів про виробничу практику
студентів 4-го і 5-го курсів на стоматологічному факультеті
16. Аналіз успішності іноземних громадян на
підготовчому відділенні
17. Аналіз результатів осіннього семестру

3
Жовтень
2017 р.

4
Декан, заступники декана

Грудень
2017 р.
Грудень
2017 р.

Декан, заступники декана
Декан, заступники декана

Двічі на
місяць
Січень
2018 р.

Декан, заступники декана
Декан, заступники декана

Січень
2018 р.

Декан, заступники декана

Січень
2018 р.
Січень
2018 р.
Лютий
2018 р.

Декан, заступники декана
Декан, заступники декана
Декан, заступники декана

18. Проведення виробничих зборів зі студентами
1–6-го курсів з аналізом зимової сесії та визначенням завдань на наступний семестр
19. Контроль за ходом виробничої практики студентів 4–5-го курсів стоматологічного
факультету
20. Проведення пілотних тренувань у масштабі
реального часу зі студентами 3-го курсу стоматологічного факультету. Організація додаткових занять для студентів 3-го курсу, які
на низькому рівні виконали пілотне тестування «Крок-1. Стоматологія»
21. Аналіз результатів перескладання іспитів
зимової сесії та підготовка кафедр до викладання англійською мовою

Лютий
2018 р.

Декан, заступники декана

Лютий
2018 р.

Декан, заступники декана

Лютий
2018 р.

Декан, заступники декана

22. Аналіз результатів навчальної практики на
4–5-му курсах стоматологічного факультету

Лютий
2018 р.

Декан, заступники декана

23. Підготовка документів для проведення державного ліцензійного іспиту «Крок-1. Стоматологія» у студентів 3-го курсу

Лютий
2018 р.

Декан, заступники декана
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24. Проведення державного ліцензійного іспиту
«Крок-1. Стоматологія»

4

Березень Декан, заступ2018 р. ники декана
(за планом
МОЗ)

25. Аналіз виконання комплексу заходів щодо
підготовки ліцензійного іспиту «Крок-2»

Березень Декан, заступ2018 р. ники декана

26. Проведення пілотних тренувань у масштабі
реального часу зі студентами випускних курсів «Крок-2». Організація додаткових занять
для студентів-випускників, які мають недостатню підготовку до тестового іспиту «Крок-2»

Березень Декан, заступ2018 р. ники декана

27. Аналіз поточної успішності та ведення навчальної документації на кафедрах

Березень Декан, заступ2018 р. ники декана

28. Підготовка документації до випускних державних іспитів

Березень Декан, заступ2018 р. ники декана

29. Проведення виробничих зборів зі студентами-випускниками

Березень Декан, заступ2018 р. ники декана

30. Аналіз підготовки документації до викладання англійською мовою на кафедрах 6-го
курсу медичного факультету

Березень Декан, заступ2018 р. ники декана

31. Аналіз виконання комплексу заходів про підготовку до складання ліцензійного іспиту
«Крок-2»

Квітень
2018 р.

Декан, заступники декана

32. Проведення тренувальних пілотних тестувань «Крок-2» в режимі реального часу з випускниками

Квітень
2018 р.

Декан, заступники декана

34. Підготовка документів для проведення державних випускних іспитів

Травень
2018 р.

Декан, заступники декана

35. Проведення заключного пілотного тренувального тестування «Крок-2»

Травень Декан, заступ2018 р., ники декана
1-ша декада

36. Проведення ліцензійного іспиту «Крок-2»

Травень Декан, заступ2018 р. ники декана
(за планом
МОЗ)

37. Аналіз організації та проведення навчального процесу у весняному семестрі 2017/2018
навчального року
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Травень
2018 р.

Декан, заступники декана

1
2
38. Підготовка наказів про допуск до випускних
і державних іспитів
39. Підготовка до проведення свята «Останнього
дзвінка»
40. Обговорення плану роботи деканату на
2018/2019 навчальний рік
41. Підготовка документів випускників для легалізації в МЗС України
42. Підготовка випускного наказу й урочистих заходів з нагоди вручення дипломів випускникам
43. Аналіз проведення випускних державних іспитів
44. Формування секретаріату приймальної комісії для іноземних студентів
45. Забезпечення приймальної комісії для іноземних студентів необхідною документацією
46. Аналіз результатів весняного семестру
47. Перевірка готовності гуртожитків до заселення в них іноземних студентів
48. Аналіз готовності кафедр до нового навчального року
49. Підготовка наказів про допуск студентів до
навчання на наступному курсі

3
Травень
2018 р.
Травень
2018 р.
Червень
2018 р.
Червень
2018 р.
Червень
2018 р.
Червень
2018 р.
Червень
2018 р.
Червень
2018 р.
Серпень
2018 р.
Серпень
2018 р.
Серпень
2018 р.
Серпень
2018 р.

4
Декан, заступники декана
Декан, заступники декана
Декан, заступники декана
Декан, заступники декана
Декан, заступники декана
Декан, заступники декана
Декан, заступники декана
Декан, заступники декана
Декан, заступники декана
Декан, заступники декана
Декан, заступники декана
Декан, заступники декана

ПЛАН РОБОТИ
деканату з післядипломної освіти
Доц. Лисий Ігор Станіславович

— декан факультету

Доц. Богданов Кирило Георгійович — заступник декана
Доц. Котова Ірина Олександрівна
№
з/п
1

— зав. відділу інтернатури

Заходи

Термін
виконання

Відповідальний
за виконання

2

3

4

1. Зарахування лікарів-інтернів на очну частину
інтернатури у відповідності до навчальновиробничих планів підготовки, затверджених
МОЗ України
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Серпень Доц. Котова І.О.
2017 р.,
січень
2018 р.

1

2

3

4

2. Узгодження з ДОЗ та СЗ Одеської, УОЗ Миколаївської та ДОЗ Херсонської ОДА списків зарахованих до інтернатури лікарів-інтернів на
2017/2018 навчальний рік

Серпень Доц. Котова І.О.
2017 р.

3. Оновлення методичних рекомендацій з проведення навчальних занять у системі післядипломної освіти

Вересень Доц. Богданов
2017 р. К.Г.

4. Контроль забезпечення керівників баз стажуЖовтень Доц. Лисий І.С.
вання методичними рекомендаціями з підго2017 р.
товки лікарів-інтернів за спеціальностями інтернатури з урахуванням сучасної нормативної
бази
5. Підготовка та проведення засідань вченої ради
та предметної циклової комісії факультету

За
Доц. Лисий І.С.
планом

6. Контроль поточної успішності лікарів
(провізорів)-інтернів та курсантів циклів підвищення кваліфікації

Постійно Доц. Лисий І.С.,
доц. Котова І.О.

7. Підготовка та затвердження графіка відвідування кафедр факультету у 2017/2018 навчальному році

Вересень Доц. Лисий І.С.
2017 р.

8. Здійснення контролю роботи кафедр факульте- Згідно з Доц. Лисий І.С.,
ту з підготовки лікарів (провізорів)-інтернів та графіком доц. Богданов
курсантів циклів підвищення кваліфікації
відвіду- К.Г.
вань
9. Розробка плану підготовки лікарів-інтернів до
проведення ліцензійних іспитів «Крок-3. Загальна лікарська підготовка» та «Крок-3. Стоматологія» на 2017/2018 навчальний рік

Вересень Доц. Богданов
2017р. К.Г.

10. Здійснення контролю роботи кафедр факультету щодо підготовки лікарів-інтернів до написання ліцензійного іспиту «Крок-3. Загальна
лікарська підготовка», «Крок-3. Стоматологія»
та «Крок-3. Фармація»

Протя- Доц. Богданов
гом
К.Г.
року

11. Подовжити втілення дистанційної форми наПротя- Доц. Лисий І.С.,
вчання лікарів (провізорів)-інтернів під час оч- гом року доц. Богданов
ної та заочної форм навчання та лікарівК.Г.
курсантів циклів спеціалізації «Загальна практика — сімейна медицина»
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12. Визначення необхідності поселення у гуртожи- Вересень Доц. Лисий І.С.
ток лікарів (провізорів)-інтернів на 2017/2018
2017 р.
навчальний рік
13. Проведення наради із завідувачами кафедр та Вересень Доц. Лисий І.С.,
кураторами очних циклів інтернатури стосовно 2017 р. доц. Богданов
підготовки лікарів-інтернів до тестового ліценК.Г., доц. Котозійного іспиту «Крок-3. Загальна лікарська підва І.О.
готовка», «Крок-3. Стоматологія» та «Крок 3.
Фармація»
14. Забезпечення кафедр факультету банком тестів Вересень Доц. Богданов
на електронних носіях, буклетами для підготов- 2017 р. К.Г.
ки інтернів до ліцензійного іспиту «Крок-3. Загальна лікарська підготовка» та «Крок-3. Стоматологія»
15. Аналіз причин неприбуття лікарів (провізорів)інтернів до проходження інтернатури
16. Підготовка та надання у Центр тестування МОЗ
України списків лікарів-інтернів для ліцензійного іспиту «Крок-3. Загальна лікарська підготовка» та «Крок-3. Стоматологія» за встановленим зразком
17. Підготовка навчально-виробничих планів інтернатури, контрактних та бюджетних циклів
підвищення кваліфікації лікарів на 2018 р. для
затвердження МОЗ України
18. Здійснення заходів щодо організації та проведення ліцензійного тестового іспиту «Крок-3.
Загальна лікарська підготовка», «Крок-3. Стоматологія», «Крок-3. Фармація»
19. Надання до економічного відділу звітів про виконання навчально-виробничих планів підготовки лікарів (провізорів)-інтернів та курсантів
циклів підвищення кваліфікації, затверджених
МОЗ України
20. Підготовка та надіслання до МОЗ України
списків голів атестаційних комісій для прийому
випускних екзаменів в інтернатурі на 2018/2019
навчальний рік
21. Підготовка та надіслання до Управлінь охорони
здоров’я, головним лікарям лікувальних закладів Одеси, Одеської та Миколаївської областей
плану проведення циклів підвищення кваліфікації ФПО на 2018 р.
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Вересень Доц. Котова І.О.
2017 р.
Жовтень Доц.
2017 р.– Богданов К.Г.
січень
2018 р.
Жовтень Доц. Лисий І.С.,
2017 р. доц. Богданов
К.Г.
Листопад
2017 р.,
березень
2018 р.
Щокварталу

Доц. Лисий І.С.,
доц. Богданов
К.Г.
Доц. Лисий І.С.,
доц. Котова І.О.

Листопад Доц. Котова І.О.
2017 р.
Листопад Доц. Богданов
2017 р. К.Г.

1
2
22. Підготовка та затвердження на вченій раді
ФПО наказу про склад екзаменаційної комісії
для прийому екзаменів у лікарів-інтернів у січні 2018 р.
23. Аналіз підготовки інтернів на заочних базах
стажування

3
4
Грудень Доц. Котова І.О.
2017 р.

26. Підготовка документації до випускних іспитів
лікарів (провізорів)-інтернів, які закінчують навчання у січні 2018 р.

Січень Доц. Котова І.О.
2018 р.

27. Проведення заключної державної атестації лікарів (провізорів)-інтернів згідно з графіком

Січень Доц. Лисий І.С.
2018 р.

28. Надіслання до МОЗ України результатів заключної державної атестації лікарів (провізорів)-інтернів

Лютий Доц. Богданов
2018 р. К.Г.

29. Перевірка документації кафедр факультету з
проведення циклів підвищення кваліфікації та
інтернатури

Лютий– Доц. Богданов
березень К.Г., доц.
2018р. Котова І.О.

Грудень Доц. Богданов
2017 р. К.Г., доц. Котова І.О.
24. Контроль виконання рішень вченої ради ФПО Грудень Доц. Лисий І.С.
2017 р.
25. Підготовка звіту ФПО за 2017 навчальний рік, Грудень Доц. Лисий І.С.
затвердження його на засіданні вченої ради фа- 2017 р.
культету

Березень Доц. Богданов
30. Проведення тренування ліцензійного іспиту
2018 р. К.Г., куратори
«Крок-3. Загальна лікарська підготовка» та
«Крок-3. Стоматологія» в режимі реального часу
інтернів
31. Підготовка та проведення ліцензійного іспиту
«Крок-3. Загальна лікарська підготовка» та
«Крок-3. Стоматологія»

Березень Доц. Богданов
2018 р. К.Г., куратори
інтернів

32. Аналіз результатів складання ліцензійного іспиту «Крок-3» лікарями-інтернами у березні
2018 р.

Квітень Доц. Богданов
2018 р. К.Г.

33. Підготовка та затвердження на вченій раді
ФПО наказу про склад екзаменаційної комісії
для прийому екзаменів у лікарів-інтернів, які
закінчують навчання у червні 2018 р.

Травень Доц. Котова І.О.
2018 р.

34. Узгодження з ДОЗ та СЗ Одеської, УОЗ Миколаївської та ДОЗ Херсонської ОДА графіка
проходження очної частини інтернатури на
2018/2019 навчальний рік

Травень Доц. Котова І.О.
2018 р.
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35. Підготовка документації до заключної атестації Травень Доц. Котова І.О.
лікарів (провізорів)-інтернів, які закінчують на- 2018 р.
вчання у червні 2018 р.
36. Проведення заключної державної атестації
лікарів (провізорів)-інтернів за графіком

Червень Доц. Лисий І.С.
2018 р.

37. Аналіз результатів заключної атестації лікарів
(провізорів)-інтернів

Червень Доц. Богданов
2018 р. К.Г.

38. Підготовка планів проведення інтернатури
і бюджетних циклів підвищення кваліфікації
та погодинного навантаження кафедр ФПО на
2018/2019 навчальний рік

Червень Доц. Лисий І.С.
2018 р.

39. Підготовка та затвердження плану роботи деканату ФПО на 2018/2019 навчальний рік

Червень Доц. Лисий І.С.
2018 р.

40. Підготовка та надіслання до МОЗ України звіту Липень Доц. Богданов
за результатами заключної державної атестації 2018 р. К.Г.
лікарів (провізорів)-інтернів у червні 2018 р.

КОМПЛЕКСНИЙ ПЛАН
правової та виховної роботи серед студентів
і викладачів університету
№
з/п
1

Заходи

Термін
виконання

Відповідальний
за виконання

2

3

4

Національно-патріотичне виховання
1. Організація та проведення заходів з на- Протягом Декани факультетів,
року
ціонально-патріотичного виховання стустудентська рада,
дентів:
центр студентської
— урочистості, присвячені Дню Собортворчості, кафедра
ності, Дню конституції, Дню незалежносуспільних наук, дисті, Дню державного Прапора України,
ректор бібліотеки,
Дню визволення Одеси від фашистських
професійна спілка
загарбників, Дню Європи, Дню пам’яті
студентів, кафедра
та примирення, Дню Перемоги над нациіноземних мов,
змом у Другій світовій війні, Дню захисасоціація іноземних
ника України, Міжнародному дню рідної
студентів (АІСт)
мови;
загін «Милосердя»,
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1

2

3

— «Основні атрибути державності України»;
— «Презентація моєї країни. Знайомтесь»

4
загін «Майбутнє»,
рада ветеранів

2. Щорічний фестиваль патріотичної пісні з 14 жовтня Центр студентської
нагоди святкування Дня захисника України 2017 р. творчості
3. Заходи вшанування пам’яті «Небесної
сотні»

20 лютого Центр студентської
2018 р. творчості, кафедра
суспільних наук

4. Запровадження факультативного курсу
Вересень Кафедра суспільних
«Народна психологія» («Українська мен- 2017 р. наук
тальність і духовність»)
5. Організація та проведення щорічної ка- Протягом Кафедра суспільних
федральної олімпіади з національнороку
наук
патріотичної тематики (з української мови) та наукової конференції (секції з історії і культури України, краєзнавства,
психології тощо)
6. У рамках роботи студентського наукового гуртка кафедри суспільних наук проведення конкурсу робіт про Революцію
Гідності з представленням матеріалів і
спогадів учасників та очевидців; підбиття підсумків на науковій конференції/«Круглому столі»

Лютий
2018 р.

Кафедра суспільних
наук

7. Проведення тематичних конкурсів робіт, Протягом Студентська рада
року
присвячених героїчним подвигам українських воїнів, боротьбі за територіальну
цілісність і незалежність України:
— до утворення Української Повстанської Армії (14.10.2017 р.);
— до Дня Соборності України
(22.01.2017 р.);
— до святкування Дня Гідності та Свободи (22.11.2017 р.)
8. Проведення конкурсу студентських есе
на тему «Що для мене патріотизм і любов до Батьківщини?»

Березень Студентська рада
2018 р.

9. Підготовка та проведення урочистого
Протягом Центр студентської
виконання Державного Гімну України та
року
творчості, студентпідняття Державного Прапора України
ська рада
перед початком семестрів в ОНМедУ
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10. Організація та проведення зустріЩомісяця Декани факультетів,
чей/дискусій для студентів з ректором та
студентська рада
проректорами ОНМедУ
11. Проведення заходів національно-патріо- Протягом Центр студентської
тичного спрямування. Організація перероку
творчості,
гляду та обговорення студентами вітчизстудентське самоняних художніх і документальних
врядування
фільмів:
— «Між Гітлером і Сталіним. Україна в
ІІ Світовій війні», 2002 р., авт. – Святослав Новицький;
— «Війна – український рахунок»,
2002 р., авт. — Сергій Буковський;
— «Війна без переможців», 2003 р.,
авт. — Ігор Чижов;
— «ОУН-УПА: війна на два фронти»,
2006 р., авт. – Андрій Санченко;
— «УПА. Третя сила», 2007 р., авт. —
Сергій Братішко, Віталій Загоруйко;
— «1377 спалених заживо», 2009 р., авт.
— Іван Кравчишин;
— «Поводир», 2014 р., авт. — О. Г. Санін
12. Проведення щорічного конкурсу національно-патріотичного фото ім. Ґарета
Джоунса серед студентів університету
13. Проведення щорічного конкурсу журналістських робіт з висвітлення національно-патріотичних тем ім. Малкольма
Маґґеріджі
14. Оновлення фондів бібліотек національно-патріотичною літературою

Листопад Студентська рада
2017 р.
Січень
2018 р.

Студентська рада

Протягом Директор бібліотеки
року

Протягом Директор музею
15. Ґрунтовне і системне оновлення експороку
зицій в музеях, які розкривають всі етапи
героїчної боротьби Українського народу
за самовизначення і творення власної
держави, ідеали свободи, соборності та
державності
16. Підготовка та проведення благодійних
Протягом Студентська рада,
концертів та зустрічей для ветеранів війроку
декани факультетів,
ни, учасників бойових дій, АТО
центр студентської
творчості
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17. Організація виставок суспільнополітичної тематики

Протягом Директор бібліотеки
року

18. Проведення мовно-літературного конкурсу ім. Т. Шевченка

Березень Студентська рада,
2018 р. центр студентської
творчості

19. Започаткування конкурсу курсових робіт Грудень Студентська рада,
та наукових публікацій студентів з наці2017 р. професійна спілка
онально-патріотичної тематики
студентів, СНТ
20. Проведення традиційної щорічної естафети, присвяченої Дню Перемоги

Травень Проф. Юшковська
2018 р. О.Г., доц. Бурдін
І.Є., студентська
рада

21. Проведення виховних заходів з метою запобігання міжнаціональній, релігійній та
расовій нетерпимості, будь-яким проявам
насильства у студентському середовищі

Щоквар- Декани факультетів,
тально юридична служба,
студентська рада

22. Координування заселення студентів до
гуртожитків, враховуючи національні,
культуральні та релігійні особливості
іноземних студентів

Протягом Студентська рада
року

23. Надання організаційної та матеріальної Протягом Вчена рада ОНМедУ
року
підтримки національно-патріотичним та
культурним заходам органів студентського самоврядування
24. Проведення тематичних заходів, присвячених життю та діяльності Патріарха Йосипа Сліпого (Йосипа КоберницькогоДичковського)

Лютий
2018 р.

Кафедра суспільних
наук, директор бібліотеки

Правове та громадянське виховання
25. Організація та контроль виконання Антикорупційної програми ОНМедУ

Постійно Доц. Талалаєв К.О.,
керівники структурних підрозділів,
юридична служба

26. Проведення заходів щодо Державної
Жовтень Адміністрація уніпрограми протидії торгівлі людьми та до 2017 р. верситету, декани
Дня боротьби з торгівлею людьми
факультетів, керівники академічних
груп з виховної роботи, студентське
самоврядування
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27. Затвердження планів роботи кураторів
груп та гуртожитків на 2017/2018 навчальний рік

Вересень Доц. Талалаєв К.О.,
2017 р. декани факультетів,
куратори груп та
поверхів
у гуртожитках

28. Удосконалення й оновлення рубрики
«Правова освіта» веб-сайту ОНМедУ

Протягом Юридична служба,
року
студентська рада

29. Проведення тренінгів для старшокурсників з прав та обов’язків лікарів

Протягом Студентська рада,
року
юридична служба

30. Проведення «Круглих столів» з питань
правової освіти на тему:
— «Про правовий статус та вшанування
борців за незалежність України у ХХ–
ХХІ століттях»;
— «Про засудження комуністичного та
націонал-соціалістичного (нацистського), тоталітарних режимів в Україні та
заборону пропаганди їх символіки»

Протягом Юридична служба,
року
студентська рада

31. Періодичне вивчення думок і пропозицій Протягом Доц. Талалаєв К.О.,
року
проф. Аймедов К.В.,
студентів щодо організації навчальновиховного процесу, роботи кураторів та
декани факультетів,
вихователів, культури стосунків спілкуюридична служба,
вання між студентами і викладачами, а
студентська рада
також із проблем побуту, відпочинку,
дозвілля студентів, запобігання корупції
тощо
Щомісяця Доц. Талалаєв К.О.,
32. Аналіз роботи кураторів академічних
груп та гуртожитків, вихователів у гуртодекани факультетів,
житках та надання їм дієвої практичної
студентська рада
допомоги
33. Аналіз роботи
кафедр-кураторів земляцтв іноземних
студентів

Щомісяця Декан міжнародного
факультету, асоціація іноземних студентів (АІСт)

34. Організація для завідувачів і співробітників кафедр, керівників структурних
підрозділів, студентів навчань у системі
правової освіти, ознайомлення з нормативно-правовими актами антикорупційного характеру

ЩоЮридична служба,
кварталу декани факультетів,
студентська рада
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35. Організація і проведення конкурсу на
Протягом Декани факультетів,
кращу кафедру з організації навчальнороку
студентська рада,
виховної та позааудиторної роботи з вітасоціація іноземних
чизняними та іноземними студентами
студентів (АІСт).
36. На засіданнях Вченої ради університету
проведення аналізу стану виховної роботи серед студентства, зокрема запобігання випадків правопорушень і забезпечення безпеки перебування в приміщеннях ОНМедУ

Тричі
на рік

Доц. Талалаєв К.О.,
декани факультетів

37. Контроль за виконанням іноземними гро- Постійно Декан міжнародного
факультету
мадянами вимог законодавства щодо
перебування на території України та дотримання правил внутрішнього розпорядку ОНМедУ. Удосконалення системи обліку місць фактичного проживання іноземних студентів і забезпечення оперативного реагування на проблемні ситуації,
що виникають у іноземних громадян
38. Співпраця з правоохоронними органами Постійно Юридична служба,
задля запобігання можливим конфліктам
декани факультетів
у студентському середовищі, запобігання
протиправним діям окремих осіб або
груп осіб
Протягом Декан міжнародного
39. Забезпечення дієвої виховної роботи й
року
організації дозвілля іноземних студентів
факультету, куратоу навчальний та міжсесійний періоди, у
ри груп та поверхів,
святкові та вихідні дні. Організація черасоціація іноземних
гування у святкові дні у студентських
студентів (АІСт),
гуртожитках, де проживають іноземні
студентська рада
громадяни
40. Перевірка стану виплат і надання матері- Жовтень Студентська рада,
альної допомоги пільговим категоріям
2017 р. професійна спілка
студентів ОНМедУ
студентів
41. Проведення семінарів з кураторами ака- Щоквар- Декани факультетів,
демічних груп та поверхів у гуртожитках
талу
юридична служба,
з актуальних питань молодіжної політистудентська рада
ки в Україні, організаційно-виховної роботи, навчального процесу, загальної
культури студента, моралі, запобігання
корупції
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Моральне виховання
42. Сприяння поширенню волонтерського
Протягом Керівники загонів
руху серед студентів. Підтримка роботи
року
«Милосердя» та
студентських загонів «Милосердя» та
«Майбутнє», декани
«Майбутнє» з надання шефської допомофакультетів, студеги дитячим установам (будинкам сиріт,
нтська рада, профеінтернатам тощо), а також ветеранам і
сійна спілка студенінвалідам бойових дій, пенсіонерам і ветів, асоціація іноземтеранам праці, АТО; співпраця с БФ
них студентів (АІСт)
«Хесед Шаарон Ціон»
43. Організація та проведення благодійних
акцій, конкурсів, виставок

Протягом Декани факультетів,
року
студентська рада,
професійна спілка
студентів

44. Організація і проведення днів захисту та Протягом Декани факультетів,
боротьби з хворобами
року
студентська рада,
професійна спілка
студентів
Інтелектуально-професійне виховання
45. Проведення екскурсій для студентів
перших курсів до музею історії університету

Протягом Декани факультетів,
навчаль- куратори груп і земного року ляцтв, директор музею

46. Організація роботи «Школи медичної
журналістики»

Протягом Доц. Талалаєв К.О.
року

47. Залучення студентів до підготовки мате- Протягом Декани факультетів,
ріалів для публікацій у багатотиражній
року
студентська рада
газеті «Пульс»
48. Організація літературно-музичних вечорів і засідань «Клубу любителів поезії»

Протягом Директор бібліотероку
ки, студентська рада, центр студентської творчості

49. Організація виставок на медичну темати- Протягом Директор бібліотеку для допомоги у навчальному процесі
року
ки, студентська рада
50. Організація та проведення зустрічей з
провідними вченими університету

Протягом Декани факультетів,
року
студентська рада,
асоціація іноземних
студентів (АІСт)

51. Проведення читацьких конференцій і
відкритих переглядів літератури

Протягом Директор бібліотероку
ки, студентська рада
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52. Участь студентів-науковців у підготовці
та проведенні занять для громадян про
розповсюдженні захворювання

4

Протягом Студентська рада,
року
професійна спілка
студентів, СНТ

Екологічне та трудове виховання
53. Організація та проведення
«Днів захисту довкілля»

Протягом Декани факультетів,
року
студентська рада

54. Проведення акції з благоустрою Одеси
«За чисте життя»

Квітень– Декани факультетів,
травень студентська рада,
2018 р. асоціація іноземних
студентів (АІСт)

55. Організація та проведення конкурсівоглядів на кращий гуртожиток зі зразкового порядку та санітарії, зразкового побуту, відпочинку та дозвілля, конкурсів
на кращу кімнату в гуртожитку

Жовтень
2017 р.,
квітень
2018 р.

56. Проведення «Трудового семестру»

Червень– Декани факультетів,
серпень студентська рада
2018 р.

Декани факультетів,
вихователі і коменданти гуртожитків,
куратори, студентська рада, асоціація
іноземних студентів
(АІСт)

Художньо-естетичне виховання
57. Організація та проведення конкурсів за
різними творчими напрямками

Протягом Центр студентської
року
творчості, студентська рада, професійна спілка студентів

58. Участь відвідувачів центру студентської Протягом Центр студентської
творчості у міських, обласних та всеукроку
творчості, студентраїнських культурних заходах
ська рада, професійна спілка студентів,
асоціація іноземних
студентів (АІСт)
Протягом Центр студентської
59. Організація та проведення фестивалів
року
творчості, декани
народного і прикладного мистецтва різних країн, представниками яких є інофакультетів, куратори груп, студентська
земні студенти ОНМедУ; проведення
вечорів дружби українських і іноземних
рада, асоціація
іноземних студентів
студентів; урочисте відзначення державних та релігійних свят іноземних сту(АІСт)
дентів
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60. Проведення календарних святкових кон- Протягом Центр студентської
цертів
року
творчості, декани
факультетів, студентська рада, професійна спілка студентів
61. Підготовка та проведення «Посвячення у Вересень Декани факультетів,
студенти» та церемонії вручення дипло2017 р., Центр студентської
мів випускникам
червень творчості, студент2018 р. ська рада, асоціація
іноземних студентів
(АІСт)
62. Підтримка студентських об’єднань за
мистецькими вподобаннями – вишивання, пісенна творчість, кулінарія, гончарне мистецтво, хореографічна майстерність тощо

Протягом Центр студентської
року
творчості

Фізичне виховання та формування здорового способу життя
63. Підведення підсумків ХХV Обласних
студентських ігор

Вересень Проф.
2017 р. Юшковська О.Г.

64. Вибори фізоргів груп на 1-х курсах

Вересень Ст. викл. Бурдін І.Є.,
2017 р. студентська рада

65. Проведення Дня фізичної культури
і спорту

10 верес- Ст. викл. Бурдін І.Є.,
ня
студентська рада,
2017 р. професійна спілка
студентів

66. Проведення Міжнародного дня студент- 20 верес- Ст. викл. Бурдін І.Є.
ня 2017 р.
ської молоді з таких видів спорту: л/а
крос, н/теніс, міні-футбол
67. Проведення нарад зі збірними командами університету і визначення завдань на
навчальний рік

Вересень Ст. викл. Бурдін І.Є.
2017 р.

68. Проведення 1-го етапу міжгрупових зма- Вересень– Ст. викл. Бурдін І.Є.,
гань за видами спорту (волейбол, баскет- жовтень студентська рада,
бол, н/теніс, міні-футбол, шахи)
2017 р. професійна спілка
студентів
69. Проведення щорічного оцінювання
фізичної підготовленості студентів
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Протягом Ст. викладач
року
Бурдін І.Є.

1

2

3

4

70. Організація і проведення Спартакіади
співробітників ОНМедУ

Квітень Проф. Юшковська
2018 р. О.Г., проф. Сухін
Ю.В., ст. викл.
Бурдін І.Є.

71. Проведення нарад з фізоргами факультетів

За планом Ст. викл. Бурдін І.Є.,
студентська рада

72. Організація й участь збірної команди
ОНМедУ у ХХVІ міжнародних змаганнях з художньої гімнастики

Квітень Ст. викл. Бурдін І.Є.
2018 р.

73. Проведення другого етапу змагань між
факультетами за видами спорту (баскетбол, волейбол, н/теніс, шахи, мініфутбол)

Травень Ст. викл. Бурдін І.Є.,
2018 р. студентська рада,
професійна спілка
студентів

74. Участь збірної команди ОНМедУ у спартакіаді медичних співпрацівників

Травень Проф. Юшковська
2018 р. О.Г., ст. викл. Бурдін І.Є.

75. Проведення нарад зі збірними командами університету напередодні обласних
студентських спортивних ігор

Протягом Ст. викл. Бурдін І.Є.
року

76. Організація й участь збірних команд уні- Протягом Ст. викл. Бурдін І.Є.
року
верситету у ХХVІ обласних студентських іграх
77. Організація і проведення спортивного
свята у міському притулку № 1

1 червня Ст. викл. Чікін О.В.
2018 р.

78. Організація і виступ збірних команд уні- Протягом Ст. викл. Бурдін І.Є.
верситету в міських турнірах
року (за
планом)
79. Організація й участь студентів ОНМедУ За планом Ст. викл. Бурдін І.Є.,
у міських турнірах
студентська рада,
професійна спілка
студентів
80. Організація і участь студентів ОНМедУ
у тріадах міста

Протягом Ст. викл. Бурдін І.Є.,
року

81. Організація і проведення матчевих зустрічей з баскетболу, волейболу

Протягом Ст. викл. Пархоменроку
ко М.В.

82. Організація і виступ членів збірних коПротягом Ст. викл. Бурдін І.Є.,
манд у міжнародних турнірах та чемпіороку
студентська рада,
натах України
професійна спілка
студентів
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83. Участь у підготовці та проведенні спортивно-патріотичної гри «Спортивний
шпиталь»

Квітень- Проф. Юшковська
травень О.Г., ст. викл. Бур2018 р. дін І.Є., студентська
рада, професійна
спілка студентів

84. Складання та подання звіту про проведення щорічного оцінювання фізичної
підготовленості студентів до Одеського
обласного відділення Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства
освіти і науки України

Червень Ст. викл. Бурдін І.Є.
2018 р.

ПЛАН РОБОТИ
опорної кафедри акушерства і гінекології № 1
№
з/п

Перелік заходів

1

2

ВідповіТермін
Хто
дальний
виконання залучається
виконавець
3

4

5

1. Узагальнення та впровадження пе- Проф.
редового досвіду викладання од- Гладчук І.З.
нопрофільних дисциплін у ВМНЗ

Протягом Завідувачі
року
профільних
кафедр

Проф.
Гладчук І.З.

Вересень Завідувачі
2017 р. профільних
кафедр

3. Підготовка типової програми но- Проф.
вого покоління з дисципліни «Аку- Гладчук І.З.
шерство та гінекологія» для додипломної підготовки фахівців
другого (магістерського) рівня
вищої освіти галузі знань 22 «Охорона здоров’я» з урахуванням сучасних досягнень вітчизняної та
світової медичної науки для 4–6-го
курсів

Протягом Завідувачі
року
профільних
кафедр

2. Провести нараду завідувачів профільних кафедр вищих медичних
навчальних закладів України
ІІІ–ІV рівнів акредитації на базі
Одеського національного медичного університету

98

1

2

3

4. Приведення змісту комп’ютерних
програм для атестації студентів у
відповідність до положень міжнародних сучасних протоколів лікування та стандартів діагностики

4

5

Проф. Кравченко О.В.,
доц. Волянська А.Г.

Протягом Завідувачі
року
профільних
кафедр

5. Контроль забезпечення організації Доц. Лавринавчального процесу на профільних ненко Г.Л.
кафедрах відповідно з дисциплін:
— «Акушерство та гінекологія»
(спеціальність 7.12010001 «Лікувальна справа»);
— «Акушерство та гінекологія»
(спеціальність 7.12010002 «Педіатрія»)

Вересень Завідувачі
2017 р. профільних
кафедр

6. Залучення співробітників профільних кафедр до участі в організації
Пленуму акушерів-гінекологів та в
науково-практичних конференціях

Протягом Завідувачі та
викладачі
року
профільних
кафедр

Проф. Гладчук І.З.,
проф. Зелінський О.О.

7. Участь у розробці новітніх техно- Проф. Глад- Протягом Завідувачі та
логій навчання та державних стан- чук І.З.,
року
викладачі
дартів освіти
проф. Рожпрофільних
ковська Н.М.
кафедр
8. Здійснювати постійний перехрест- Асист. Петний аналіз методичних матеріалів ровський
профільних кафедр, використову- Ю.Ю.
ючи Web-сторінки ВМНЗ України
й удосконалювати навчальнометодичну документацію для студентів (зі спеціальностей «Лікувальна справа», «Педіатрія»)

Протягом Завідувачі та
року за викладачі
графіком профільних
кафедр

9. Продовжити проведення компетентної експертизи рукописів навчальної літератури, методичної
документації, підготовленої на однопрофільних кафедрах та подання висновку до ЦМК із ВМО МОЗ
України

Проф. Глад- Протягом Завідувачі та
викладачі
чук І.З.,
року
проф. Рожпрофільних
ковська Н.М.
кафедр

10. Продовжити взаємовідвідування
лекцій та занять на однопрофільних кафедрах за згодою завідувача
кафедри та викладача, який проводить заняття або читає лекцію

Проф. Глад- Протягом Завідувачі та
чук І.З., доц.
року
викладачі
Лавриненко
профільних
Г.Л.
кафедр
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2

3

11. Брати участь у роботі фахової ради
з медицини ДАК України, комісії
зі змісту освіти МОЗ України та
комісії з медицини Науковометодичної ради МОН України

4

5

Акад. Запо- Протягом Завідувачі та
року
викладачі
рожан В.М.,
профільних
проф. Рожкафедри
ковська Н.М.

ПЛАН РОБОТИ
опорної кафедри загальної та клінічної фармакології
№
з/п

Заходи

Відповідальний
виконавець

1

2

3

Термін
Хто
викозалучається
нання
4

5
Завідувачі
випускаючих та однопрофільних кафедр
і циклів

1. Провести аналіз результатів тестового іспиту «Крок-2», комплексного професійно орієнтованого державного іспиту на медичному, стоматологічному, фармацевтичному факультетах з метою удосконалення викладання
клінічної фармакології, фармакотерапії, клінічної фармації

Чл.-кор. НАМН ВереУкраїни Кресюн сень
2017 р.
В.Й., декани
факультетів,
доц. Стречень
С.Б., доц. Базалєєва І.В.

2. Збір та аналіз інформації про перспективи видання навчальнометодичної літератури на кафедрах і циклах клінічної фармакології з метою уніфікації видавничої
діяльності

Чл.-кор. НАМН Вере- Завідувачі
України Кресюн сень– профільних
В.Й., доц. Стре- грудень кафедр та
чень С.Б., доц.
2017 р. циклів
Базалєєва І.В.

3. Взяти участь в організації та про- Чл.-кор. НАМН Жовтень
веденні V Національного з’їзду
України Кресюн 2017 р.
фармакологів України
В.Й., проф. Годован В.В.
4. Підготовка та проведення виїзної
наради-семінару завідувачів кафедр та циклів клінічної фармакології

Чл.-кор. НАМН Жовтень Завідувачі
України Кресюн 2017 р. однопроВ.Й., проф. Гофільних
дован В.В., доц.
кафедр, коСтречень С.Б.
лектив
кафедри
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2

3

4

5

5. Участь у розробці новітніх техно- Чл.-кор. НАМН Протялогій навчання та державних
України Кресюн гом настандартів вищої медичної освіти В.Й., проф.
вчальноГодован В.В.
го року

Завідувачі
однопрофільних
кафедр та
циклів

6. Проведення он-лайн лекцій, семінарів для лікарів сімейної медицини, загальної практики з актуальних питань клінічної фармакології, фармакотерапії, доказової
медицини, формулярної системи

Протягом навчального року

Колектив
кафедри
загальної
та клінічної
фармакології
ОНМедУ

Протягом навчального року

Колектив
кафедри
загальної
та клінічної
фармакології
ОНМедУ

Чл.-кор. НАМН
України Кресюн
В.Й., проф. Годован В.В., доц.
Базалєєва І.В.

7. Постійно поновлювати наочні за- Доц. Стречень
соби навчання шляхом виготов- С.Б., доц. Базалення нових навчальних схем,
лєєва І.В.
слайдів, лекцій, таблиць, графологічних структур, мультимедійних
презентацій, тестів початкового та
заключного контролів, ситуаційних задач для студентів 5-го курсу медичного факультету
8. Проведення відкритих занять з
клінічної фармакології викладачами кафедри з подальшим обговоренням змісту, методики, наочності, науковості та рекомендаціями щодо впровадження досвіду
на профільних кафедрах

Чл.-кор. НАМН
України Кресюн
В.Й., проф. Годован В.В.

Протягом навчального року

Співробітники циклу
клінічної
фармакології
ОНМедУ

9. Спільно з колективом кафедри
клінічної фармакології ХНМУ,
опорної з викладання клінічної
фармакології на стоматологічному факультеті, завершити підготовчі заходи до видання посібника «Невідкладні стани в стоматології».

Чл.-кор. НАМН
України Кресюн
В.Й., д. мед. н.,
проф. Боброннікова Л.Р.

Протягом навчального року

Доц. Стречень С.Б.,
доц. Базалєєва І.В.

10. Взяти участь у написанні відповідної глави та створенні національного підручника з клінічної
фармакології для студентів стоматологічного факультету

Чл.-кор. НАМН Вере- СпівробітУкраїни Кресюн сень- ники одноВ.Й., доц. Стре- жовтень профільних
чень С.Б., доц.
2017 р. кафедр та
Базалєєва І.В.
циклів
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1

2

11. Здійснювати рецензування результатів наукових досліджень з
метою залучення дисертаційних
робіт до захисту в спеціалізованій
вченій раді за спеціальністю
«Клінічна фармакологія»

3

4

Чл.-кор. НАМН
України Кресюн
В.Й., проф.
Годован В.В.,
проф. Антоненко П.Б., доц.
Стречень С.Б.

За графіком
роботи
спеціалізованої вченої ради

5

12. Складання звіту за 2017/2018 на- Чл.-кор. НАМН Травень
вчальний рік і плану роботи опор- України Кресюн 2018 р.
ної кафедри на 2018/2019 навчаль- В.Й.
ний рік. Доведення звіту та плану
роботи до відома завідувачів
однопрофільних кафедр (курсів)
ВНМЗ України
ПЛАН РОБОТИ
опорної кафедри клінічної імунології,
генетики та медичної біології
№
з/п

Заходи

1

2

Відповідальний
Термін
викона- виконання
вець
3

4

Хто
залучається
5

1. Провести Інтернет-нараду із завідува- Проф.
чами однопрофільних кафедр, озна- Бажора
йомити їх із новими організаційноЮ.І.
методичними документами, які регламентують організацію навчального
процесу у ВМНЗ МОЗ України

Вересень Завідувачі
2017 р. однопрофільних
кафедр

2. Оновити робочі програми з навчаль- Проф.
ної дисципліни «Медична біологія»
Бажора
для студентів 1-го курсу медичного та Ю.І.
стоматологічного факультетів зі спеціальностей 222 – «Медицина» та 221
– «Стоматологія»

Протягом Завідувачі
навчально- однопрого року фільних
кафедр

3. Постійно аналізувати навчальнометодичні матеріали однопрофільних
кафедр шляхом використання Webсторінок ВМНЗ МОЗ України
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Доц.
Протягом Завідувачі
Шевенавчально- однопроленкова
го року фільних
А.В.
кафедр

1

2

3

4

5

4. Удосконалювати навчально-методич- Проф.
ну документацію для студентів 1-го
Бажора
курсу медичного та стоматологічного Ю.І.
факультетів

Протягом Завідувачі
навчально- однопрого року фільних
кафедр

5. Брати участь у фаховій експертизі тестових завдань до ліцензійного іспиту
«Крок-1. Загальна лікарська підготовка» та «Крок-1. Стоматологія»

Доц.
Чеснокова
М.М.

Протягом Завідувачі
навчально- однопрого року фільних
кафедр

6. Збирати й аналізувати інформацію
щодо перспектив видання навчальнометодичної літератури на однопрофільних кафедрах

Доц.
Пашолок
С.П.

Жовтень– Завідувачі
грудень однопро2017 р. фільних
кафедр

7. Брати участь у розробці нових техно- Проф.
логій навчання
Бажора
Ю.І.

Протягом Завідувачі
навчально- однопрого року фільних
кафедр

8. Продовжити роботу над поповненням Проф.
загальнокафедральних банків тестових Бажора
завдань і ситуаційних задач з усіх роз- Ю.І.
ділів навчальної дисципліни «Медична
біологія» для студентів 1-го курсу медичного і стоматологічного факультетів

Протягом Завідувачі
навчально- однопрого року фільних
кафедр

9. Уніфікувати комплексні завдання для Проф.
проведення підсумкових занять засво- Бажора
єння розділів із навчальної дисциплі- Ю.І.
ни «Медична біологія» для студентів
1-го курсу медичного та стоматологічного факультетів

Протягом Завідувачі
навчально- однопрого року фільних
кафедр

10. Продовжити виготовлення комплектів Проф.
мікрофотографій із постійних і тим- Бажора
часових мікропрепаратів до практич- Ю.І.
них занять з усіх розділів навчальної
дисципліни «Медична біологія» для
студентів 1-го курсу медичного та
стоматологічного факультетів

Протягом Співробітнавчально- ники кафедго року ри клінічної
імунології,
генетики і
медичної
біології
(опорної)
ОНМедУ

11. Підготувати до видання підручник
Проф.
«Медична біологія» для іноземних
Бажора
(російськомовних) студентів 1-го кур- Ю.І.
су медичного та стоматологічного факультетів

Протягом Співавтори
навчально- підручника
го року
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12. Видати типографським способом із
Проф.
грифом МОН України навчальноБажора
методичний посібник до розділу 2 для Ю.І.
іноземних (російськомовних) студентів 1-го курсу медичного та стоматологічного факультетів

Протягом Проф.
навчально- Піскун Р.П.
го року

13. Видати навчальний посібник «Альбом Проф.
для семінарських і практичних занять Бажора
студентів І курсу стоматологічного
Ю.І.
факультету» з урахуванням нової програми для студентів стоматологічного
факультету

Протягом Проф.
навчально- Дубинін С.І.
го року

14. Підготувати до видання навчальний Проф.
посібник «Альбом для практичних
Бажора
занять із елективного курсу (за вибо- Ю.І.
ром) “Сучасні проблеми молекулярної біології”» для студентів 1-го курсу
медичного факультету

Протягом Завідувачі
навчально- однопрого року фільних
кафедр

15. Доповнити лекційний матеріал для
Проф.
студентів 1-го курсу медичного факу- Бажора
льтету новітніми даними з епігенети- Ю.І.
ки, методів генної інженерії, для студентів 1-го курсу стоматологічного
факультету – новими відомостями з
тропічної паразитології

Протягом Проф.
навчально- Ковальчук
го року Л.Є.

16. Підготувати наочні матеріали для
Проф.
елективного курсу «Сучасні проблеми Бажора
молекулярної біології» для студентів Ю.І.
1-го курсу стоматологічного факультету

Протягом Проф.
навчально- Дубинін С.І.
го року

17. Виготовити фотографічні матеріали
Проф.
для нових стендів із медичної парази- Бажора
тології для студентів 1-го курсу медич- Ю.І.
ного та стоматологічного факультетів

Протягом Проф.
навчально- Ковальчук
го року Л.Є.

18. Перекласти і перевидати підручник
«Медична біологія» російською мовою для іноземних студентів медичного факультету

Протягом Проф.
навчально- Булик Р.Є.,
го року завідувачі
однопрофільних
кафедр
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Проф.
Бажора
Ю.І.

1

2

3

19. Провести відкриті лекції, семінарські Проф.
та практичні заняття з навчальної ди- Бажора
сципліни «Медична біологія» викла- Ю.І.
дачами кафедри для студентів 1-го
курсу медичного та стоматологічного
факультетів зі спеціальностей 222 —
«Медицина» та 221 — «Стоматологія» з наступним обговоренням змісту, методики викладання, наочності
та рекомендаціями щодо запровадження передового досвіду на однопрофільних кафедрах
20. Складання звіту опорної кафедри за Проф.
2017/2018 навчальний рік і плану ро- Бажора
боти опорної кафедри на 2018/2019
Ю.І.
навчальний рік. Доведення звіту опорної кафедри та плану роботи опорної
кафедри до відома завідувачів однопрофільних кафедр вищих медичних
навчальних закладів України

4

5

Протягом Завідувачі
навчально- однопрого року фільних
кафедр

Червень
2018 р.

Проф.
Бажора Ю.І.,
доц. Гламаздіна
Н.М., доц.
Пашолок
С.П.

ПЛАН РОБОТИ
опорної кафедри з питань фізичного виховання та здоров’я
медичних і фармацевтичного закладів освіти
III–IV рівнів акредитації МОЗ України
№
з/п

Заходи

1

2

ВідповіТермін
Хто
дальний вивиконання залучається
конавець
3

4

5

1. Координування напрямів та узагальнення результатів методичної
та науково-дослідних робіт, що
виконуються на однопрофільних
кафедрах

Проф. Юш- Протягом Колектив
ковська О.Г., 2017/2018 кафедри
ст. викл.
навчальСередовська ного року
В.Ю.

2. Ознайомлення та обговорення
нових організаційно-методичних
документів, що регламентують
навчальний процес у ВМ(Ф)НЗ
України. Розподіл функціональних обов’язків серед викладачів опорної кафедри ОНМедУ

Проф. Юш- Протягом Завідувачі
ковська О.Г., 2017/2018 кафедр
ст. викл.
навчаль- фізичного
Середовська
ного
виховання
В.Ю.
року
та здоров’я
ВМ(Ф)НЗ
МОЗ України
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3. Продовження узагальнення та
впровадження у навчальний процес передового досвіду з викладання дисципліни «Фізичне виховання» та дисципліни курсу за
вибором «Фізичне виховання і
здоров’я», підготовку та видання
методичних вказівок відповідно
до вимог типової навчальної
програми

Проф. Юш- Протягом Колектив
ковська О.Г., 2017/2018 кафедри
ст. викл.
навчальСередовська
ного
В.Ю.
року

4. Проведення анкетування студентів-першокурсників про доцільність проведення академічних та
секційних занять за видами спорту (за бажанням)

Проф. ЮшВересень Колектив
ковська О.Г., 2017 р. кафедри
ст. викл. Середовська
В.Ю.

5. Впровадження досвіду роботи
однопрофільних кафедр ВНЗ
МОЗ України з організації та
проведення практичних занять,
організації та проведення тестового контролю, оцінювання знань
та вмінь, фізичних якостей студентів, застосування організаційнометодичних особливостей впровадження практичних занять
з фізичного виховання для
студентів-інвалідів

Проф. Юш- Протягом Завідувачі
ковська О.Г., 2017/2018 кафедр
ст. викл.
навчаль- фізичного
Середовська ного року виховання та
В.Ю.
здоров’я
ВМ(Ф)НЗ
МОЗ України

6. Проведення оздоровчих та спортивних заходів, конференцій, підготовка пропозицій щодо напрацювання нормативів оцінки
фізичної підготовленості студентів згідно з Інструкцією про щорічне оцінювання фізичної підготовленості населення України

Проф. Юш- Протягом Колектив
ковська О.Г., 2017/2018 кафедри
ст. викл.
навчальСередовська ного року
В.Ю.

7. Проведення навчальноПроф. Юш- Протягом Колектив
методичних семінарів для викла- ковська О.Г., 2017/2018 кафедри
дачів кафедри
ст. викл.
навчальСередовська ного року
В.Ю.
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8. Збір інформації про навчальнометодичну забезпеченість навчального процесу, про видання навчальних посібників, підручників, методичних розробок тощо
кафедр фізичного виховання та
здоров’я МОЗ України

Проф.
Юшковська
О.Г.,
ст. викл.
Середовська
В.Ю.

Квітень– Завідувачі
травень кафедр
2018 р. фізичного
виховання
та здоров’я
ВМ(Ф)НЗ
МОЗ України

9. Перероблення типових програм
та тематичних планів з навчальних дисциплін «Фізичне виховання» та «Фізичне виховання та
здоров’я»

Проф. Юш- Протягом Колектив
ковська О.Г., 2017/2018 кафедри
ст. викл.
навчальСередовська
ного
В.Ю.
року

10. Підготовка до проведення XIХ
Міжнародної науково-практичної
конференції «Сучасні досягнення
спортивної медицини, фізичної
реабілітації, фізичного виховання
та валеології – 2018»

Проф. Юш- Протягом Колектив
ковська О.Г., 2017/2018 кафедри
ст. викл.
навчальСередовська
ного
В.Ю.
року

11. Підготовка до проведення семінару-наради завідувачів кафедр
з питань фізичного виховання,
здоров’я та валеології

Проф. Юш- Протягом Колектив
ковська О.Г., 2017/2018 кафедри
ст. викл.
навчальСередовська
ного
В.Ю.
року

12. Проведення відкритих практич- Проф. Юш- Протягом Колектив
них занять з дисципліни «Фізич- ковська О.Г., 2017/2018 кафедри
не виховання»
ст. викл.
навчальСередовська
ного
В.Ю.
року
13. Розробка пропозицій і рекомендацій щодо удосконалення організації та методики підвищення
якості підготовки студентів з фізичного виховання

Проф. Юш- Протягом Завідувачі
ковська О.Г., 2017/2018 кафедр
ст. викл.
навчаль- фізичного
Середовська
ного
виховання
В.Ю.
року
та здоров’я
ВМ(Ф)НЗ
МОЗ України

14. Складання звіту за 2017/2018 навчальний рік і плану роботи опорної кафедри на 2018/2019 навчальний рік. Доведення звіту та плану
роботи до відома завідувачів однопрофільних кафедр ВМ(Ф)НЗ
МОЗ України

Проф. Юшковська О.Г.,
ст. викл. Середовська
В.Ю.
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Червень Завідувачі
2018 р. кафедр
фізичного
виховання
та здоров’я
ВМ(Ф)НЗ
МОЗ України

ПЛАН РОБОТИ
опорної кафедри медичної хімії
з навчальної дисципліни «Біологічна та біоорганічна хімія»
для студентів-іноземців за спеціальностями
222 — Медицина, 221 — Стоматологія
№
з/п

Термін
виконання

Перелік заходів

Відповідальний
виконавець

Хто
залучається

1. Взяти участь у обговоренні та уз- Вересень Проф.
годженні типової програми за спе- 2017 р. Мардашко
ціальністю «228 — Педіатрія» за
О.О.
кваліфікаційним рівнем «Магістр»

Завідувачі
профільних
кафедр

2. Ознайомити профільні кафедри з
Жовтень Проф. Марлекційною слайдотекою для англо- 2017 р. дашко О.О.,
доц. Степанов
мовних студентів з усіх розділів
Г.Ф., доц.
дисципліни згідно з новими навчаСторчило О.В.
льними планами

Відповідальні за
методичну
роботу на
кафедрах

3. Розробити пропозиції для Центру
тестування МОЗ щодо стандартизації тестових завдань для вітчизняних і іноземних студентів

Завідувачі
профільних
кафедр

Січень Проф.
2018 р. Мардашко
О.О.

4. Взяти участь у роботі науковоПротяпрактичних конференцій, присвя- гом року
чених навчально-методичній роботі з дисципліни

Проф. Мардашко О.О.,
доц. Степанов
Г.Ф.

Відповідальні за методичну роботу на
кафедрах

5. Впровадити принципи проведення
підсумкового контролю з дисципліни згідно з новими галузевими стандартами та навчальними планами

Лютий Проф.
2018 р. Мардашко
О.О.

6. Провести нараду із завідувачами
профільних кафедр з обговорення
шляхів поліпшення навчальної роботи з іноземними студентами із
використанням Інтернет-мережі

Квітень Проф.
Завідувачі
2018 р. Мардашко
профільних
О.О., доц.
кафедр
Степанов Г.Ф.

7. Скласти звіт за 2017/2018 навчаль- Травень Проф.
ний рік та план роботи на
2018 р. Мардашко
2018/2019 навчальний рік з подаО.О.
льшим обговоренням на ЦКМР
ОНМедУ і доведенням до відома
завідувачів однопрофільних кафедр
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Завідувачі
профільних
кафедр

Завідувачі
профільних
кафедр

ПЛАН РОБОТИ
опорної кафедри психіатрії, наркології з курсом медичної психології
з питань наркології медичних і фармацевтичного закладів освіти
ІІІ–ІV рівнів акредитації МОЗ України
№
з/п
1

Заходи

Відповідальний
виконавець

Термін
виконання

Хто залучається

2

3

4

5

1. Ознайомлення з новими організа- Д. мед. н.
ційно-методичними документами, Пустовойт
що регламентують навчальний
М.М.
процес у ВМ(Ф)НЗ України та їх
обговорення

Вересень Колектив
2017 р. кафедри
та протягом
року

2. Забезпечити організацію навчаль- Д. мед. н.
ного процесу на профільних каПустовойт
федрах з дисципліни «Наркологія» М.М.

Протягом Завідувачі
року
профільних
кафедр

3. Підготувати та провести щорічну
нараду завідувачів кафедр психіатрії, наркології, медичної та загальної психології ВМНЗ України

Д. мед. н.
Пустовойт
М.М., проф.
Мельник Е.В.

Листопад Завідувачі
2017 р. профільних
кафедр

4. Розробка пропозицій і рекомендацій щодо удосконалення організації та методики підвищення якості підготовки студентів з психіатрії та наркології

Д. мед. н.
Протягом Завідувачі
Пустовойт
року
профільних
М.М., проф.
кафедр
Мельник Е.В.

5. Розробити та впровадити нові
ефективні форми проміжного та
підсумкового контролю знань студентів, інтернів, клінічних ординаторів і аспірантів з наркології

Д. мед. н.
Пустовойт
М.М., доц.
Чернова Т.М.

6. Провести відкриті показові актуальні лекції та практичні заняття,
обговорити їх методику та зміст

Д. мед. н.
Пустовойт
М.М.

За графі- Завідувачі
ком
профільних
кафедр

7. Продовжити роботу з удосконалення та поповнення елементів дистанційного навчання в електронній
бібліотеці ОНМедУ (електронні
підручники та посібники, тестові
завдання та ін.).

Д. мед. н.
Пустовойт
М.М., доц.
Опря Є.В.

Протягом Завідувачі
року
профільних
кафедр

Січень
2018 р.

Завідувачі
профільних
кафедр

8. Продовжити роботу над поповнен- Д. мед. н. Пу- Протягом Завідувачі
ням банку тестових завдань і ситу- стовойт М.М., навчаль- профільних
аційних задач з наркології
доц. Опря Є.В. ного року кафедр
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9. Проводити навчальні методичні семінари для молодих викладачів кафедри з важливих питань сучасної
наркології

4

5

Д. мед. н. Пу- Протягом Завідувачі
стовойт М.М., навчаль- профільних
доц. Пахмур- ного року кафедр
ний В.А.

10. Взяти участь у черговому Пленумі Д. мед. н.
правління «Психіатрія, неврологія Пустовойт
та наркологія»
М.М.

Березень Завідувачі
2018 р. профільних
кафедр

11. Підготувати аналітичний огляд
стану викладання наркології на
однопрофільних кафедрах ВМНЗ
України та підготувати рекомендації щодо покращання рівня
навчання

Д. мед. н.
Пустовойт
М.М.

Березень Завідувачі
2018 р. профільних
кафедр

12. Проведення відкритого практичД. мед. н.
ного заняття за темою «Правові
Пустовойт
аспекти надання медичної допомо- М.М.
ги та реабілітації наркозалежним
хворим. Права наркозалежних»

Березень Завідувачі
2018 р. профільних
кафедр

13. Затвердження звіту за 2017/2018
Д. мед. н. Пу- Березень– Завідувачі
навчальний рік. Обговорення пла- стовойт М.М. червень профільних
ну роботи опорної кафедри та зав2018 р. кафедр
дання на 2018/2019 навчальний рік

ПЛАН РОБОТИ
опорної кафедри фізіології з проблем викладання фізіології
іноземною (англійською) мовою
№
з/п

Заходи

Відповідальний
виконавець

1

2

3

1. Забезпечити організацію навчаль- Проф.
ного процесу з дисципліни «Фізіо- Шандра
логія» студентам-іноземцям від- О.А.
повідно до кредитно-трансферної
системи з відповідних спеціаль110

Термін
виконання

Хто залучається

4

5

Протя- Завідувачі кафедр
гом фізіології ВМНЗ
року України, що викладають фізіологію студентам-

1

2

3

ностей, затверджених Наказом
Міністра МОЗ, за якими буде проводитися навчання в ОНМедУ

4

5
іноземцям англійською мовою

2. Організаційне засідання виклада- Проф.
чів кафедри фізіології Одеського Шандра
національного медичного універ- О.А.
ситету, які викладають фізіологію
англійською мовою

Вере- Викладачі кафедсень ри фізіології Оде2017 р. ського національного медичного
університету, що
викладають фізіологію студентаміноземцям англійською мовою

3. Організаційне засідання завідува- Проф.
чів кафедр, які викладають фізіо- Шандра
логію англійською мовою на базі О.А.
Одеського національного медичного університету

Жов- Завідувачі кафедр
тень фізіології ВМНЗ
2017 р. України, що викладають фізіологію студентаміноземцям англійською мовою

4. Проведення та аналіз якості від- Доц.
критої лекції за темою «Фізіологія Ляшенко
зорової, слухової та вестибуляр- С.Л.
ної сенсорних систем. Їх структура, функції та методи дослідження». Обговорення методичних аспектів викладання лекцій у межах
кредитно-трансферної системи
навчання

Листо- Відповідальні за
пад викладання фізіо2017 р. логії англійською
мовою

5. Семінар-нарада «Особливості підготовки студентів, які навчаються
англійською мовою, для проведення та складання ліцензійного
іспиту «Крок-1»

Проф.
Листо- Відповідальні за
Шандра
пад викладання фізіоО.А.,
2017 р. логії англійською
проф. Вамовою
дзюк С.Н.,
проф. Заячківська
О.С.

6. Оновлення методичних матеріалів Доц. Ляанглійською мовою на сайті
шенко
кафедри
С.Л.
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Протя- Відповідальні
гом профільних кароку федр за викладання фізіології іноземними мовами

1

2

3

7. Проведення та обговоренння якос- Доц.
ті відкритого практичного заняття Кащенко
за темою «Особливості ВНД лю- О.А.
дини. Функціональна асиметрія
кори великих півкуль. Мова. Мислення. Свідомість»

4

5

Гру- Відповідальні за
день викладання фізіо2017 р. логії англійською
мовою

8. Відвідування і обговорення лекцій
та практичних занять на кафедрі
фізіології Тернопільського державного медичного університету
ім. І. Я. Горбачевського

Проф.
Січень Відповідальні одШандра
2018 р. нопрофільних каО.А.,
федр за викладанпроф. Ваня фізіології ангдзюк С.Н.
лійською мовою

9. Проведення кафедральної студентської олімпіади із спеціальності «Фізіологія»

Проф.
Шандра
О.А.,
доц. Бойко Ю.О.

Лютий Завідувачі одно2018 р. профільних кафедр, відповідальні за викладання
англійською мовою

10. Проведення наради завідувачів
кафедр фізіології та співробітників, відповідальних за викладання
фізіології англійською мовою,
стосовно особливостей підготовки
студентів до ліцензійних іспитів
«Крок-1» в умовах кредитнотрансферної системи

Проф.
Шандра
О. А.,
проф.
Ткачук
С.С., доц.
Ляшенко
С.Л.

Бере- Відповідальні одзень нопрофільних ка2018 р. федр за викладання фізіології англійською мовою

11. Проведення педагогічного діалогу-семінару за участі іноземних
студентів, які навчаються англійською мовою, стосовно аналізу
якості викладання фізіології англійською мовою

Проф.
Квітень Відповідальні одШандра
2018 р. нопрофільних каО.А., доц.
федр за викладанКащенко
ня фізіології ангО.А.
лійською мовою

12. Аналіз якості тестових завдань
згідно з ліцензійним іспитом
«Крок-1» на однопрофільних кафедрах

Проф.
Протя- Відповідальні одШандра
гом ро- нопрофільних каО.А., доц.
ку
федр за викладанЛяшенко
ня фізіології ангС.Л.
лійською мовою

13. Підбиття підсумків роботи протягом 2017/2018 навчального року.
Завдання на наступний навчальний рік

Проф.
ТраШандра
вень
О.А., доц. 2018 р.
Ляшенко
С.Л.
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Співробітники
кафедри фізіології, які викладають
англійською мовою

ПЛАН РОБОТИ
опорної кафедри педіатрії № 1 з дисципліни «Госпітальна педіатрія»
(навчання англійською мовою)
№
з/п

Заходи

1

2

ВідповіТермін
Хто
дальний
виконання залучається
виконавець

1. Взяти участь у науково-практичній
конференції/нараді дослідників

3

4

5

Проф.
Аряєв М.Л.

Червень
2018 р.

Асист.
Сеньківська Л.І.

2. Проаналізувати оснащення навчаль- Проф.
Протягом
ного процесу на профільних кафед- Аряєв М.Л. навчальнорах
го року
3. Проаналізувати методику та резуль- Проф.
Аряєв М.Л.
тати єдиного професійноорієнтованого державного іспиту з
педіатрії англійською мовою в
2016/2017 навчальному році

Вересень Доц. Кап2017 р. ліна Л.Є.

4. Проводити експертизу якості викла- Проф.
дання педіатрії англійською мовою Аряєв М.Л.

Протягом
року

5. Провести (2) відкриті лекції та (2)
відкриті
семінарські заняття з навчальної
дисципліни «Педіатрія» англійською
мовою

За розкладом занять
2017/2018
навчального року

Проф.
Аряєв
М.Л., доц.
Бірюков
В.С.

6. Провести нараду завідувачів кафедр, Проф.
які викладають педіатрію англійсь- Аряєв М.Л.
кою мовою, на XVІІІ Всеукраїнській
науково-практичній конференції
«Актуальні питання педіатрії» (Сидельниковські читання)
7. Провести сателітний симпозіум з
Проф.
викладання педіатрії англійською
М.Л. Аряєв
мовою у рамках ІХ науковопрактичної конференції «Нові медичні технології в педіатрії та сімейній медицині», присвяченої пам’яті
Б. Я. Резника
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Завідувачі
та співробітники
профільних
кафедр

Вересень Завідувачі
2017 р. та співробітники
кафедр педіатрії
Квітень
2018 р.

Завідувачі
та співробітники
профільних
кафедр

ПЛАН РОБОТИ
опорної кафедри педіатрії № 1 з викладання біоетики та біобезпеки
№
з/п

Заходи

Відповідальний
виконавець

1

2

3

1. Співпраця з кафедрами
ВМ(Ф)НЗ України, що викладають питання біоетики та біобезпеки

Термін
Хто залучаєтьвиконання
ся
4

5

Проф.
Протягом Завідувачі та
Аряєв М.Л., 2017/2018 співробітники
асист. Бре- навчального профільних
делева Н.К.
року
кафедр

2. Провести відкриті семінарські Доц.
заняття з навчальної дисциплі- Бірюков
ни «Основи біоетики та біобез- В.С.
пеки» (2)

За розкладом занять
2017/2018
навчального
року

Завідувачі та
співробітники
профільних
кафедр

3. Провести відкриті лекції з нав- Проф.
чальної дисципліни «Основи
Аряєв М.Л.
біоетики та біобезпеки» (2)

За розкладом занять
2017/2018
навчального
року

Завідувачі та
співробітники
профільних
кафедр

4. Провести сателітний симпозі- Проф.
Протягом Завідувачі та
ум з біоетики та біобезпеки у Аряєв М.Л. 2017/2018 співробітники
рамках науково-практичної
навчального профільних
конференції «Нові медичні
року
кафедр
технології в педіатрії та сімейній медицині», присвяченої
пам’яті Б. Я. Резника
5. Провести нараду завідувачів
Проф.
Протягом Завідувачі какафедр, що викладають питан- Аряєв М.Л. 2017/2018 федр
ня біоетики та біобезпеки, на
навчального
Всеукраїнській науковороку
практичній конференції «Актуальні питання педіатрії»
(Сидельніковські читання)
6. Проаналізувати методичне за- Проф.
Протягом Співробітники
безпечення навчального про- Аряєв М.Л. 2017/2018 кафедри
цесу на профільних кафедрах
навчального
ВМ(Ф)НЗ України та провести
року
експертизу якості викладання
«Біоетики та біобезпеки»
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1

2

3

7. Поповнити методичне забезпечення для викладання біоетики
та біобезпеки на сайті кафедри
педіатрії № 1

4

5

Проф. Аря- Протягом Співробітники
єв М.Л.,
2017/2018 кафедри
доц. Каплі- навчального
на Л.Є.,
року
асист. Бределева Н.К.,
асист. Кожевін Р.В.

ПЛАН РОБОТИ
кафедри професійної патології, клінічної лабораторної
і функціональної діагностики як опорної кафедри
з підготовки фахівців з суднової медицини
№
з/п

Перелік заходів

Відповідальний
виконавець

1

2

4

Термін
Хто залувикочається
нання
3

5

Проф.
Ігнатьєв
О.М.

IV кв. Виклада2017 р. чі кафедри

2. Систематичне ознайомлення з новими орга- Проф.
нізаційно-нормативними документами, що Ігнатьєв
регламентують навчальний процес у ВНЗ
О.М.

Протя- Викладагом року чі кафедри

Проф.
3. Робота з виконання кафедральної НДР
«Епідеміологія, діагностика, лікування
Ігнатьєв
професійно обумовлених захворювань вну- О.М.
трішніх органів і кістково-м’язової системи
і профілактика виробничого травматизму у
працівників транспортних підприємств і
морегосподарського комплексу» (2016–
2020 рр.)

Протя- Викладагом року чі кафедри

4. Проведення аналізу стану захворюваності з Проф.
тимчасовою втратою працездатності, про- Ігнатьєв
фесійної захворюваності і травматизму
О.М.
в морській галузі та рибопромисловому
комплексі

Протя- Викладагом року чі кафедри

1. Взяти участь в організації та роботі
науково-практичної конференції з
міжнародною участю «Епідеміологія, діагностика та лікування захворювань
кістково-м’язової системи» спільно з НДІ
геронтології, 26–28 жовтня 2017 р., Одеса
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1

2

4

3

5

5. Продовжити співпрацю між кафедрою та Проф.
медико-санітарними частинами підприІгнатьєв
ємств морської галузі щодо діагностики,
О.М.
лікування і профілактики дегенеративнодистрофічних захворювань опорно-рухового апарату

Протя- Викладагом року чі кафедри

6. Проведення циклів підвищення кваліфіПроф.
кації суднових лікарів, курсів для осіб
Ігнатьєв
плавскладу з надання першої медичної
О.М.
допомоги та догляду за хворими на суднах

Протя- Викладагом року чі кафедри

7. Проведення циклів тематичного удоскона- Проф.
лення з питань професійної патології для Ігнатьєв
лікарів медико-санітарних частин морсь- О.М.
ких портів і підприємств морської галузі

IV кв. Виклада2017 р., чі кафедI–II кв. ри
2018 р.

8. Взяти участь у роботі постійно діючої ко- Проф.
місії (спільно з МОЗ України) для контро- Ігнатьєв
лю ефективності й якості проведення по- О.М.
передніх і періодичних медичних оглядів
плавскладу, водолазів, докерів, судноремонтників

Протя- Викладагом року чі кафедри

9. Проведення навчальних семінарів для ке- Проф.
рівників та лікарів медико-санітарних час- Ігнатьєв
О.М.
тин підприємств морської галузі, у т. ч.
спільно з представниками Всеукраїнської
асоціації морської медицини

Один раз Викладана квар- чі кафедри
тал

10. Провести «Круглий стіл» для керівників
Проф.
і лікарів медико-санітарних частин підпри- Ігнатьєв
ємств морської галузі спільно з президен- О.М.
том Міжнародної асоціації морської медицини — IMHA (International Maritime
Health Association)

Вере- Викладасень чі кафед2017 р. ри

11. Впровадження у роботу медичних комісій Проф.
методичних рекомендацій «Удосконалення Ігнатьєв
роботи медичних комісій з проведення ме- О.М.
дичних оглядів осіб для роботи на суднах»

Протя- Викладагом року чі кафедри

12. Складання звіту за 2017/2018 навчальний
рік і плану роботи опорної кафедри на
2018/2019 навчальний рік

Травень Виклада2018 р. чі кафедри
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Проф.
Ігнатьєв
О.М.

ПЛАН РОБОТИ
опорної кафедри урології та нефрології
з навчання іноземних студентів
№
п/п

Перелік заходів

1

2

Відповідаль- Термін
ний викона- виконанвець
ня

Хто залучається

3

4

1. Отримати повний тираж
видання перекладеного
на англійську мову національного підручника
«Урологія» для іноземних
студентів

Проф.
Костєв Ф.І.,
проф. Борисов О.В.,
доц. Швець
В.Д., асист.
Шостак
М.В., асист.
Борисов
С.О., асист.
Красилюк
Л.І.

ІV кв.
2017 р.

Проф. Костєв Ф.І.,
проф. Борисов О.В.,
асист. Кузнєцов Д.О.

2. Підготувати та провести
семінар-нараду з
завідувачами кафедр урології та відповідальними
за навчальний процес
іноземних студентів. Обговорити питання щодо
оптимізації навчального
процесу з іноземними
студентами, обговорити
та ухвалити план роботи
на 2017/2018 рр.

Проф.
Костєв Ф.І.,
проф. Борисов О.В.

ІV кв.
2017 р.

Завідувачі профільних
кафедр, проф. Борисов
О.В., проф. Ухаль
О.М., доц. Швець
В.Д., к. мед. н. Шостак
М.В., к. мед. н. Богацький С.В., к. мед. н.
Красилюк Л.І.

3. Підготувати інтернетконференцію, присвячену
обговоренню актуальних
організаційно-методичних питань навчального
процесу на кафедрах урології

Проф.
Костєв Ф.І.,
проф. Борисов О.В.,
асист. Шостак М.В.,
асист. Красилюк Л.І.

IV кв.
2017 р.

Відповідальні за навчання іноземних студентів

4. Продовжити практику
проведення наради із
керівником земляцтв
іноземних студентів

Проф.
Протягом Проф. Костєв Ф.І.,
Костєв Ф.І., навчаль- проф. Борисов О.В.,
проф. Бори- ного року доц. Швець В.Д.,
сов О.В.,
керівники земляцтв
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з метою зміцнення їх
доц. Швець
взаємодії з керівництвом В.Д.
кафедри в умовах педагогічного процесу

5
іноземних студентів,
англомовні іноземні
студенти

5. Забезпечити кафедральну
відеотеку тематичними
відеофільмами для англомовних студентів «Сучасна діагностика уродинамічних розладів»,
«Лікувальна тактика при
сечових норицях»

Проф. Борисов О.В.,
асист. Шостак М.В.,
асист. Борисов С.О.,
асист. Красилюк Л.І.

I кв.
2018 р.

Іноземні англомовні
студенти та англомовні клінічні ординатори кафедри урології

6. Доповнити лекційні матеріали та презентацію
для іноземних студентів з
урахуванням досягнень
науки та практики. Розповсюдити в електронному режимі кафедрам вищих медичних навчальних закладів України як
базовий матеріал

Проф.
Костєв Ф.І.,
проф. Борисов О.В.

ІІІ кв.
2017 р.

Доц. Швець В.Д.,
к. мед. н. Шаталюк
С.С., к. мед. н. Шостак
М.В., к. мед. н. Богацький С.В., к. мед. н.
Борисов К.О.

7. Забезпечити поширення
досвіду опорної кафедри
ОНМедУ щодо складання
навчальних матеріалів
для іноземних студентів
на електронних носіях з
їх доповненнями у 2016/
2017 навчальному році та
їх розміщенням на профільних кафедрах і у читальних залах бібліотек

проф.
Протягом Проф. Борисов О.В.,
Костєв Ф.І., навчаль- доц. Швець В.Д.,
проф. Бори- ного року к. мед. н. Шостак М.В.,
сов О.В..
к. мед. н. Красилюк
Л.І., к. мед. н. Борисов
С.О., асист. Кузнєцов
Д.О.

8. Підготувати доповіді на
щорічну науковопрактичну конференцію
молодих науковців
ОНМедУ

проф.
Костєв Ф.І.,
проф. Борисов О.В.,
асист. Шостак М.В.,
асист. Борисов С.О.,
асист. Красилюк Л.І.
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II кв.
2018 р.

Іноземні англомовні
студенти, іноземні
англомовні клінічні
ординатори

1

2

9. Скоригувати відповідно
тематику лекцій та практичних занять з урахуванням тематики затвердженої типової програми для вітчизняних та
іноземних студентів. Передбачити в методичних
матеріалах особливості
викладання урології для
спеціальностей «Сімейна
медицина» і «Педіатрія»

3

4

5

Проф.
Костєв Ф.І.,
проф. Борисов О.В.,
доц. Швець
В.Д.

ІІІ кв.
2018 р.

Завідувачі профільних
кафедр, доц. Швець
В.Д., к. мед. н. Борисов С.О., к. мед. н.
Красилюк Л.І.

10. Поповнити базу тестів до
кожної теми заняття з іноземними студентами та реалізувати обмін тестовими
завданнями та ситуаційними задачами для іноземних
студентів на профільних
кафедрах з усіх розділів

Протягом Відповідальні за навПроф.
Костєв Ф.І., навчаль- чання іноземних ступроф. Бори- ного року дентів доц. Швець
сов О.В.
В.Д., к. мед. н. Красилюк Л.І., к. мед. н.
Шостак М.В., к. мед. н.
Борисов К.О.,
к. мед. н. Борисов С.О.

11. Організовувати роботу
наукового студентського
товариства при кафедрі
урології та нефрології для
англомовних студентів

Проф. Кос- Протягом проф. Борисов О.В.,
тєв Ф.І.,
навчаль- асист. Борисов С.О.,
проф. Бори- ного року асист. Шостак М.В.,
сов О.В.,
асист. Красилюк Л.І.
асист. Шаталюк С.С.

12. Координувати напрями та
узагальнювати результати методичної та науково-дослідної роботи
на однопрофільних
кафедрах із залученням
іноземних студентів

Проф.
Протягом Завідувачі профільних
Костєв Ф.І., навчаль- кафедр, проф. Борисов
проф. Ухаль ного року О.В., проф. Ухаль
О.М., доц. Швець
М.І.
В.Д., к. мед. н. Борисов С.О., к. мед. н.
Шостак М.В., к. мед. н.
Красилюк Л.І.

13. Проводити постійне ознайомлення іноземних англомовних студентів з науковими матеріалами міжнародних конгресів та
конференцій з актуальних
питань сучасної урологічної науки

Проф.
Протягом Проф. Костєв Ф.І.,
Костєв Ф.І., навчальн проф. Борисов О.В.
проф. Бори- ого року к. мед. н. Шостак
сов О.В.,
М.В., к. мед. н. Бориасист. Красов К.О., к. мед. н.
силюк Л.І.
Красилюк Л.І.
асист. Шостак М.В.,
асист. Борисов К.О.
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ПЛАН РОБОТИ
кафедри судової медицини як опорної
з судово-медичної імунології, судово-медичної цитології
№
з/п

Заходи

1

2

ВідповіТермін
дальний
виковиконавець нання
3

4

Хто залучається
5

1. Ознайомлення викладачів кафедри з новими організаційнонормативними документами,
які регламентують навчальний
процес на післядипломному
етапі навчання

Д. мед. н.,
проф.
Кривда
Г.Ф.

Вере- Співробітники касень федри судової ме2017 р. дицини ОНМедУ

2. Розробити навчальний план та
уніфіковану програму циклу
тематичного удосконалення та
стажування зі спеціальності
«Судово-медична імунологія»,
навчальний план та уніфіковану програму циклу тематичного удосконалення та стажування зі спеціальності «Судово-медична цитологія»

Д. мед. н.,
проф.
Кривда
Г.Ф.

Вере- Проф. Г. Ф. Кривда,
сень доц. Кривда Р.Г.,
2017 р. асист. Котельникова В.О., асист.
Ланцман І.В.

3. Забезпечити організацію навчального процесу на профільній кафедрі відповідно до вимог навчальних програм на
циклах спеціалізації, тематичного удосконалення та передатестаційних циклах зі спеціальностей «Судово-медична
імунологія» та «Судовомедична цитологія»

Д. мед. н.,
проф.
Кривда
Г.Ф.

Вере- Співробітники касень федри судової ме2017 р. дицини ОНМедУ

4. Затвердити на методичній нараді навчальний план та уніфіковану програму циклу спеціалізації зі спеціальності «Судово-медична імунологія», навчальний план та уніфіковану
програму передатестаційного
циклу зі спеціальності «Судово-медична імунологія», навчальний план та уніфіковану

Д. мед. н.,
проф.
Кривда
Г.Ф.

Вере- Проф. Г. Ф. Кривда,
сень доц. Кривда Р.Г.,
2017 р. асист. Котельникова В.О., асист.
Ланцман І.В.
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програму циклу спеціалізації
та передатестаційного циклу зі
спеціальності «Судовомедична цитологія»
5. Підготувати до публікації
статті за тематикою роботи
кафедри

Д. мед. н.,
проф.
Кривда
Г.Ф.

Протя- Доц. Кривда Р.Г.
гом навчального року

6. Підготувати до публікації стат- Д. мед. н.,
тю за темою: «Дослідження
проф.
ДНК гістологічних препаратів» Кривда
Г.Ф.

Січень Доц. Кривда Р.Г.
2018 р.

7. Проводити постійний аналіз
методичних матеріалів спільних та профільних кафедр за
допомогою Інтернет-ресурсів з
метою удосконалення навчально-методичної документації
для курсантів зі спеціальностей «Судово-медична імунологія» та «Судово-медична
цитологія»

Д. мед. н.,
проф.
Кривда
Г.Ф.

Протя- Доц. Кривда Р.Г.
гом навчального року

8. Вивчити й поширити досвід
роботи в галузі судово-медичної імунології та судовомедичної цитології провідних
судово-медичних установ
України для організації лекцій
на кафедрі судової медицини
ОНМедУ для курсантів зі спеціальностей «Судово-медична
імунологія» та «Судовомедична цитологія»

Д. мед. н.,
проф.
Кривда
Г.Ф.

Протя- Асист. Котельникогом на- ва В.О.,
вчально- доц. Кривда Р.Г.
го року

9. Продовжити роботу над накопиченням інформації щодо
сучасних знань і технологій з
судово-медичної імунології та
судово-медичної цитологія для
поповнення бази даних тестових завдань і ситуаційних задач для курсантів зі спеціаль-

Д. мед. н.,
проф.
Кривда
Г.Ф.

Протягом навчального року
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Доц. Кривда Р.Г.,
асист. Котельникова В.О.,
асист. Ланцман І.В.
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10. Продовжити роботу над онов- Д. мед. н.,
ленням демонстраційних таб- проф.
лиць, препаратів
Кривда
Г.Ф.

Протягом навчального року

Асист. Котельникова В.О.,
доц. Кривда Р.Г.,
асист. Ланцман І.В.

11. Продовжити роботу над створенням мультимедійних презентацій щодо підготовки лекцій для курсантів зі спеціальностей «Судово-медична імунологія» та «Судово-медична цитологія» за темою: «Судовомедична молекулярно-генетична ідентифікаційна експертиза»

Д. мед. н.,
проф.
Кривда
Г.Ф.

Протягом навчального року

Асист.
Котельникова В.О.,
асист. Ланцман І.В.,
доц. Кривда Р.Г.

12. Продовжити виготовлення фотоматеріалів мікропрепаратів
та цитологічних препаратів для
практичних занять з циклів
спеціалізації, тематичного удосконалення за спеціальністю
«Судово-медична цитологія»

Д. мед. н.,
проф.
Кривда
Г.Ф.

Протягом навчального року

Асист. Котельникова В.О.,
доц. Кривда Р.Г.,
асист. Ланцман І.В.

13. На базі відділення судовомедичних молекулярно-генетичних експертиз проводити
консультації, наради, семінари
з питань здійснення судовомедичних молекулярно-генетичних експертиз з метою
ідентифікації особи та встановлення біологічного батьківства
(материнства) для судовомедичних експертів різних
профілів, а також працівників
судово-слідчих органів

Д. мед. н.,
проф.
Кривда
Г.Ф.

Протягом навчального року

Асист. Котельникова В.О., асист. Ланцман І.В., доц. Кривда Р.Г.

14. Провести цикл проблемних
лекцій для студентів вищих
навчальних закладів Одеської
національної юридичної академії, Одеського національного

Д. мед. н.,
проф.
Кривда
Г.Ф.

Квітень– Проф. Кривда Г.Ф.,
травень к. мед. н., доц. Че2018 р. канов Л.Д., доц.
Блохін Ю.В., доц.
Кривда Р.Г.

ностей «Судово-медична імунологія» та «Судово-медична
цитологія»
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університету ім. І. І. Мечникова, Одеського державного університету внутрішніх справ з
метою ефективного використання можливостей судовомедичних молекулярногенетичних досліджень для
успішного розкриття тяжких
злочинів проти громадян
15. Організувати і провести науково-практичний дистанційний on-line семінар для робітників слідчих органів та спеціалістів судово-медичних імунологів, цитологів, експертів
загального профілю, експертів
медико-криміналістичних,
токсикологічних, гістологічних
відділень бюро судовомедичної експертизи України
з метою підвищення якості
проведення комплексних
судово-медичних експертиз з
метою ідентифікації особи
злочинців, потерпілих, особи
невпізнанних трупів та встановлення біологічного батьківства або материнства

Д. мед. н.,
проф.
Кривда
Г.Ф.

Травень– Працівники слідчих
червень органів, прокурату2018 р. ри і поліції, співробітники кафедри
судової медицини
НМАПО ім. П.Л.
Шупика, співробітники кафедр судової медицини ВНЗ
України та спеціалісти — судовомедичні імунологи,
цитологи, експерти
загального профілю,
експерти медикокриміналістичних,
токсикологічних,
гістологічних відділень бюро судовомедичної експертизи України

16. Організувати і провести науково-практичний дистанційний on-line семінар для співробітників спільних та профільних кафедр з питань
судово-медичної імунології
та цитології

Д. мед. н.,
проф.
Кривда
Г.Ф.

Липень Співробітники ка2018 р. федри судової медицини ОНМедУ

17. Скласти звіт опорної кафедри
за 2017/2018 навчальний рік і
план роботи опорної кафедри
на 2018/2019 навчальний рік

Д. мед. н.,
проф.
Кривда
Г.Ф.

Травень Доц. Кривда Р.Г.
2018 р.
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ПЛАН РОБОТИ
ради студентського наукового товариства (СНТ)
Наговіцин Олександр Павлович

— голова ради СНТ

Кіржнер Міхаель

— заступник голови ради СНТ

Проф. Юшковська Ольга Геннадіївна — науковий керівник СНТ
№
з/п

Заходи

Термін
виконання

Відповідальний
за виконання

1

2

3

4

Травень
2017 р.

Проф. Юшковська
О.Г., Наговіцин
О.П.

1. Проведення організаційного засідання
ради СНТ
2. Проведення засідань старост студентських гуртків та ради СНТ

Протягом Наговіцин О.П.,
року (кож- Кіржнер М.
ний другий
понеділок
місяця)

3. Підготовка та розсилання інформаційних
листів щодо студентських науковопрактичних заходів, конкурсів та ін.

Протягом Юшковська А.В.
року

4. Організація проведення
науково-практичних семінарів
та «Круглих столів» для студентів

Протягом Бабенко Н.В.,
року
Хакім К.М.,
Снігач А.О.

5. Інформування кафедр ОНМедУ щодо
науково-практичних заходів, семінарів,
«Круглих столів» та ін.

Протягом Юшковська А.В.,
року
Кіржнер М.

6. Оновлення інформації на стендах СНТ

Протягом Лабунська В.Р.,
року
Мариновська І.В.

7. Оновлення інформації на офіційному
сайті ОНМедУ

Протягом Кіржнер М.,
року
Іванюк А.В.

8. Висвітлення діяльності студентського
наукового товариства у соціальних мережах

Протягом Кіржнер М.,
року
Іванюк А.В.

9. Розробка сайту студентських організацій
(відділ СНТ)

Травень–
червень
2017 р.

10. Висвітлення діяльності студентського
наукового товариства у газеті «Пульс»
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Наговіцин О.П.,
Кіржнер М.,
Іванюк А.В.,
Хакім К.М.

Протягом Іванюк А.В.,
року
Танасійчук О.О.

1

2

3

11. Розробка нової символіки СНТ, ТМВ та
конференції з міжнародною участю для
студентів та молодих вчених «Сучасні
теоретичні та практичні аспекти клінічної медицини 2018»

Січень–
лютий
2018 р.

4
Тарасов Є.В.,
Мариновська І.В.

12. Підтримка зв’язку з ВНЗ інших країн,
пошук та інформування про міжнародні
гранти, стажування та програми

Протягом Хакім К.М.,
року
Лабунська В.Р.,
Танасійчук О.О.

13. Проведення заходів англомовного дискусійного клубу

Протягом Іванюк А.В.,
року
Хакім К.М.,
Лабунська В.Р.

14. Інформування та підготовка до участі в
стипендіальній програмі «Завтра.UA»

Жовтень– Наговіцин О.П.,
листопад М’ястківська І.В.,
2017 р.
Юшковська А.В.,
Заровна Г.О.

Листопад Рада СНТ
15. Робота зі збору інформації для узагаль2017 р.
нення та формування звіту про участь
студентів у наукових заходах у 2016/2017
навчальному році
16. Чергування в офісі ради СНТ

За планом Згідно з графіком
чергувань

17. Семінар-інструктаж з наукової роботи в
ОНМедУ

Жовтень
2017 р.

18. Проведення ІІ щорічного Дебюту першокурсника ОНМедУ

Жовтень– Каплун А.В.,
листопад Хакім К.М.,
2017 р.
Мариновська І.В.,
Тарасов Є.В.,
Іванюк А.В.

Проф. Юшковська
О.Г., Наговіцин
О.П., Кіржнер М.

19. Робота з організації збору робіт на «Всеукраїнський конкурс кращих студентських наукових робіт 2017–2018 рр.»

Грудень
2017

Наговіцин О.П.,
Кіржнер М.,
Мариновська І.В.

20. Проведення ІІІ щорічного Студентського
наукового турніру ОНМедУ

Січень–
лютий
2017 р.

Каплун А.В.,
Хакім К.М.,
Мариновська І.В.,
Тарасов Є.В.,
Іванюк А.В.,
Широка А.Д.
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21. Розробка та проведення нових наукових
конкурсів

4

Протягом Хакім К.М.,
року
Каплун А.В.,
Іванюк А.В.

22. Оптимізація роботи стосовно відбору тез Листопад– Рада СНТ
конференції з міжнародною участю для
грудень
студентів та молодих вчених «Сучасні
2017 р.
теоретичні та практичні аспекти клінічної медицини 2018»
23. Підготовка та проведення кафедральних
Листопад– Рада СНТ
етапів науково-практичної конференції з
грудень
міжнародною участю для студентів та мо2017 р.
лодих вчених «Сучасні теоретичні та практичні аспекти клінічної медицини 2018»
24. Підготовка та розсилання інформаційних
листів науково-практичної конференції з
міжнародною участю для студенів та молодих вчених «Сучасні теоретичні та
практичні аспекти клінічної медицини
2018»

Грудень
2017 р.

Юшковська А.В.,
Мариновська І.В.

25. Підготовка та видання збірки тез та програми науково-практичної конференції з
міжнародною участю для студенів та молодих вчених «Сучасні теоретичні та практичні аспекти клінічної медицини 2018»

Січень–
березень
2018 р.

Наговіцин О.П.,
Кіржнер М.

26. Проведення консультацій з приводу патентування винаходів та корисних моделей студентів і молодих вчених

Протягом Рада СНТ
року

27. Організація та проведення науково-прак- 9–20 квітня Рада СНТ
тичної конференції з міжнародною учас2018 р.
тю для студенів та молодих вчених «Сучасні теоретичні та практичні аспекти
клінічної медицини 2018»
28. Обрання нового складу ради СНТ

20 квітня
2018 р.

Проф. Юшковська
О.Г., рада СНТ

29. Робота з організації збору робіт на конкурс на здобуття премій НАМН України
та Асоціації працівників медичних вузів
України для студентів

Травень–
червень
2018 р.

Наговіцин О.П.,
М’ястківська І.В.,
Кіржнер М.

30. Підбиття підсумків діяльності СНТ за рік Протягом Проф.Юшковська
року
О.Г., Наговіцин
О.П., Рада СНТ
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ПЛАН РОБОТИ
ради товариства молодих вчених (ТМВ)
Петренко Олександр Олександрович — голова ради
товариства молодих вчених
Проф. Юшковська Ольга Геннадіївна — науковий керівник
товариства молодих вчених
№
з/п

Заходи

Термін
виконання

Відповідальний
за виконання

1

2

3

4

1. Проведення організаційних засідань ради Протягом Петренко О.О.
ТМВ
року
Протягом Петренко О.О.,
2. Організація та проведення науковороку
Руснак С.В.,
практичних семінарів для молодих вчених
університету
Неклюдова А.С.,
Маланченко І.Л.,
Миронов О.О.
3. Підготовка та проведення університетського етапу наукової конференції з міжнародною участю для студентів та молодих вчених «Сучасні теоретичні та практичні аспекти клінічної медицини 2018»

Грудень Рада ТМВ
2017–
квітень
2018

4. Організаційна робота з проведення наукової конференції з міжнародною участю
для студентів та молодих вчених «Сучасні теоретичні та практичні аспекти клінічної медицини 2018»

Квітень
2018

Рада ТМВ

5. Участь у засіданнях ради молодих вчених Протягом Петренко О.О.,
при МОЗ України
року
Кіслєва Н.В.
6. Методична та організаційна допомога
щодо публікацій та участі у наукових заходах молодим вченим університету

Протягом Руснак С.В.,
року
Кравець К.В.

7. Участь у підготовці та організації щорічного наукового турніру для студентів
ОНМедУ

Протягом Рада ТМВ
року

8. Організація науково-практичних семіна- Протягом Рада ТМВ
рів, присвячених пам’ятним датам (День
року
боротьби із захворюванням на рак молочної залози, ВІД/СНІД) та міжнародним
дням ООН
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9. Консультативна та організаційна участь в Протягом Рада ТМВ
реалізації проекту “ERASMUS” в універроку
ситеті
10. Пошук наукових конкурсів, грантових
Протягом Руснак С.В.,
програм та наукових стажувань для молороку
Крижановська І.С.,
дих вчених
Алавацька Т.В.,
Олефiр К.О.
11. Участь у Всеукраїнських та міжнародних Протягом Рада ТМВ
наукових заходах
року
12. Висвітлення діяльності ради Товариства
молодих вчених університету у соціальних мережах та у газеті «Пульс»

Протягом Петренко О.О.,
року
Неклюдова А.С.,
Маланченко І.Л.,
Пирогова А.С.,
Ющук К.М.

Примітка. Кількість запланованих заходів може змінюватися згідно з рішенням зборів.
ПЛАН РОБОТИ
профспілкового комітету співробітників
Проф. Сухін Юрій Віталійович — голова профкому співробітників
Дата
засідання

Питання для обговорення

Відповідальний
член профкому

1

2

3

Вересень Аналіз роботи профспілкового комітету з ор- Проф. Сухін Ю.В.,
2017 р. ганізації оздоровлення та відпочинку праців- Кубарова Л.І.
ників та членів їх сімей протягом 2016/ 2017
навчального року
Жовтень Обговорення заходів щодо прийняття колек- Проф. Сухін Ю.В.,
2017 р. тивного договору на 2017–2022 рр.
доц. Степанов Г.Ф.,
Малашевська Л.Ф.,
Гаріна Н.В..
Листопад Прозаходи профкому та адміністрації універ2017 р. ситету щодо виконання договору в питаннях
дотримання трудового законадавства з умов
праці та соціального захисту співробітників

Проф. Сухін Ю.В.,
к. мед. н. Кошик
Д.А.
.

Грудень
2017 р.

Доц. Вальда В.В.

Про готовність студентських гуртожитків та
навчальних приміщень до зимового періоду
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3

Січень
2018 р.

Аналіз захворюваності співробітників універ- Гаріна Н.В.,
ситету і заходи адміністрації та профкому
доц. Вальда В.В.
щодо зниження втрат робочого часу та працездатності

Лютий
2018 р.

Про роботу профгрупоргів кафедр та
підрозділів університету

Доц. Олійник Н.М.,
ст. викл. Бурдін І.Є.

Березень Спортивно-масова робота серед
2018 р. співробітників та студентів університету

Ст. викл.
Бурдін І.Є.

Квітень
2018 р.

Про роботу комісії з питань соціального страхування щодо дотримання чиннного законадавства щодо забезпечення соціальних виплат
та виплат тимчасової втрати працездатності

Проф. Сухін Ю.В.,
проф. Харченко
Ю.П., Малашевська
Л.Ф.

Травень
2018 р.

Затвердження заходів з підготовки до святку- Проф. Сухін Ю.В.,
вання Дня медичного працівника та літнього доц. Стречень С.Б.,
відпочинку співробітників університету і
Кубарова Л.І.
членів їхніх сімей

Червень
2018 р.

Про хід виконання колективного договору

Проф. Сухін Ю.В.

ПЛАН РОБОТИ
профспілкового комітету студентів на 2017/2018 навчальний рік
Михайлюк Євгеній Валерійович — голова ППО студентів ОНМедУ
Дата
засідання

Порядок денний засідання

Відповідальний за виконання, доповідач

1

2

3

Вересень 1. Звіт про роботу голів профбюро
2017 р. факультетів за 2016/2017 навчальний рік.
2. Визначення профоргів 1-го курсу та
робота з профактивом.
3. Проведення посвячення у студенти та
вечора відпочинку першокурсників.
4. Організація інформаційного пункту
для першокурсників біля центрального
корпусу ОНМедУ.
5. Зустріч профактиву з мешканцями
гуртожитків
Жовтень
2017 р.

Голови профбюро
Заступник голови
профкому
Голова культмасової
комісії
Голова інформаційнопросвітницької комісії
Голова соціальнопобутової комісії

1. Туристичний клуб ОНМедУ — прове- Голова культмасової
дення туру вихідного дня — дендропарк комісії
«Софіївка».
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2. Перевірка стану виплат і надання ма- Голова профбюро
теріальної допомоги пільговим категоріям студентів ОНМедУ.
3. Університетський турнір з футболу.
Голова спортивнооздоровчої комісії
4. Інтелектуально-оздоровча гра-квест.
Голова культмасової
комісії
5. Клуб інтелектуальних ігор і дебатів
Голова культмасової
ОНМедУ.
комісії
6. Благодійний ярмарок.
Голова інформаційнопросвітницької комісії
7. Участь в організації конкурсу
ЦСТ “Vita”
«Студенська осінь»
Листопад 1. Перевірка санітарно-побутового стану
2017 р. гуртожитків університету спільно з деканатами.
2. Проведення спортивних заходів у гуртожитках університету.
3. Проведення заходів з приводу
Міжнародного дня студентів.
4. Клуб інтелектуальних ігор і дебатів
ОНМедУ.
5. Навчально-просвітницька робота —
лекції в школах.
6. Туристичний клуб ОНМедУ — екскурсія містом.
7. Проведення ІІ Студентського наукового турніру ОНМедУ
8. Проведення спортивно-патріотичної
гри «Лазертаг»
Грудень
2017 р.

1. Обговорення плану роботи профкому
студентів у 2018 р.
2. Клуб інтелектуальних ігор і дебатів
ОНМедУ — фінальні ігри.
3. Університетський турнір з баскетболу.

Голова соціальнопобутової комісії
Голова спортивнооздоровчої комісії
Голова культмасової
комісії
Голова культмасової
комісії
Голова інформаційнопросвітницької комісії
Голова культмасової
комісії
Голова інформаційнопросвітницької комісії
Голова спортивнооздоровчої комісії

Голова ППО студентів
ОНМедУ
Голова культмасової
комісії
Голова спортивнооздоровчої комісії
4. Проведення Новорічного студентсько- Голова культмасової
го вечора.
комісії
5. Організація заходів щодо проведення Голова культмасової
зимових канікул.
комісії
6. Проведення конкурсу «Краща кімната Голова соціальногуртожитку».
побутової комісії
7. Відвідування театру
Голова інформаційнопросвітницької комісії
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2

Січень
2018 р.

1. Туристичний клуб ОНМедУ — подорож студентів під час зимових канікул до
Карпат.
2. Клуб інтелектуальних ігор і дебатів
ОНМедУ.
3. Благодійний ярмарок

Голова культмасової
комісії

1. Аналіз роботи профкому студентів
щодо надання матеріальної допомоги
студентам університету.
2. Навчально-просвітницька робота —
лекції в школах.
3. Організація заходів щодо проведення
Дня всіх закоханих в університеті (пошта, кінопоказ).
4. Університетські змагання з жиму лежачи.
5. Клуб інтелектуальних ігор і дебатів
ОНМедУ.
6. Відвідування театру.

Заступник голови ППО
студентів ОНМедУ

Лютий
2018 р.

3

5. Зустріч профактиву з мешканцями
гуртожитків.
6. Проведення спортивно-патріотичної
гри «Лазертаг»
Березень 1. Проведення святкових заходів, при2018 р. свячених Дню 8 Березня.
2. Проведення заходів щодо пропагування здорового способу життя.
3. Студенський вечір, присвячений Дню
8 Березня.
4. Університетські змагання з настільного тенісу.
5. Клуб інтелектуальних ігор і дебатів
ОНМедУ.
6. Фотоконкурс.

Голова культмасової
комісії
Голова інформаційнопросвітницької комісії
ЦСТ “Vita”

Голова інформаційнопросвітницької комісії
Голова культмасової
комісії
Голова спортивнооздоровчої комісії
Голова культмасової
комісії
Голова інформаційнопросвітницької комісії
Голова соціальнопобутової комісії
Голова спортивнооздоровчої комісії

Голова культмасової
комісії
Голова спортивнооздоровчої комісії
Голова культмасової
комісії
Голова спортивнооздоровчої комісії
Голова культмасової
комісії
Голова культмасової
комісії
7. Туристичний клуб ОНМедУ —
Голова культмасової
екскурсія містом.
комісії
8. Проведення інтелектуальної гри «Що? Голова інформаційноДе? Коли?»
просвітницької комісії
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Квітень
2018 р.

1. Благодійна акція спільно з організацією «Червоний хрест».
2. Організація туристичної поїздки.

Травень
2018 р.

1. Затвердження заходів з підготовки
святкування Дня Перемоги для ветеранів
Великої Вітчизняної війни.
2. Проведення спортивних заходів у гуртожитках університету.
3. Клуб інтелектуальних ігор і дебатів
ОНМедУ.
4. Відвідування дитячого будинку.

Голова інформаційнопросвітницької комісії
Голова культмасової
комісії
3. Організація заходів щодо святкування Голова інформаційно«Дня визволення Одеси».
просвітницької комісії
4. Університетські змагання з дартсу.
Голова спортивнооздоровчої комісії
5. Клуб інтелектуальних ігор і дебатів
Голова культмасової
ОНМедУ
комісії

5. Благодійний ярмарок

Голова інформаційнопросвітницької комісії
Голова спортивнооздоровчої комісії
Голова культмасової
комісії
Голова інформаційнопросвітницької комісії
Голова інформаційнопросвітницької комісії

Червень
2018 р.

1. Участь у святкуванні Міжнародного
Дня дитини.
2. Перевірка стану облікової роботи організаційної комісії профкому студентів.
3. Участь у заходах зі святкування Дня
медичного працівника.
4. Участь у міському конкурсі краси серед
членів профспілок «Леді Досконалість».
5. Клуб інтелектуальних ігор і дебатів
ОНМедУ.
6. Проведення щорічного конкурсу «Міс
Профком ОНМедУ 2018»

Голова інформаційнопросвітницької комісії
Заступник голови ППО
студентів ОНМедУ
Голова культмасової
комісії
Голова культмасової
комісії
Голова культмасової
комісії
Голова культмасової
комісії

Липень
2018 р.

1. Організація літнього відпочинку та
оздоровлення студентів університету.
2. «Туристичний клуб ОНМедУ» — тур
вихідного дня

Голова спортивнооздоровчої комісії
Голова спортивнооздоровчої комісії
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