
ПЛАН РОБОТИ

Вченої ради медичного факультету № 2

Дата
засідання

Порядок денний
Відповідальний за

підготовку питання.
Доповідач

1 2 3
11

жовтня
2018 р.

1. Аналіз успішності студентів за результатами весняного семестру, 
складання студентами Крок-1, Крок-2 та комплексних державних 
іспитів 2017/18 навчального року. Затвердження Плану заходів 
кафедр факультету щодо усунення критичних зауважень 
держатестації 2018 р. Задачі факультету на 2018/19 навчальний рік. 

2. Підсумки і перспективи роботи студентської ради факультету на 
2018/19 навчальний рік. Про результати інтегрованого рейтингу 
студентів факультету за 2017/2018 навчальний рік.

3. Підсумки і перспективи роботи профкому студентів факультету на 
2018/19 навчальний рік.

4. Поточні питання.

Проф. В.В. Годован

Голова студради Д.О. 
Богомолов 

Профорг студентів 
факультету
Проф. В.В.Годован

 
08

листопад
а 2018 р.

1. Аналіз роботи кафедр у розвитку товариства молодих вчених і 
студентського наукового товариства. 

2. Звіт аспірантів і здобувачів кафедр про виконання дисертаційних 
робіт, термін закінчення яких заплановано на 2018 і 2019 р.р. 

3. Стан наукової роботи і підготовки молодих викладачів кафедр. 
Результати науково-дослідної роботи студентів на кафедрах 
факультету та шляхи її покращення.

4. Поточні питання

Проф. О.Г. Юшковська
Аспіранти і здобувачі 
кафедр

Зав. кафедрами

Проф. В.В.Годован

13 грудня
2018 р.

1. Стан успішності навчання та відвідування практичних занять і лекцій
студентами наприкінці осіннього семестру.

2. Заходи кафедр фундаментальних дисциплін щодо підготовці 
студентів, які навчаються за спеціальністю «Медицина», до 1 етапу 
Єдиного державного комплексного іспиту. 

3. Поточні питання.

Заст. декана

Зав. відповідних кафедр

Проф. В.В.Годован

14
лютого
2019 р.

1. Аналіз успішності студентів за результатами осіннього семестру і 
зимової сесії.

2. Сучасні потреби, підходи до викладання і заходи кафедр 
терапевтичного і педіатричного профілю щодо горизонтальної та 
вертикальної інтеграції у підготовці фахівців за спеціальностями 
«Лікувальна справа» та «Медицина».

3. Поточні питання.

Заст. декана

Відповідальні 
доповідачі за 
напрямами: проф. А.Є. 
Поляков
проф. О.О. Старец
Проф. В.В.Годован

14
березня
2019 р.

1. Сучасні потреби, підходи до викладання і заходи кафедр 
хірургічного профілю щодо горизонтальної та вертикальної 
інтеграції у підготовці фахівців за спеціальностями «Лікувальна 
справа» та «Медицина».

2. Поточні питання  

Відповід. доповідач: 
проф. В.В. Грубнік

Проф. В.В.Годован

11 квітня 1. Звіт кафедр про проведені заходи щодо усунення зауважень Зав. відповідних кафедр
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2019 р. держатестації 2018 р. (згідно відповідних пунктів звіту дежавної 
атестаційної комісії) та про підготовку до проведення державної 
атестації 2019 р. (практично-орієнтованих іспитів і «Крок-2. Загальна
лікарська підготовка»). 

2. Підготовка кафедр до університетської студконференції
3. Поточні питання

Завідувачі кафедр
Проф. В.В.Годован 

16 травня
2019 р.

1. Стан виховної роботи на кафедрах факультету. Звіт кураторів 
студентських груп та поверхів гуртожитків.

2. Готовність кафедр до проведення Атестації випускників 2019 р.
3. Стан підготовки студентів до проведення 1 етапу Єдиного 

державного комплексного іспиту студентів зі спеціальністю 
«Медицина»

4. Поточні питання

Заст. декана

Проф. В.В. Годован

Зав. відповідних кафедр

Проф. В.В. Годован

13 червня
2019 р.

1. Затвердження звітів аспірантів, здобувачів, клінординаторів 1-го, 
2-го року навчання

2. Хід проведення Атестації випускників на факультеті.
3. Результати внутрішнього аудиту кафедр факультету. Аналіз роботи

Вченої ради факультету за поточний рік. Обговорення і 
затвердження планів роботи деканату та Вченої ради на 2019/2020 
навчальний рік 

4. Поточні питання

Аспіранти, здобувачі, 
клінординатори 
Проф. В.В. Годован
Проф. В.В. Годован

Проф. В.В. Годован

Примітка:  Порядок денний уточнюється і  доповнюється залежно від поточних
справ

Декан медичного факультету № 2,

професор 
В.В.Годован
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