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ПЛАН РОБОТИ 
Вченої ради Одеського національного медичного університету 

Академік НАМН України, професор 
Запорожан Валерій Миколайович 

— голова Вченої ради 

Д. мед. н., професор Аппельханс Олена Леонідівна — вчений секретар 
Вченої ради 

 
Дата 

засідання Порядок денний засідання Доповідач 

1 2 3 

15.09.2020 1. Аналіз ефективності роботи профе-
сорсько-викладацького складу універси-
тету, завдання та перспективи універси-
тету у 2020/2021 навчальному році. 
2. Підсумки роботи приймальної комісії 
університету щодо прийому студентів 
на 1-й курс 

В. о. ректора універси-
тету, професор  
Вастьянов Р.С. 
 
Відповідальний секре-
тар приймальної комісії, 
доцент Бурячківський 
Е.С. 

15.10.2020 1. Про створення Міжуніверситетського 
навчально-науково-виробничого ком-
плексу здорового харчування. 
 
2. Про підготовку університету до робо-
ти в зимовий період 

Проректор з науково-
педагогічної роботи, 
професор  
Марічереда В.Г. 
Проректор з господар-
ської роботи та безпеки 
Жалдак О.О. 
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1 2 3 

19.11.2020 1. Аналіз результатів ліцензійних іспи-
тів «Крок» у 2019/2020 навчальному ро-
ці. Пріоритетні заходи з підготовки сту-
дентів до складання ліцензійного іспиту 
в 2020/2021 навчальному році. 
 
 
2. Аналіз ефективності роботи студент-
ських наукових гуртків кафедр та моло-
дих науковців університету. Організація 
чергової наукової конференції студентів 
та молодих вчених університету 

Проректор з науково-
педагогічної роботи, 
професор 
Марічереда В.Г., 
в.о. проректора з науко-
во-педагогічної роботи, 
професор Шмакова І.П. 
Науковий керівник СНТ 
та ТМВ університету, 
професор  
Юшковська О.Г. 

17.12.2020 1. Підсумки, проблеми та перспективи 
наукової діяльності та підготовки на-
уково-педагогічних кадрів в університе-
ті за 2020 рік. 
2. Затвердження планів наукових робіт 
та підготовки науково-педагогічних ка-
дрів у університеті на 2021 рік 

В. о. ректора універси-
тету, професор  
Вастьянов Р.С. 
 
В. о. ректора університе-
ту, професор  
Вастьянов Р.С. 

14.01.2021 1. Звіти завідувачів кафедр терапевтич-
ного профілю. 
 
2. Стан фінансово-господарської діяль-
ності університету та перспективи його 
покращання 
 

Зав. кафедри сімейної 
медицини професор Ве-
личко В.І. 
Нач. планово-
економічного відділу 
Кадебська Н.З. 

18.02.2021 1. Досягнення та перспективи роботи 
університетської клініки. 
 
2. Стан міжнародної роботи на кафедрах 
медичних факультетів 

В.о. проректора з на-
уково-педагогічної робо-
ти, професор Сон А.С. 
Проректор з науково-
педагогічної роботи, 
професор Марічереда 
В.Г. 

18.03.2021 1. Стан виховної та національно-патріо-
тичної роботи в університеті. Проблеми, 
основні завдання та перспективи.  
2. Внесок кафедр стоматологічного 
профілю у подальший розвиток науко-
вих терапевтичних шкіл за останні роки 
і перспективи на майбутнє 

Проректор з науково-
педагогічної роботи, 
доцент Талалаєв К.О. 
Зав. кафедри загальної 
стоматології, професор 
Шнайдер С.А. 
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1 2 3 

15.04.2021 1. Стан підготовки інтернів до складан-
ня ліцензійного інтегрованого іспиту 
«Крок-3». 
2. Ефективність роботи кафедр 1–3-го 
курсів при підготовці до складання лі-
цензійного іспиту «Крок-1»: сучасний 
стан, проблеми та шляхи їх реалізації 

Декан факультету піс-
лядипломної освіти, до-
цент Корнієнко С.М. 
В. о. проректора з на-
уково-педагогічної ро-
боти, професор  
Шмакова І.П. 

20.05.2021 1. Аналіз готовності факультетів універ-
ситету до державної атестації випускни-
ків. 
2. Контроль за виконанням рішень Вче-
ної ради стосовно виховної та анти-
корупційної роботи в університеті  

Декани факультетів 
 
 
Проректор з науково-
педагогічної роботи, 
доцент Талалаєв К.О. 

24.06.2021 1. Підсумки державних випускних іспи-
тів в університеті. 
2. Затвердження рішень державних ко-
місій щодо випуску лікарів 2021 р. 

Голови ЕК 
 
Голова Вченої ради 
ОНМедУ, академік 
НАМНУ, професор 
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, 

зав. кафедри фтизіопульмоно-
логії 

3. Доц. Левицька Неля Анатоліївна — секретар вченої ради 
Члени вченої ради: 

4. Проф. Венгер Людмила Віленівна — зав. кафедри офтальмології 
5. Проф. Гладчук Ігор Зіновійович — зав. кафедри акушерства та гіне-

кології 
6. Проф. Гончарук Сергій Федорович — зав. кафедри клінічної імуноло-

гії, генетики та медичної біології 
7. Доц. Грузевський Олександр  
Анатолійович 

— зав. кафедри мікробіології, 
вірусології та імунології 

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

— зав. кафедри хірургії № 2 
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9. Проф.Золотарьова Наталія Артемівна — зав. кафедри внутрішньої меди-
цини № 4 

10. Доц. Майданюк Володимир Павлович — зав. кафедри медицини катаст-
роф та військової медицини 

11. Проф. Малиновський  
Андрій Володимирович 

— зав. кафедри роботизованої 
та ендоскопічної хірургії 

12. Проф. Стоєва Тетяна Вікторівна — зав. кафедри педіатрії № 2 
13. З. д. н. т. України, проф. 

Тарабрін Олег Олександрович 
— зав. кафедри анестезіології, ін-

тенсивної терапії і медицини не-
відкладних станів 

14. Доц. Тірон Оксана Іванівна — зав. кафедри гістології, цитології 
та ембріології 

15. Засл. лікар України, доц.  
Штанько Василь Андрійович 

— зав. кафедри внутрішньої меди-
цини № 2 

16. Проф. Якименко 
Олена Олександрівна 

— зав. кафедри пропедевтики внут-
рішніх хвороб і терапії 

17. Доц. Уманський 
Дмитро Олександрович 

— заступник декана 

18. Проф. Антоненко Петро Борисович — проф. кафедри фармакології 
та фармакогнозії  

19. Доц. Чернова Тетяна Михайлівна — завуч каф. психіатрії та нарколо-
гії  

20. Доц. Опарина Тамара Павлівна — завуч каф. професійної патології 
та функціональної діагностики 

21. Ст. викладач Шаніна Ольга Сергіївна — завуч каф. суспільних наук 
23. Котова Вікторія Олегівна — голова студентського самовряду-

вання факультету 
24. Триморуш Данило Степанович — студент 6-го курсу 
25. Лоза Олександр Олександрович — студент 4-го курсу 

 
ПЛАН РОБОТИ 

вченої ради медичного факультету № 1 

Дата 
засідання Порядок денний 

Відповідальний 
за підготовку 

питання, доповідач 

1 2 3 

10 
вересня 
2020 р. 

1. Аналіз успішності студентів факультету в 
2019/2020 навчальному році та завдання щодо 
контролю якості навчання студентів на фа-
культеті.  

Голова вченої ради 
проф. Котюжинсь-
ка С.Г. 
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1 2 3 

 2. Обговорення підсумків випускної атестації 
2020 року. Затвердження плану заходів декана-
ту та кафедр щодо усунення зауважень комісії 
з випускної атестації.  
3. Внутрішній аудит кафедр факультету: під-
сумки та затвердження плану коригувальних 
дій. 
4. Поточні справи 

Основний допові-
дач: проф. Мацего-
ра Н.А., завідувачі 
профільних кафедр 
Заступник декана  
доц. Уманський 
Д.О.  
Секретар вченої 
ради доц. Левицька 
Н.А. 

8 
жовтня 
2020 р. 

1. Нові шляхи підвищення кваліфікації викла-
дачів факультету: стан, проблеми, завдання. 
 
2. Шляхи підвищення ефективності набуття 
студентами компетентностей в період адаптив-
ного карантину та підсумки за 2019/2020 на-
вчальний рік. 
3. Затвердження індивідуальних планів робіт та 
тем дисертаційних досліджень аспірантів пер-
шого року. 
4. Поточні справи 

Голова вченої ради 
проф. Котюжинсь-
ка С.Г. 
Основний допові-
дач: проф. Стоєва 
Т.В., завідувачі 
профільних кафедр 
Аспіранти, 
завідувачі кафедр 
 
Секретар вченої 
ради доц. Левицька 
Н.А. 

12 
листо-
пада  

2020 р. 

1. Стан наукової роботи та видавничої діяльно-
сті на факультеті: досягнення, проблеми та 
завдання (за підсумками річних звітів кафедр). 
2. Активність та результативність науково-
дослідної роботи студентів на кафедрі роботи-
зованої та ендоскопічної хірургії: успіхи та пе-
рспективи. 
3. Поточні справи 

Голова вченої ради 
проф. Котюжинсь-
ка С.Г. 
Проф. Малиновсь-
кий А.В., 
завідувач кафедри 
 
Секретар вченої 
ради доц. Левицька 
Н.А. 

10 
грудня 
2020 р. 

1. Стан міжнародної роботи на факультеті: до-
сягнення, проблеми та перспективи. 
 
 
2. Наукова доповідь кафедри пропедевтики 
внутрішніх хвороб та терапії. 

Основний допові-
дач: проф. Тараб-
рін О.О., завідувачі 
профільних кафедр 
Проф. Якименко 
О.О., завідувач ка-
федри 
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 3. Поточні справи Секретар вченої 
ради доц. Левицька 
Н.А. 

11 
лютого 
2021 р. 

1. Академічна успішність студентів факульте-
ту: підсумки зимової сесії. 
 
2. Нові підходи в підготовці студентів до об’єк-
тивного структурованого клінічного іспиту. 
 
 
3. Наукова доповідь кафедри гістології, цито-
логії та ембріології. 
4. Поточні справи 

Голова вченої ради 
проф. Котюжинсь-
ка С. Г. 
Основний допові-
дач: проф. Венгер 
Л.В., завідувачі 
профільних кафедр 
Доц. Тірон О.І. 
 
Секретар вченої 
ради доц. Левицька 
Н.А. 

10 
березня 
2021 р. 

1. Аналіз виконання заходів кафедр факультету 
щодо усунення зауважень випускної атестації 
2020 року.  
2. Проблема виживання знань студентів стар-
ших курсів в умовах сучасного освітнього про-
цесу: шляхи вирішення. 
 
3. Готовність випускаючих кафедр до прове-
дення ОСКІ та ліцензійного іспиту «Крок-2. 
Загальна лікарська підготовка». 
4. Поточні справи 

Голова вченої ради 
проф. Котюжинсь-
ка С. Г. 
Основний допові-
дач: проф. Гладчук 
І.З., завідувачі ка-
федр 
Завідувачі про-
фільних кафедр 
Секретар вченої 
ради доц. Левицька 
Н.А. 

7 
квітня 
2021 р. 

1. Наукова доповідь кафедри хірургії № 2. 
 
2. Підсумки та перспективи роботи студентсь-
кого самоврядування факультету. 
 
3. Поточні справи 

Проф. Запорож-
ченко Б.С. 
Голова студентсь-
кого самовряду-
вання факультету 
Секретар вченої 
ради доц. Левицька 
Н.А. 

12 
травня 
2021 р. 

1. Передовий досвід організації виховної робо-
ти та роботи інституту кураторів на факультеті 
(за результатами роботи кураторів та виховате-
лів).  

Основний допові-
дач: доц. Панченко 
О.Є., куратори 
груп 



 13 

1 2 3 

 2. Звіти аспірантів, докторантів, здобувачів.  
 
 
3. Поточні справи 

Аспіранти, здобу-
вачі, завідувачі ка-
федр 
Секретар вченої 
ради доц. Левицька 
Н.А. 

9 
червня 
2021 р. 

 

1. Випускна атестація 2021 року на факультеті: 
хід проведення. 
 
2. Аналіз роботи вченої ради факультету за 
2020/2021 навчальний рік.  
 
3. Затвердження плану роботи вченої ради ме-
дичного факультету № 1 на 2021/2022 навчаль-
ний рік. 
4. Виконання рішень вченої ради факультету. 
5. Поточні справи 

Голова вченої ради 
проф. Котюжинсь-
ка С.Г. 
Голова вченої ради 
проф. Котюжинсь-
ка С.Г. 
Голова вченої ради 
проф. Котюжинсь-
ка С.Г. 
Секретар вченої 
ради доц. Левицька 
Н.А. 

 
 

СКЛАД 
вченої ради медичного факультету № 2 

1. Давидов Денис Михайлович — голова вченої ради, декан медичного 
факультету № 2, доцент 

2. Костєв Федір Іванович — заступник голови вченої ради, зав. кафе-
дри урології і нефрології, з. д. н. т. Украї-
ни, професор 

3. Павленко Олена Віталіївна — секретар вченої ради, доцент кафедри 
інфекційних хвороб, к. мед. н., доцент 

Члени вченої ради: 
4. Годлевський Леонід 
Семенович 

— завідувач кафедри біофізики, інформатики 
та медичної апаратури, з. д. н. т. України, 
професор 

5. Шандра Олексій Антонович — завідувач кафедри фізіології, з. д. н. т. Укра-
їни, професор 

6. Руслан Сергійович Вастьянов — завідувач кафедри загальної та клінічної 
патологічної фізіології, доктор медичних  
наук, професор, 
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7. Юшковська Ольга  
Геннадіївна 

— завідувачка кафедри фізичної реабілітації, 
спортивної медицини, фізичного виховання 
і валеології, професор 

8. Карпенко Юрій Іванович — завідувач кафедри внутрішньої медицини 
№ 1 з курсом серцево-судинної патології, 
професор 

9. Поляков Анатолій 
Євгенович 

— завідувач кафедри внутрішньої медицини  
№ 3, з. д. н. т. України, професор 

10. Чабан Тетяна 
Володимирівна 

— завідувачка кафедри інфекційних хвороб, 
професор 

11. Сон Анатолій Сергійович — завідувач кафедри неврології та нейрохірур-
гії, професор 

12. Сухін Юрій Віталійович — завідувач кафедри травматології і ортопедії, 
заслужений лікар України, професор 

13. Каштальян Михайло 
Арсенійович 

— завідувач кафедри загальної та військової 
хірургії, професор 

14. Грубнік Володимир  
Володимирович 

— завідувач кафедри хірургії № 1  
з післядипломною підготовкою, професор 

15. Старець Олена  
Олександрівна 

— завідувач кафедри пропедевтики педіатрії, 
професор 

16. Соколов Віктор  
Миколайович 

— завідувач кафедри променевої діагностики, 
терапії та онкології, з. д. н. т. України,  
професор 

17. Волошина Олена Борисівна — завідувач кафедри загальної практики,  
професор 

18. Крижанівський Віталій  
Віталійович 

— кафедра хірургії № 3, доцент  

19. Кобан Наталія Анатоліївна — заступник декана факультету № 2  
20. Капліна Лариса Євгенівна — кафедра педіатрії № 1, доцент 
21. Бурдіна Яніна Федорівна — кафедра клінічної хімії та лабораторної 

діагностики, доцент 
22. Дерішов Василь 

Володимирович 
— кафедра акушерства та гінекології, доцент 

23. Кравчук Ольга Євгенівна — кафедра пропедевтики внутрішніх хвороб 
і терапії, доцент 

24. Кирпічникова Катерина  
Петрівна 

— кафедра анестезіології, інтенсивної 
терапії та медицини невідкладних станів, 
доцент 
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25. Богомолов Дмитро  
Олексійович 

— член студентської ради факультету, 
студент 6-го курсу 

26. Давіскіба Костянтин 
Євгенович 

— голова студентської ради факультету, 
студент 5-го курсу  

27. Ісмаілов Георгій Тимурович — член студентської ради факультету, 
студент 5-го курсу 

 
 

ПЛАН РОБОТИ  
вченої ради медичного факультету № 2 

Дата 
засідання Порядок денний 

Відповідальний 
за підготовку 

питання, доповідач 

1 2 3 

10 вересня 
2020 р. 

1. Аналіз успішності студентів за результа-
тами весняного семестру, складання студен-
тами «Крок-2» та випускної атестації 
2019/2020 навчального року. 
2. Завдання факультету  
на 2020/2021 навчальний рік. 
3. Стан методичного забезпечення студентів 
1–6-го курсів навчання на сайтах кафедр. 
4. Поточні питання 

Заст. декана 
 
 
 
Доц. Давидов Д.М. 

08 жовтня 
2020 р. 

1. Затвердження Плану заходів кафедр фа-
культету щодо усунення зауважень при про-
веденні випускної атестації 2020 р.  
2. Підсумки за 2019/2020 н. р. і перспективи 
роботи студентської ради факультету на 
2020/2021 навчальний рік. Про результати 
інтегрованого рейтингу студентів факультету 
за 2019/2020 навчальний рік.  
3. Підсумки за 2019/2020 н. р. і перспективи 
роботи профкому студентів факультету на 
2020/2021 навчальний рік.  
4. Поточні питання 

Доц. Давидов Д.М.  
 
 
Голова студради 
Давіскіба К.Є. 
 
 
 
Профорг студентів 
факультету 
 
Доц. Давидов Д.М. 

12 листо-
пада 

2020 р. 

1. Аналіз роботи кафедр у розвитку діяль-
ності товариства молодих вчених і студент-
ського наукового товариства.  
 

Проф.  
Юшковська О.Г. 
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 2. Звіт аспірантів і здобувачів кафедр про ви-
конання дисертаційних робіт, термін закін-
чення яких заплановано на 2020 і 2021 рр.  
3. Стан наукової роботи і підготовки моло-
дих викладачів кафедр. Результати науково-
дослідної роботи студентів на кафедрах фа-
культету та шляхи її покращання.  
4. Поточні питання 

Аспіранти і здобу-
вачі кафедр  
 
Зав. кафедрами  
 
 
 
Доц. Давидов Д.М. 

10 грудня 
2020 р. 

1. Стан успішності навчання та відвідування 
практичних занять і лекцій студентами на-
прикінці осіннього семестру.  
2. Заходи кафедр фундаментальних дисцип-
лін щодо підготовки студентів, які навчають-
ся за спеціальністю «Медицина», до І етапу 
Єдиного державного комплексного іспиту.  
3. Поточні питання 

Заст. декана  
 
 
Зав. відповідних 
кафедр  
 
 
Доц. Давидов Д.М. 

11 лютого 
2021 р. 

1. Аналіз успішності студентів за результа-
тами осіннього семестру і зимової сесії.  
2. Сучасні потреби, підходи до викладання і 
заходи кафедр терапевтичного і педіатрично-
го профілю щодо горизонтальної та вертика-
льної інтеграції у підготовці фахівців за спе-
ціальностями «Лікувальна справа» та «Ме-
дицина».  
3. Поточні питання. 

Заст. декана  
 
Відповідальні до-
повідачі за напря-
мами: проф. Поля-
ков А.Є., проф. 
Старець О.О.  
 
Доц. Давидов Д.М. 

11 березня  
2021 р. 

1. Сучасні потреби, підходи до викладання і 
заходи кафедр хірургічного профілю щодо 
горизонтальної та вертикальної інтеграції у 
підготовці фахівців за спеціальностями «Лі-
кувальна справа» та «Медицина».  
2. Поточні питання 

Відповідальний 
доповідач: 
проф. Грубнік В.В.  
 
 
Доц. Давидов Д.М. 

8 квітня  
2021 р. 

1. Звіт кафедр про проведені заходи щодо 
усунення зауважень при випускній атестації 
2020 р. (згідно з відповідними пунктами зві-
ту атестаційної комісії) та про підготовку до 
проведення випускної атестації 2021 р. 
(практично орієнтованих іспитів і «Крок-2. 
Загальна лікарська підготовка»).  

Зав. відповідних 
кафедр 
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 2. Підготовка кафедр до університетської 
студентської конференції  
3. Поточні питання 

Завідувачі кафедр 
 
Доц. Давидов Д.М. 

13 травня  
2021 р. 

1. Стан виховної роботи на кафедрах факуль-
тету. Звіт кураторів студентських груп та по-
верхів гуртожитків.  
2. Готовність кафедр до проведення атестації 
випускників 2021 р.  
3. Стан підготовки студентів до проведення 
1 етапу Єдиного державного комплексного 
іспиту студентів за спеціальністю «Медицина».  
4. Поточні питання 

Заст. декана  
 
 
Доц. Давидов Д.М.  
 
Зав. відповідних 
кафедр  
 
Доц. Давидов Д.М. 

10 червня  
2021 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 факу-
льтету за поточний рік. Обговорення і за-
твердження планів роботи деканату та вченої 
ради на 2021/2022 навчальний рік. 
4. Поточні питання 

Аспіранти, здобу-
вачі, клінординато-
ри  
Доц. Давидов Д.М. 
 
Доц. Давидов Д.М. 
 
 
 
 
Доц. Давидов Д.М. 

Примітка. Порядок денний уточнюється і доповнюється залежно від поточ-
них справ. 

СКЛАД 
вченої ради медичного факультету № 3 

1. Декан, доц. Нєнова Оксана 
Миколаївна 

— голова вченої ради 

2. Проф. Бабієнко Володимир 
Володимирович 

— заступник голови вченої ради 

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

— секретар вченої ради 

Члени вченої ради 
1. Проф. Бабієнко Володимир 
Володимирович 

— зав. кафедри гігієни та медичної екології 

2. Проф. Кривда Григорій 
Федорович 

— зав. кафедри судової медицини 



 18 

3. Проф. Ткаченко Олександр 
Іванович 

— в. о. зав. кафедри хірургії № 3 

4. Проф. Ігнатьєв Олександр 
Михайлович 

— зав. кафедри професійної патології 
та функціональної діагностики 

5. Проф. Пустовойт Михайло 
Михайлович 

— в. о. зав. кафедри психіатрії, наркології 
і психології 

6. Засл. лікар України, 
д. мед. н. Голубятніков Микола 
Іванович 

— зав. кафедри загальної та клінічної епіде-
міології та біобезпеки 

7. Проф. Лебедюк Михайло 
Миколайович 

— зав. кафедри дерматології 
та венерології 

8. Проф. Шмакова Ірина Петрівна — зав. кафедри реабілітаційної медицини  

9. Проф. Лосєв Олександр 
Олександрович 

— зав. кафедри дитячої хірургії 

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

— зав. кафедри педіатрії № 1 

11. Проф. Харченко Юрій 
Петрович 

— зав. кафедри дитячих інфекційних  
хвороб 

12. К. ю. н., доц. Пучкова Г.В.    зав. кафедри соціальної медицини, 
громадського здоров’я та медичного  
права 

13. К. мед. н., доц. Степанов Г.Ф. — в. о. зав. кафедри клінічної хімії 
і лабораторної діагностики 

14. Проф. Аппельханс Олена 
Леонідівна 

  в.о. зав. кафедри нормальної 
та патологічної клінічної анатомії 

15. К. мед. н., доц. Шаблій Т. П. — кафедра акушерства та гінекології 

16. Доц. Юрченко І. В. — заступник декана 

17. Боровий Д. В. — студент 5-го курсу, голова студради 
факультету 

18. Єлісеєва Є. О. — студентка 5-го курсу, член студради 
факультету 

19. Іванов Г.М. — студент 4-го курсу, член студради 
факультету 

20. Столяренко В.Н. — студент 6-го курсу, член студради 
факультету 



 19 

ПЛАН РОБОТИ 
вченої ради медичного факультету № 3 

Дата 
засідання Порядок денний 

Відповідальний 
за підготовку 

питання. Доповідач 

1 2 3 

10 
вересня 
2020 p. 

1. Аналіз успішності студентів за результатами 
весняного семестру, складання студентами лі-
цензійного іспиту «Крок-2», ОСКІ у 2019/2020 
навчальному році. 
2. Завдання факультету на 2020/2021 навчаль-
ний рік. 
3. Готовність кафедр до роботи в умовах ка-
рантину в зв’язку з поширенням коронавірус-
ної хвороби (COVID-19).  
3. Поточні справи 
 

Доц. Нєнова О.М. 
 
 
 
 
 

Завідувачі кафедр 

8 жовтня 
2020 р. 

1. Підсумки та перспективи роботи студентсь-
кої ради та профкому студентів факультету на 
2020/2021 навчальний рік. 
2. Стан методичного забезпечення студентів 
1–6-го курсів навчання на сайтах кафедр елек-
тронної бібліотеки університету. 
3. Обговорення і затвердження плану заходів 
кафедр факультету, спрямованих на усунення 
зауважень після проведення ОСКІ. 
4. Поточні справи 

Голова студради, 
профорг 
 
Заступник декана, 
доц. Юрченко І.В. 
 
Завідувачі відпо-
відних кафедр 
 
Доц. Нєнова О.М. 

12 
листо-
пада 

2020 р. 

1. Аналіз виховної роботи зі студентами на ка-
федрах факультету. 
2. Звіти кураторів академічних груп. 
3. Заходи, які заплановані кафедрами 1–3-го 
курсів для поліпшення якості навчання студен-
тів в умовах підготовки до ЄДКІ в поточному 
навчальному році. 
4. Поточні справи 

Заступник декана, 
доц. Юрченко І.В. 
Куратори 
Завідувачі відпо-
відних кафедр 
 
 
Доц. Нєнова О.М. 

10 грудня 
2020 р. 

1. Стан успішності навчання та відвідування 
лекцій і практичних занять студентами напри-
кінці осіннього семестру. 

Заступник декана, 
доц. Юрченко І.В. 
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 2. Завідувачі кафедр педіатричного профілю 
про стан наукової роботи, підготовку молодих 
викладачів, науково-дослідну роботу зі студен-
тами.  
3. Звіт кафедри психіатрії, наркології і психо-
логії про готовність кафедри до проведення 
державної атестації випускників заочного від-
ділення. 
4. Поточні справи 

Завідувачі відпо-
відних кафедр 
 
 
Проф. Пустовойт 
М.М. 
 
 
Доц. Нєнова О.М. 

11 
лютого  
2021 р. 

1. Аналіз успішності студентів за результатами 
осіннього семестру і зимової сесії.  
2. Стан виховної роботи на кафедрах факуль-
тету. Звіт кураторів академічних груп та кура-
торів поверхів гуртожитку. 
4. Поточні справи 

Заступник декана, 
доц. Юрченко І.В.  
 
 
 
Доц. Нєнова О.М. 

11 
березня 
2021 р. 

1. Аналіз результатів підготовки студентів 3-го 
та 6-го курсів до складання ліцензійних іспитів 
«Крок-1, 2». 
2. Завідувачі кафедр хірургічного профілю про 
стан наукової роботи, підготовку молодих ви-
кладачів, науково-дослідну роботу зі студен-
тами.  
3. Поточні справи 

Доц. Нєнова О.М. 
 
 
Проф. Ткаченко 
О.І., проф. Ігнатьєв 
О.М., д. мед. н. Го-
лубятніков М.І. 
Доц. Нєнова О.М. 

8 квітня 
2021 р. 

1. Звіти кафедр про проведені заходи щодо 
усунення зауважень ДЕК 2020 р. та про підго-
товку до проведення випускної атестації 2021 
р. («Крок-2. ЗЛП», ОСКІ ). 
2. Завідувачі кафедр терапевтичного профілю 
про стан наукової роботи, підготовку молодих 
викладачів, науково-дослідну роботу зі студен-
тами. 
3. Поточні справи 

Завідувачі відпо-
відних кафедр 
 
 
Проф. Лебедюк 
М.М., проф.  
Шмакова І.П. 
 
Доц. Нєнова О.М. 

13 
травня 
2021 р. 

1. Стан виховної роботи на кафедрах факуль-
тету. Звіт кураторів академічних груп. 
2. Стан підготовки студентів до проведення 
ЄДКІ. 
3. Затвердження звітів аспірантів 1-го, 2-го ро-
ку навчання. 
4. Поточні справи 

Заступник декана, 
куратори 
Завідувачі відпо-
відних кафедр 
Аспіранти 
 
Доц. Нєнова О.М. 
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10 червня 
2021 p. 

1. Хід проведення державної атестації на фа-
культеті. 
2.  Аналіз роботи вченої ради факультету. Об-
говорення і затвердження планів роботи дека-
нату та вченої ради факультету на 2021/2022 
навчальний рік. 
3. Затвердження звітів аспірантів 1-го, 2-го ро-
ку навчання. 
4. Поточні справи 

Доц. Нєнова О.М. 
 
 
 
 
 

Аспіранти 
 
Доц. Нєнова О.М. 

 
СКЛАД 

вченої ради фармацевтичного факультету 

1. Доц. Анісімов Володимир Юрійович — голова вченої ради 
2. Проф. Гельмбольдт Володимир Олегович — заступник голови вченої ради  
3. Доц. Осійчук Ольга Володимирівна — секретар вченої ради 

Члени вченої ради: 
4. Проф. Рожковський Ярослав 
Володимирович 

— зав. кафедри фармакології 
та фармакогнозії 

5. Проф. Унгурян Ліана Михайлівна — зав. кафедри організації 
та економіки фармації 

6. Проф. Нікогосян Левон Рубенович — зав. кафедри загальної фармації 
з курсом клінічної фармакології 

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. Стречень Сергій Борисович — кафедра загальної фармації 

з курсом клінічної фармакології 
11. Доц. Шемонаєва Катерина Федорівна — кафедра фармакології 

та фармакогнозії 
12. Доц. Менчук Катерина Максимівна  — кафедра клінічної хімії 

і лабораторної діагностики 
13. Доц. Бєляєва Оксана Іванівна — кафедра організації 

та економіки фармації 
14. Доц. Бербек Віолетта Леонардівна — кафедра загальної фармації 

з курсом клінічної фармакології 
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15. Доц. Кузьменко Інна Анатоліївна — кафедра загальної та клінічної 
патологічної фізіології 

16. Ст. викл. Вишницька 
Ірина Володимирівна 

— кафедра організації 
та економіки фармації 

17. Ст. викл. Бойко Ірина Анатоліївна — кафедра фармакології 
та фармакогнозії 

18. Ст. викл. Нікітін Олексій  
Володимирович 

— кафедра фармацевтичної хімії 

19. Ст. викл. Замкова Альона Вікторівна — кафедра технології ліків 
20. Ст. викл. Приступа Богдан 

Володимирович 
— кафедра фармакології 

та фармакогнозії 
21. Степаненко Карина Ігорівна — студентка 3-го курсу, голова 

студентської ради факультету 
22. Левчук Поліна Ігорівна — студентка 3-го курсу, член 

студентської ради факультету 
 

ПЛАН РОБОТИ 
вченої ради фармацевтичного факультету 

Дата 
засідання Порядок денний 

Відповідальний 
за підготовку 

питання, доповідач 

1 2 3 

09.2020 р. 1. Підсумки роботи ЕК в 2019/2020 н. р. та зав-
дання науково-педагогічного складу факультету 
для реалізації зауважень щодо підготовки ви-
пускників на денному відділенні. Затвердження 
плану реалізації критичних зауважень ЕК 2020 р. 
2. Аналіз результатів екзаменаційної сесії 1–4-го 
курсів та заходи деканату і кафедр факультету 
щодо підвищення рівня успішності студентів. 
3. Аналіз якості підготовки студентів денного 
відділення за підсумками першого етапу ЄДКІ 
(«Крок-1», англійська мова проф. спрямування) 
і «Крок-2» та заочного відділення за підсумка-
ми «Крок-1». Затвердження заходів щодо по-
ліпшення теоретичної підготовки студентів. 
4. Завдання факультету на 2020/2021 навчаль-
ний рік. 
5. Поточні справи 

Доц. Анісімов 
В.Ю. 
 
 
 
Асист. Ларсон 
Л.М. 
 
Доц. Анісімов 
В.Ю., завідувачі 
кафедр 
 
 
 
Доц. Анісімов 
В.Ю. 
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1 2 3 

10.2020 р. 1. Стан виконання, результати та шляхи удо-
сконалення НДР кафедр фармацевтичного фа-
культету. 
2. Затвердження плану видавництва навчально-
методичної літератури на 2021 рік. 
3. Стан методичного забезпечення студентів  
1–5-го курсів на кафедрах фармацевтичного 
факультету і бібліотеки університету. 
4. Якість методичного забезпечення навчально-
го процесу студентів 1–6-го курсів заочної  
форми навчання на сайтах кафедр е-бібліотеки 
університету. 
5. Аналіз результатів внутрішнього аудиту ка-
федр фармацевтичного факультету у 2019/2020 
н. р. Затвердження Програми проведення внут-
рішніх перевірок кафедр фармацевтичного фа-
культету на 2020/2021 н. р. 
6. Поточні справи 

Проф. Гельм-
больдт В.О. 
 
Проф. Унгурян 
Л.М. 
Проф. Унгурян 
Л.М. 
 
Доц. Анісімов 
В.Ю. 
 
 
Доц. Анісімов 
В.Ю., завідувачі 
кафедр 

11.2020 р. 1. Стан реалізації критичних зауважень ЕК  
2020 р. на заочному відділенні. 
2. Стан методичного забезпечення навчального 
процесу та післядипломного навчання провізо-
рів-інтернів на фармацевтичному факультеті. 
3. Звіт наукових керівників та здобувачів нау-
кових ступенів кафедр фармацевтичного фа-
культету про хід виконання дисертаційних до-
сліджень. 
4. Стан навчально-методичної і наукової роботи 
на кафедрі організації і економіки фармації. 
5. Поточні справи 

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

12.2020 р. 1. Аналіз виховної роботи зі студентами фарма-
цевтичного факультету та шляхи її покращання. 
2. Стан методичного забезпечення та готовність 
кафедр до проведення атестації випускників за-
очного відділення. 
3. Стан навчально-методичної роботи щодо за-
безпечення самостійної роботи студентів та 
шляхи її покращання. 
4. Звіт кураторів студентських груп. 

Доц. Анісімов 
В.Ю. 
Завідувачі кафедр 
 
 
Завідувачі кафедр 
 
 
Куратори 
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 5. Стан навчально-методичної і наукової роботи 
на кафедрі фармакології та фармакогнозії. 
6. Поточні справи 

Проф. Рожковсь-
кий Я.В. 

02.2021 р. 1. Результати атестації випускників на заочному 
відділенні. Затвердження плану реалізації кри-
тичних зауважень ЕК 2021 р. 
2. Результати екзаменаційної сесії студентів  
1–5-го курсів та шляхи підвищення рівня їхньої 
теоретичної і практичної підготовки. 
3. Результати науково-дослідної роботи студен-
тів на кафедрах факультету та шляхи її покра-
щання. 
4. Затвердження заходів щодо підготовки сту-
дентів фармацевтичного факультету до 2-го 
етапу Олімпіади за спеціальністю «Фармація». 
5. Поточні справи 

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

03.2021 р. 1. Стан реалізації критичних зауважень атеста-
ції випускників денного відділення 2020 р.  
Затвердження установчих документів ЕК на  
2021 р. 
2. Практичні навички при підготовці провізорів 
та стан методичного забезпечення практичної 
частини навчального процесу на кафедрах фа-
культету та шляхи його удосконалення. 
3. Стан роботи кафедр фармацевтичного факуль-
тету щодо підготовки і проведення секції фар-
мації на конференції молодих вчених і студен-
тів. 
4. Стан навчально-методичної і наукової роботи 
на кафедрі технології ліків. 
4. Поточні справи 

Доц. Анісімов 
В.Ю. 
 
 
Завідувачі кафедр 
 
 
 
Проф. Гельм-
больдт В.О. 
 
 
Д. фарм. н.  
Борисюк І.Ю. 

04.2021 р. 1. Стан готовності практичних баз кафедр фа-
культету до проведення навчальних та вироб-
ничих практик. 
2. Обговорення заходів та стану підготовки сту-
дентів денного відділення фармацевтичного 
факультету до «Крок-2». 

Доц. Анісімов 
В.Ю. 
 
Завідувачі кафедр 
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 3. Методичні аспекти створення навчально-
методичних матеріалів за новим навчальним 
планом для студентів фармацевтичного факуль-
тету. 
4. Стан навчально-методичної і наукової роботи 
на кафедрі фармацевтичної хімії. 
5. Звіт наукових керівників про стан виконання 
дипломних робіт. 
6. Поточні справи 

Проф. Унгурян 
Л.М. 
 
 
Проф. Гельм-
больдт В.О. 
Наукові керівники 

05.2021 р. 1. Стан та готовність кафедр до проведення ате-
стації випускників денного відділення. 
2. Допуск дипломних робіт до захисту на засі-
данні ЕК. 
3. Обговорення заходів та стану підготовки сту-
дентів денного та заочного відділення фармаце-
втичного факультету до «Крок-1» та англійської 
мови професійного спрямування. 
4. Звіт кураторів за виконану роботу зі студен-
тами за весняний семестр. 
5. Затвердження тем дипломних робіт студен-
тів. 
6. Затвердження звіту та плану роботи Вченої 
ради факультету на новий навчальний рік.  
7. Затвердження плану виховної роботи факуль-
тету на новий навчальний рік. 
8. Поточні справи 

Доц. Анісімов 
В.Ю. 
Проф. Гельм-
больдт В.О. 
Завідувачі кафедр. 
 
 
 
Куратори 
 
Доц. Анісімов 
В.Ю. 
 

Примітка. Порядок денний уточнюється і доповнюється залежно від поточ-
них справ. 

 
 

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 
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Члени вченої ради: 
4. Проф. Гулюк Анатолій Георгійович — зав. кафедри хірургічної сто-

матології. 
5. Доц. Рожко Павло Дмитрович — зав. кафедри ортопедичної 

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

— зав. кафедри стоматології ди-
тячого віку 

7. Проф. Горохівський Володимир Несторович — зав. кафедри ортодонтії 
8. Засл. лікар України, проф.  
Скиба Василь Якович  

— зав. кафедри терапевтичної 
стоматології 

9. Ст. викл. Приболовець Тетяна  
Володимирівна  

— заступник декана 
стоматологічного факультету 

10. Доц. Крикляс Володимир Генріхович — голова ЦМК зі стоматологіч-
них дисциплін  

11. Доц. Гончарук Людмила Володимирівна — секретар ЦМК зі стоматоло-
гічних дисциплін 

12. Доц. Новікова Жанна Олексіївна — відповідальна за виробничу 
практику на факультеті 

13. К. мед. н. Тащян Армен Едуардович — завуч кафедри хірургічної 
стоматології 

14. Асист. Кордонець Олена Леонідівна — завуч кафедри ортодонтії 
15. Асист. Чередниченко Анжела Валеріївна — завуч кафедри ортопедичної 

стоматології 
16. Асист. Тарасенко Ірина Йосипівна  — завуч кафедри стоматології 

дитячого віку 
17. Савенюк А. — студентка 3-го курсу 
18. Мусіхін В. — студент 4-го курсу 
19. Громадченко А. — студентка 4-го курсу 
20. Самойленко В. — студент 5-го курсу 
 
 

ПЛАН РОБОТИ 
вченої ради стоматологічного факультету 

Дата 
засідання Порядок денний 

Відповідальний 
за підготовку 

питання, доповідач 

1 2 3 

Вересень 
2020 р. 

1. Аналіз результатів складання Державних іс-
питів 2019/2020 навчального року в умовах ди-
станційного навчання.  

Доц. Вальда В.В. 
 



 27 

1 2 3 

 2. Затвердження заходів деканату та кафедр, 
спрямованих на усунення зауважень голови 
ДЕК 2019/2020 навчального року. 
3. Аналіз результатів літньої екзаменаційної 
сесії студентів. 
4. Про стан підготовки кафедр до навчального 
року. 
5. Поточні питання 

Доц. Вальда В.В. 
 
 
Ст. викл. Приболо-
вець Т.В. 
Завідувачі та завучі 
кафедр 

Жовтень 
2020 р. 

1. Про організацію підготовки студентів до 
участі в олімпіадах, конкурсах наукових сту-
дентських робіт, студентських конференціях. 
2. Звіт аспірантів і здобувачів кафедр про ви-
конання дисертаційних робіт, термін захисту 
яких заплановано на 2020 р. 
 
3. Інформація кафедри терапевтичної стомато-
логії про стан навчально-методичної та вихов-
ної роботи за 2019/2020 навчальний рік в умо-
вах дистанційного навчання.  
4. Про організацію підготовки студентів 3-го 
курсу до проведення ліцензійного іспиту 
«Крок-1». 
5. Поточні питання 

Доц. Давіденко 
О.М.  
 
Аспіранти, здобува-
чі, наукові керівни-
ки дисертаційних 
робіт 
Проф. Скиба В.Я.  
 
 
 
Ст. викл. Приболо-
вець Т.В. 
 

Листопад 
2020 р. 

1. Про організацію підготовки студентів 5-го 
курсу до проведення ліцензійного іспиту 
«Крок-2». 
2. Інформація кафедри хірургічної стоматології 
про стан навчально-методичної та виховної ро-
боти за 2019/2020 навчальний рік в умовах ди-
станційного навчання.  
3. Інформація кафедри ортодонтії про стан на-
вчально-методичної та виховної роботи за 
2019/2020 навчальний рік в умовах дистанцій-
ного навчання.  
4. Поточні питання 

Доц. Вальда В.В. 
 
 
Проф. Гулюк А.Г. 
 
 
 
Проф. Горохівський 
В.Н. 

Грудень 
2020 р. 

1. Аналіз успішності навчання та відвідування 
практичних занять і лекцій студентами в осін-
ньому семестрі поточного навчального року. 

Ст. викл. Приболо-
вець Т.В. 
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 2. Аналіз результатів ректорського тестового 
контролю студентів 5-го курсу на кафедрах.  
3. Поточні питання 

Завідувачі та завучі 
кафедр 

Лютий 
2021 р. 

1. Аналіз та підсумки зимової екзаменаційної 
сесії студентів. 
2. Інформація кафедри ортопедичної стомато-
логії про стан навчально-методичної та вихов-
ної роботи за 2019/2020 навчальний рік в умо-
вах дистанційного навчання.  
3. Інформація кафедри стоматології дитячого 
віку про стан навчально-методичної та вихов-
ної роботи за 2019/2020 навчальний рік в умо-
вах дистанційного навчання.  
4. Поточні питання 

Ст. викл. Приболо-
вець Т.В. 
Доц. Рожко П.Д. 
 
 
 
Проф. Дєньга О.В.  
 

Березень 
2021 р. 

1. Інформація кафедри оториноларингології 
про стан навчально-методичної та виховної ро-
боти за 2019/2020 навчальний рік в умовах ди-
станційного навчання.  
2. Про організацію підготовки студентів 5-го 
курсу до Державної атестації. 
3. Про стан виховної роботи на факультеті. 
 
 
4. Поточні питання 

Проф. Пухлік С.М. 
 
 
 
Доц. Вальда В.В. 
 
Куратори поверхів 
гуртожитку № 3, 
куратори академіч-
них груп 

Квітень 
2021 р. 

1. Аналіз результатів проведення ліцензійного 
іспиту «Крок-1». 
2. Про виконання плану реалізації пропозицій 
та усунення зауважень Голови ДЕК у 2019/ 
2020 навчальному році. 
3. Про стан академічної успішності студентів 
стоматологічного факультету. 
4. Звіт про роботу СНТ факультету. 
 
5. Поточні питання 

Доц. Вальда В.В. 
 
Завідувачі та завучі 
кафедр 
 
Ст. викл. Приболо-
вець Т.В. 
Доц. Давіденко 
О.М. 
 

Травень 
2021 р. 

1. Затвердження звітів аспірантів, клін. ордина-
торів. 
 

Аспіранти, клін. 
ординатори, науко-
ві керівники 
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 2. Звіт про виконання плану роботи вченої ра-
ди стоматологічного факультету за 2020/2021 
навчальний рік. 
3. Затвердження складу і плану роботи вченої 
ради стоматологічного факультету на 
2021/2022 навчальний рік. 
4. Поточні питання 

Доц. Вальда В.В. 
 
 
Доц. Вальда В.В. 

 
 

СКЛАД 
вченої ради факультету післядипломної освіти 

1. Доц. Корнієнко Світлана Михайлівна — голова вченої ради 
2. Асист. Хацько Вікторія Едуардівна — заступник голови вченої ради 
3. Асист. Шевченко-Бітенський 
Костянтин Валерійович 

— секретар вченої ради 

Члени вченої ради: 
4. Проф. Гладчук Ігор Зіновійович — зав. кафедри акушерства 

та гінекології 
5. Проф. Волошина Олена Борисівна — зав. кафедри загальної практики та 

медичної реабілітації 
6. Проф. Величко Валентина Іванівна — зав. кафедри сімейної медицини та 

загальної практики 
7. Проф. Тарабрін Олег Олександрович — зав. кафедри анестезіології, інтен-

сивної терапії з післядипломною 
підготовкою 

8. З. д. н. т. України, проф. Шнайдер 
Станіслав Аркадійович  

— зав. кафедри загальної стоматології 

9. Проф. Лосєв Олександр  
Олександрович 

— зав. кафедри дитячої хірургії 

10. Проф. Нікогосян Левон 
Рубенович 

— зав. кафедри загальної фармації 

11. Проф. Чабан Тетяна Володимирівна — зав. кафедри інфекційних хвороб 
12. Проф. Аппельханс Олена Леонідівна — в. о. зав. кафедри нормальної 

та патологічної клінічної анатомії 
13. Проф. Венгер Людмила Віленівна — зав. кафедри офтальмології 
14. Проф. Пухлік Сергій Михайлович — зав. кафедри оториноларингології 
15. Проф. Мацегора Ніна Анатоліївна — зав. кафедри фтизіопульмонології 
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16. Проф. Зубаренко Олександр 
Всеволодович 

— зав. кафедри педіатрії № 3 з після-
дипломною підготовкою 

17. Проф. Соколов Віктор Миколайович — зав. кафедри променевої діагности-
ки, терапії та радіаційної медицини 

18. Проф. Ігнатьєв Олександр  
Михайлович 

— зав. кафедри профпатології 
та функціональної діагностики  

19. Проф. Грубнік Володимир 
Володимирович 

— зав. кафедри хірургії № 1 з після-
дипломною підготовкою 

 
20. Проф. Юшковська Ольга Геннадіївна — зав. кафедри фізичної реабілітації, 

спортивної медицини та валеології 
21. Проф. Пустовойт Михайло 

Михайлович 
— зав. кафедри психіатрії, наркології 

та психології 
22. Проф. Штанько Василь Андрійович  — зав. кафедри внутрішньої медици-

ни № 2 з курсом клінічної фарма-
кології 

23. Проф. Сон Анатолій Сергійович — зав. кафедри неврології та нейрохі-
рургії 

24. З. д. н. т. України, проф. Поляков 
Анатолій Євгенійович 

— зав. кафедри внутрішньої медици-
ни № 3 

25. Доц. Хрущ Вікторія Іванівна — кафедра дерматології та венеро-
логії  

26. Доц. Іваницька Олена В’ячеславівна — кафедра офтальмології 
27. Доц. Швець Володимир Дмитрович — кафедра урології та нефрології 
28. Доц. Топор Володимир Петрович — кафедра травматології і ортопедії 
29. Проф. Мельниченко Марина 

Георгіївна 
— кафедра дитячої хірургії 

30. Доц. Ярмула Костянтин Антонович  — кафедра профпатології та функціо-
нальної діагностики  

 
ПЛАН РОБОТИ  

вченої ради факультету післядипломної освіти 

Дата 
засідання Порядок денний 

Відповідальний 
за підготовку 

питання, доповідач 

1 2 3 

Вересень 
2020 р. 

1. Пріоритетні завдання ФПО на 2020/2021 н. р. Доц. Корнієнко 
С.М. 
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 2. Результати зарахування до очної частини 
інтернатури випускників ВМНЗ 2020 року. 
3. Стан доїзду випускників ОНМедУ 2020 ро-
ку до місць проходження інтернатури. 
4. Поточні питання 

Асист. Шевченко-
Бітенський К.В. 
Асист. Шевченко-
Бітенський К.В. 

Жовтень 
2020 р. 

1. Стан прибуття випускників ОНМедУ до 
місць працевлаштування. 
2. Підготовка лікарів-інтернів до складання 
ліцензійного іспиту «Крок-3. Загальна лікар-
ська підготовка», «Крок-3. Стоматологія» та 
«Крок-3. Фармація». 
3. Затвердження навчально-виробничих планів 
підготовки лікарів (провізорів)-інтернів та ку-
рсантів на 2020 рік. 
4. Поточні питання 

Асист. Шевченко-
Бітенський К.В. 
Куратори інтерна-
тури 
 
 
Асист. Шевченко-
Бітенський К.В. 
 

Листопад 
2020 р. 

1.  Аналіз практичної підготовки лікарів-
інтернів на заочних базах стажування, стиму-
ляційному центрі та клінічних базах кафедр. 
2. Аналіз результатів складання ліцензійного 
іспиту «Крок-3. Стоматологія». 
3. Поточні питання 

Асист. Шевченко-
Бітенський К.В. 
 
Асист. Шевченко-
Бітенський К.В. 

Грудень 
2020 р. 

 1.Звіт кафедр ФПО, які здійснюють підготов-
ку фахівців у інтернатурі та на циклах підви-
щення кваліфікації у Миколаєві та Херсоні. 
 
 
 
2. Підготовка до державної атестації лікарів 
(провізорів)-інтернів у січні 2020 р. 
3. Поточні питання 

Проф. Величко 
В.І., проф. Грубнік 
В.В., проф. Галіч 
С.Р., проф. Шнай-
дер С.А., проф. Зу-
баренко О.В. 
Асист. Шевченко-
Бітенський К.В. 

Січень 
2021 р. 

1. Звіт про діяльність ФПО за 2020 рік. 
 
2. Звіт кафедри акушерства та гінекології про 
стан підготовки в інтернатурі, циклах підви-
щення кваліфікації та спеціалізації. 
3. Видавнича діяльність кафедр ФПО. 
4. Поточні питання 

Доц. Корнієнко 
С.М. 
Проф. Гладчук І.З. 
 
 
Асист. Хацько В.Е. 
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Лютий 
2021 р. 

1. Аналіз результатів Державної атестації лі-
карів (провізорів)-інтернів у січні 2021 р. 
2. Затвердження звітів голів атестаційних ко-
місій про хід Державних іспитів на кафедрах 
факультету. 
3. Стан підготовки лікарів-інтернів до скла-
дання ліцензійних іспитів у березні 2021р. Ро-
бота кафедр ФПО з групами ризику. 
4. Поточні питання 

Асист. Шевченко-
Бітенський К.В. 
Асист. Шевченко-
Бітенський К.В. 
 
Завідувачі кафедр 
 
 
 

Березень 
2021 р. 

1. Стан підвищення кваліфікації професорсь-
ко-викладацького складу кафедр ФПО. 
2. Звіт кафедри акушерства та гінекології про 
підготовку фахівців у інтернатурі, циклах під-
вищення кваліфікації. 
3. Поточні питання 

Асист. Хацько В.Е.  
 
Проф. Андрієвсь-
кий О.Г. 
 
 

Квітень 
2021 р. 

1. Звіт кафедри анестезіології, інтенсивної те-
рапії та медицини невідкладних станів про 
стан підготовки в інтернатурі, циклах спеціа-
лізації та підвищення кваліфікації. 
2. Аналіз результатів складання лікарями-
інтернами державного ліцензійного іспиту 
«Крок-3. Загальна лікарська підготовка». 
3. Поточні питання  
 

Проф. Тарабрін 
О.О. 
 
 
Асист. Шевченко-
Бітенський К.В. 

Травень 
2021 р. 

1. Підготовка до Державної атестації ліка-
рів(провізорів)-інтернів у червні 2021 р. 
2. Звіт про роботу предметної циклової мето-
дичної комісії з післядипломної підготовки у 
2020/2021 н. р. та затвердження плану роботи 
на 2021/2022 н. р. 
3. Про виконання плану роботи деканату ФПО 
за 2020/2021 н. р. та затвердження плану робо-
ти на 2021/2022 н. р. 
4. Поточні питання 
 

Асист. Шевченко-
Бітенський К.В. 
Асист. Хацько В.Е. 
 
 
 
Доц. Корнієнко 
С.М. 

Червень 
2021 р. 

1. Результати Державної заключної атестації 
лікарів(провізорів)-інтернів у червні 2020 р. 

Асист. Шевченко-
Бітенський К.В. 
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 2. Затвердження звітів голів атестаційних ко-
місій про хід Державних іспитів на кафедрах 
факультету. 
3. Затвердження плану роботи вченої ради 
ФПО на 2021/2022 н. р. 
4. Поточні питання 

Асист. Шевченко-
Бітенський К.В. 
 
Доц. Корнієнко 
С.М. 

 
 

СКЛАД 
вченої ради міжнародного факультету 

1. Доц. Бурячківський Едуард 
Станіславович  

— декан міжнародного факультету, голова 
вченої ради 

2. Доц. Левковська Вікторія 
Юріївна 

— заступник декана міжнародного факульте-
ту, заступник голови вченої ради, 
кафедра гігієни та екології 

3. Ст. викл. Мокрієнко Еліна 
Миколаївна 

— секретар вченої ради, кафедра іноземних 
мов 

Члени вченої ради: 
4. Проф. Марічереда Валерія 
Геннадіївна 

— проректор з науково-педагогічної роботи 
(міжнародних зв’язків), кафедра акушерства 
та гінекології 

5. Ст. викл. Головчук  
Валентина Тимофіївна 

— заступник декана міжнародного факультету, 
кафедра філософії та біоетики 

6. Ст. викл. Бурдін Ігор 
Євгенович 

— завідувач підготовчого відділення міжнарод-
ного факультету, кафедра фізичної реабіліта-
ції, спортивної медицини, фізичного вихован-
ня і валеології 

7. Доц. Гончаренко Ольга 
Володимирівна 

— заступник декана міжнародного факультету, 
кафедра терапевтичної стоматології 

8. Доц. Вишницька Ірина 
Володимирівна  

— заступник декана міжнародного факультету, 
кафедра організації та економіки фармації 

9. Асист. Розуменко Андрій 
Олександрович 

— заступник декана міжнародного факультету, 
кафедра хірургічної стоматології 

10. Асист. Майстренко 
Оксана Миколаївна 

— заступник декана міжнародного факультету, 
кафедра інфекційних хвороб 

11. Асист. Кірчев Владислав 
Віталійович 

— заступник декана міжнародного факультету, 
кафедра загальної та клінічної патофізіології 
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12. Асист. Коваль Лариса 
Іванівна 

— заступник декана міжнародного факультету, 
кафедра педіатрії № 3 з післядипломною 
освітою 

13. Асист. Целух Віктор 
Анатолійович 

— заступник декана міжнародного факультету, 
кафедра дитячих інфекційних хвороб 

14. Проф. Ханжи Володимир 
Борисович 

— зав. кафедри філософії та біоетики 

15. Доц. Єрьомкіна Галина 
Геннадіївна 

— зав. кафедри іноземних мов 

16. Доц. Сікорська Ольга 
Олександрівна 

— зав. кафедри суспільних наук 

17. Доц. Мандель Олександр 
Володимирович 

— завуч кафедри біофізики, інформатики 
та медичної апаратури 

18. Асист. Смаль Валерій  
Дмитрович 

— кафедра пропедевтики внутрішніх хвороб 
та терапії 

19. Алі Слеман Саеб Абдул-
рахман 

— голова ради студентського самоврядування 
факультету 

 
ПЛАН РОБОТИ 

вченої ради міжнародного факультету 

Дата 
засідання Порядок денний 

Відповідальний 
за підготовку 

питання, доповідач 

1 2 3 

Вересень 
2020 р. 

1. Підсумки результатів державних іспитів на 
факультеті у 2019/2020 навчальному році та 
заходи щодо усунення зауважень голів ДЕК. 
2. Затвердження планів антикорупційної роботи 
на кафедрах факультету. 
3. Заходи щодо підготовки до складання ЄДКІ 
студентами міжнародного факультету. 
4. Про дотримання протиепідемічних заходів в 
університеті та проведення санітарно-просвіт-
ницької роботи зі студентами та викладачами 
факультету 
5. Поточні питання 

Доц. Бурячківський 
Е.С. 
 
Доц. Бурячківський 
Е.С. 
Заступники декана 
 
Доц. Бурячківський 
Е.С. 
 

Жовтень 
2020 р. 

1. Засоби та шляхи підвищення педагогічної 
майстерності викладачів, якості організації 
навчального процесу на кафедрах факультету. 

Доц. Бурячківський 
Е.С. 
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 2. Про організацію підготовки до складання 
ЄДКІ та ліцензійного інтегрованого іспиту 
«Крок-2» студентами-іноземцями. 
3. Стан виховної роботи зі студентами-інозем-
цями, зокрема у гуртожитках університету. 
4. Підсумки екзаменаційної літньої сесії 
2019/2020 навчального року. 
5. Поточні питання 

Доц. Бурячківський 
Е.С. 
 
Ст. викл. Бурдін 
І.Є. 
Заступники декана 

Листопад 
2020 р. 

1. Стан виховної роботи зі студентами фа-
культету на кафедрах під час навчального про-
цесу. 
2. Впровадження сучасних технологій у робо-
ту бібліотеки ОНМедУ. 
3. Поточні питання 

Заступник декана, 
асист. Майстренко 
О.М. 
Гаріна Н.В. 
 
 

Січень 
2021 р. 

1. Підсумки осіннього семестру та завдання 
факультету на весняний семестр 2020/2021 на-
вчального року. 
2. Про стан роботи зі студентами-іноземцями 
1-го курсу ОНМедУ. 
3. Ефективність викладання елективних курсів 
для студентів-іноземців ОНМедУ. 
4. Поточні питання 

Заступники декана 
 
 
Заступники декана 
 
Заступники декана 

Лютий 
2021 р. 

1. Про хід тренувальних заходів щодо підгото-
вки на факультеті до складання ЄДКІ та ліцен-
зійного інтегрованого іспиту «Крок-2» студен-
тами-іноземцями. 
2. Про хід підготовки та проведення практики 
у студентів-іноземців ОНМедУ. 
3. Поточні питання 

Доц. Бурячківський 
Е.С. 
 
 
Доц. Бурячківський 
Е.С. 

Березень 
2021 р. 

1. Про готовність студентів 6-го курсу міжна-
родного факультету до ліцензійного тестового 
іспиту «Крок-2» за планом МОЗ України. 
2. Про стан навчальної роботи зі студентами-
іноземцями на кафедрах університету. 
3. Поточні питання 

Доц. Бурячківський 
Е.С. 
 
Заступники декана 
 
Доц. Бурячківський 
Е.С. 
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 Травень 
2021 р. 

1. Про виконання плану щодо усунення за-
уважень ДЕК у 2019/2020 навчальному році та 
підготовку до випускної атестації 2020/2021 на-
вчального року на кафедрах факультету. 
2. Про стан академічної успішності серед сту-
дентів-іноземців 1–6-го курсів ОНМедУ. 
3. Поточні питання 

Доц. Бурячківський 
Е.С. 
 
 
Заступники декана 
 
Заступники декана 

Червень 
2021 р. 

1. Про хід випускної атестації на факультеті. 
 
2. Затвердження плану роботи вченої ради 
міжнародного факультету на 2021/2022 на-
вчальний рік. 
3. Поточні питання 

Доц. Бурячківський 
Е.С. 
Секретар вченої 
ради 
 
Заступники декана 

Примітка. Порядок денний уточнюється і доповнюється залежно від поточ-
них справ. 

СКЛАД 
Центральної координаційно-методичної ради 

1. Проф. Шмакова Ірина Петрівна — голова Центральної координацій-
но-методичної ради університету 

2. Проф. Мацегора Ніна Анатоліївна — заступник голови ЦКМР; голова 
предметної циклової методичної 
комісії з терапевтичних дисциплін 

3. К. пед. н. Чайка Олена Вікторівна — секретар ЦКМР 
Члени Центральної координаційно-методичної ради: 

4. З. д. н. т. України, проф. Бажора Юрій 
Іванович 

— професор кафедри імунології, ге-
нетики і медичної біології 

5. Проф. Марічереда Валерія Геннадіївна — проректор з науково-педагогічної 
роботи 

6. Проф. Котова Наталія Володимирівна — голова предметної циклової мето-
дичної комісії з педіатричних дис-
циплін 

7. Доц. Єрьомкіна Галина Геннадіївна — голова предметної циклової мето-
дичної комісії з гуманітарних дис-
циплін 

8. Проф. Аппельханс Олена Леонідівна — голова предметної циклової  
методичної комісії з медико-
біологічних дисциплін 
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9. Проф. Унгурян Ліана Михайлівна — голова предметної циклової  
методичної комісії з фармації 

10. Проф. Міщенко Василь Васильович — голова предметної циклової  
методичної комісії з хірургічних 
дисциплін 

11. Доц. Крикляс Володимир Генріхович — голова предметної циклової мето-
дичної комісії з стоматологічних 
дисциплін 

12. Проф. Кононенко Віталій 
Володимирович 

— голова предметної циклової  
методичної комісії зі спеціальних 
дисциплін 

13. К. мед. н. Хацько Вікторія Едуардівна — голова предметної циклової мето-
дичної комісії з післядипломної 
освіти 

14. Проф. Котюжинська Світлана 
Георгіївна 

— декан медичного факультету № 1 

15. Доц. Давидов Денис Михайлович  — декан медичного факультету № 2 
16. Доц. Ненова Оксана Миколаївна — декан медичного факультету № 3 
17. Доц. Вальда Володимир 

Володимирович 
— декан стоматологічного 

факультету 
18. Доц. Анісімов Володимир Юрійович — декан фармацевтичного факульте-

ту 
19. Доц. Бурячківський Едуард 

Станіславович 
— декан міжнародного факультету 

20. Чернявська Ганна Василівна — керівник навчального відділу 
університету 

21. Доц. Чернецька Олена Василівна — начальник навчально-методичного 
відділу університету 

22. Гаріна Наталія Вікторівна — директор бібліотеки ОНМедУ 
23. Доц. Усиченко Катерина Миколаївна — координатор з впровадження 

ЄКТС 
24. Доц. Сікорська Ольга Олександрівна — зав. кафедри суспільних наук 
25. Д. мед. н. Корнієнко Світлана 

Михайлівна 
— декан факультету з післядипломної 

освіти 
26. Проф. Годлевський Леонід 

Семенович 
— завідувач кафедри біофізики, 

інформатики і медичної апаратури 
27. Рогачевський Олександр Петрович  — керівник Центру OСКІ 
 



 38 

ПЛАН РОБОТИ 
Центральної координаційно-методичної ради 

Дата засі-
дання Порядок денний 

Відповідальний 
за підготовку 

питання, доповідач 

1 2 3 

Вересень 
2020 р. 

1. Аналіз результатів державної атестації. За-
твердження єдиного плану заходів з усунен-
ня недоліків та реалізації пропозицій голів 
ДЕК 2020 р. 
2. Обговорення звіту щодо результатів ліцен-
зійних іспитів «Крок-2» та затвердження 
плану ліквідації недоліків. 
3. Порівняльний аналіз результатів літніх 
іспитів дисциплін 1–5-го курсів 2019 р. з ре-
зультатами середніх балів, отриманих сту-
дентами у 2020 р. 
4. Аналіз результатів дистанційного прове-
дення Об’єктивно структурованого клінічно-
го іспиту (ОСКІ) практичної підготовки сту-
дентів на випускових кафедрах. 
5. Поточні питання 

Декани факультетів 
 
 
 
Декани факультетів 
 
 
Декани факультетів 
 
 
 
Рогачевський О.П. 
 

 Грудень 
2020 р. 

1. Стан навчально-методичного забезпечення 
на 5-х курсах кафедр терапевтичного, хірур-
гічного, стоматологічного та фармацевтич-
ного профілів відповідно до підготовки ма-
гістрів. 
2. Впровадження інноваційних технологій: 
— на кафедрах хірургічного профілю; 
— на кафедрах терапевтичного профілю. 
3. Стан навчально-методичного забезпечення 
для дистанційної освіти на всіх кафедрах. 
4. Поточні питання 

Голови предметно-
методичних комі-
сій  
 
 
Проф. Міщенко 
В.В., проф. Маце-
гора Н.А. 
Голови предметно-
методичних комісій  

Лютий 
2021 р. 

1. Готовність випускаючих кафедр до дер-
жавної атестації. 
2. Виконання плану усунення зауважень і ре-
алізації пропозицій голів ДЕК 2020 р. 
3. Затвердження регламентуючих і методич-
них матеріалів до державної атестації. 

Голови предметних 
циклових комісій 
Декани факультетів 
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 4.Аналіз результатів роботи щодо акредита-
ції освітніх програм ОНМедУ з напрямів 
«Медицина», «Стоматологія», «Фармація». 
5. Поточні питання 

Гаранти освітніх 
програм 

Травень 
2021 р. 

1. Аналіз готовності робочих програм кафедр 
до 2021/2022 навчального року та їх затвер-
дження. 
2. Аналіз роботи предметних циклових мето-
дичних комісій про діяльність у 2020/2021  
н. р. Затвердження складу і планів роботи на 
2021/2022 н. р. Затвердження пропозицій 
щодо включення до Порядку денного ЦКМР 
у 2021/2022 н. р. 
3. Звіт голови Центральної координаційно-
методичної ради університету про діяльність 
у 2020/2021 н. р. Затвердження складу та 
плану роботи ЦКМР на 2021/2022 н. р. 
4. Поточні питання. 
4.1. Затвердження графіка складання річних 
звітів з навчально-методичної роботи кафед-
рами ОНМедУ за 2020/2021 н. р. 

Голови предметних 
циклових методич-
них комісій 
Голови предметних 
циклових методич-
них комісій 
 
 
 
Проф. Шмакова 
І.П. 
 
 
 
Доц. Чернецька 
О.В. 

 
СКЛАД 

предметної циклової методичної комісії 
з гуманітарних дисциплін 

1. Доц. Єрьомкіна Галина Геннадіївна — голова предметної циклової комісії 
2. Проф. Ханжи Володимир  
Борисович  

— заступник голови 

3. Ст. викл. Лазор Наталія 
Володимирівна 

— секретар 

Члени комісії: 
4. Доц. Талалаєв Костянтин 
Олександрович 

— проректор з науково-педагогічної 
роботи 

5. Доц. Пучкова Ганна Валеріївна — завідувач кафедри соціальної 
медицини, громадського здоров’я 
та медичного права 

6. Гаріна Наталія Вікторівна — директор бібліотеки університету 
7. Доц. Сікорська Ольга Олександрівна — завідувач кафедри суспільних наук 
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8. Ст. викл. Шаніна Ольга Сергіївна — завуч кафедри суспільних наук 
9. Доц. Нагачевська Світлана 
Анатоліївна 

— завуч кафедри іноземних мов 

10. Доц. Ляшенко Дмитро 
Миколайович  

— завуч кафедри філософії та біоетики 

 
ПЛАН РОБОТИ 

предметної циклової методичної комісії 
з гуманітарних дисциплін 

Дата 
засідання Порядок денний 

Відповідальний 
за підготовку 

питання, доповідач 

1 2 3 

Вересень  
2020 р. 

 

1. Затвердження навчально-методичної доку-
ментації кафедр гуманітарного профілю на 
2020/2021 навчальний рік. 
2. Затвердження екзаменаційних білетів та ме-
тодичних матеріалів до кандидатських іспитів. 
3. Про планування науково-методичної роботи 
викладачами кафедр гуманітарного профілю 
(до питання складання та заповнення індивіду-
альних планів). 
4. Про роль електронних джерел інформації 
при дистанційному навчанні студентів 

Єрьомкіна Г.Г. 
 
 
Єрьомкіна Г.Г., 
Ханжи В.Б. 
Єрьомкіна Г.Г. 
 
 
 
Гаріна Н.В. 

Листопад 
2020 р. 

1. Із досвіду організації дистанційного навчан-
ня студентів у викладанні українознавчих дис-
циплін. 
2. Про нові підходи у викладанні іноземної мо-
ви студентам міжнародного факультету з ро-
сійською та англійською мовами навчання. 
3. Затвердження екзаменаційних білетів до іс-
питів та перелік питань до диф. заліку для сту-
дентів медичного, стоматологічного, фармаце-
втичного та міжнародного факультетів. 
4. Підсумки проведення ІІІ Міжнародної науко-
вої конференції «Людина як цілісність: філософ-
ський, психологічний, медичний та юридичний 
полілог — від теорії до практики», дата прове-
дення — 1 жовтня 2020 р. (конференцію перене-
сено з травня 2020 р. у зв’язку з карантином) 

Сікорська О.О. 
 
 
Нагачевська С.А. 
 
 
Єрьомкіна Г.Г. 
 
 
 
Ханжи В.Б. 
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Січень 
2021 р. 

1. Про організацію якісного і об’єктивного  
контролю при вивченні гуманітарних дисцип-
лін в умовах традиційного і дистанційного на-
вчання. 
2. Про поповнення бази навчально-методичних 
матеріалів на сайті бібліотеки університету та 
своєчасного її оновлення 

Шаніна О.С. 
 
 
 
Гаріна Н.В. 

Березень  
2021 р. 

1. Гуманітарна освіта як невід’ємна складова 
підготовки фахівців у галузі медицини. 
2. Про видавничу діяльність кафедр гуманітар-
ного профілю 

Нагачевська С.А. 
 
Єрьомкіна Г.Г. 
 

Травень  
2021 р. 

1. Підсумки роботи предметної циклової мето-
дичної комісії з гуманітарних дисциплін у 
2020/2021 навчальному році. 
2. Обговорення та затвердження пропозицій 
для включення до порядку денного засідань 
Центральної координаційно-методичної ради 
університету у 2021/2022 навчальному році. 
3. Затвердження складу та плану роботи пред-
метної циклової методичної комісії з гуманіта-
рних дисциплін на 2021/2022 навчальний рік. 
4. Підсумки проведення міжнародного методо-
логічного семінару ім. проф. А.Ю. Цофнаса на 
кафедрі філософії та біоетики. 
5. Повідомлення про участь кафедри філософії 
і біоетики в ХХІІ науково-практичній конфе-
ренції «Чтения в память святого Луки Крымс-
кого (В.Ф. Войно-Ясенецкого)». 
6. Затвердження робочих програм з гуманітар-
них дисциплін на 2021/2022 навчальний рік 

Єрьомкіна Г.Г. 
 
 
Єрьомкіна Г.Г. 
 
 
 
Єрьомкіна Г.Г. 
 
 
Ляшенко Д.М. 
 
 
Ханжи В.Б. 
 
 
 
Єрьомкіна Г.Г. 

 
СКЛАД 

предметної циклової методичної комісії 
з медико-біологічних дисциплін 

1. Проф. Аппельханс Олена Леонідівна — голова комісії 
2. Проф. Годлевський Леонід 
Семенович 

— заступник голови комісії 

3. Асист. Кожухаренко Тетяна Іванівна — секретар комісії 
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Члени комісії: 
4. Проф. Бабієнко Володимир 
Володимирович 

— завідувач кафедри загальної гігієни 
та медичної екології 

5. Доц. Голубятніков Микола Іванович — завідувач кафедри загальної і клініч-
ної епідеміології та біологічної без-
пеки 

6. Проф. Рожковський Ярослав 
Володимирович 

— в. о. завідувача кафедри 
фармакології та фармакогнозії 

7. Доц. Степанов Геннадій Федорович — завідувач кафедри медичної хімії 
та лабораторної діагностики 

8. Доц. Тірон Оксана Іванівна — завідувач кафедри гістології, 
цитології та ембріології 

9. Доц. Грузевський Олександр 
Анатолійович 

— завідувач кафедри мікробіології, 
вірусології та імунології 

10. Доц. Поспєлов Олексій 
Михайлович 

— завуч кафедри загальної та клінічної 
патологічної фізіології 

11. Проф. Ситнікова Варвара 
Олександрівна 

— професор кафедри нормальної 
та патологічної клінічної анатомії 

12. Проф. Шандра Олексій Антонович — завідувач кафедри фізіології 
13. Проф. Гончарук Сергій Федорович — завідувач кафедри клінічної імуно-

логії, генетики і медичної біології 
14. Проф. Юшковська Ольга 

Геннадіївна 
— завідувач кафедри фізичної реабілі-

тації, спортивної медицини, фізич-
ного виховання і валеології 

15. Доц. Пучкова Ганна Валеріївна — завідувач кафедри соціальної меди-
цини, громадського здоров’я та ме-
дичного права  

16. Проф. Кривда Григорій Федорович — завідувач 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 

28.08.2020 
 

1. Стан навчально-методичної документації на 
кафедрах медико-біологічного профілю. 
2. Поточні питання 

Завучі кафедр 
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08.09.2020 
 

1. Аналіз стану оновлення та закупівлі сучас-
них підручників з медико-біологічних дисци-
плін бібліотекою ОНМедУ. 
2. Поточні питання 

Завучі кафедр 
Завідувач бібліоте-
ки ОНМедУ 

10.11.2020 
 

1. Аналіз результатів складання «Крок-1» 
у 2020 р. студентами ІІІ курсу медичного фа-
культету. 
2. Стан підготовки молодих наукових кадрів 
кафедрами. 
3. Поточні питання 

Завідувачі кафедр 
 
Завідувачі кафедр 

12.01.2021 
 

1. Аналіз результатів складання «Крок-1» 
у 2020 р. студентами ІІІ курсу стоматологіч-
ного факультету. 
2. Втілення сучасних методів навчання в ро-
боту кафедр медико-біологічного профілю. 
3. Поточні питання 

Завідувачі кафедр  
 
 
Голова комісії 

09.03.2020 
 

1. Стан міжкафедральної інтеграції з клініч-
ними кафедрами. 
2. Аналіз якості заповнення та виконання ін-
дивідуальних планів викладачів. 
3. Поточні питання 

Завідувачі кафедр 
 
Завідувачі кафедр 

11.05.2020 
 

1. Обговорення та затвердження робочих про-
грам та іншої навчально-методичної докумен-
тації на 2021/2022 навч. рік. 
2. Підбиття підсумків роботи комісії 
у 2020/2021 навч. році. 
3. Затвердження складу та плану роботи комі-
сії на 2021/2022 навч. рік. 
4. Поточні питання 

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. Доц. Лекан Оксана Ярославівна — секретар методичної комісії 
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Члени комісії: 

4. Проф. Котюжинська Світлана 
Георгіївна 

— декан 1-го медичного факультету 

5. Проф. Пустовойт Михайло 
Михайлович 

— зав. кафедри психіатрії, наркології 
і психології 

6. Проф. Ігнатьєв Олександр 
Михайлович 

— зав. кафедри професійної патології  
та функціональної діагностики 

7. Проф. Юшковська Ольга 
Геннадіївна 

— зав. кафедри фізичної реабілітації, 
спортивної медицини, фізичного ви-
ховання і валеології 

8. Проф. Чабан Тетяна Володимирівна — зав. кафедри інфекційних хвороб 

9. Проф. Якименко Олена 
Олександрівна 

— зав. кафедри пропедевтики  
внутрішніх хвороб та терапії 

10. Проф. Величко Валентина Іванівна — зав. кафедри сімейної медицини 

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. Проф. Шмакова Ірина Петрівна — зав. кафедри медичної реабілітації 

16. Доц. Штанько Василь Андрійович — зав. кафедри внутрішньої медицини 
№ 2 

17. Проф. Тихонова Сусанна 
Адольфівна 

— професор кафедри внутрішньої 
медицини № 2  

18. Доц. Ямілова Тетяна Миколаївна — доцент кафедри професійної 
патології та функціональної 
діагностики 

19. Доц. Добровольський Василь 
В’ячеславович 

— завуч кафедри неврології 
та нейрохірургії 

20. Доц. Ухань Вікторія Вікторівна — завуч кафедри внутрішньої медицини 
№ 3 
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21. Асист. Романченко Максим 
Ігорович 

— завуч кафедри внутрішньої медицини 
№ 4 

22. Доц. Савельєва Ольга Валеріївна — завуч кафедри внутрішньої медицини 
№ 1 з курсом серцево-судинної  
патології 

23. Доц. Бондар Вадим Миколайович — доцент кафедри пропедевтики внут-
рішніх хвороб та терапії 

24. Асист. Бочарова Вероніка 
Володимирівна 

— завуч кафедри дерматології 
та венерології 

25. Доц. Чернова Тетяна Михайлівна — завуч кафедри психіатрії, наркології 
і психології 

26. Ст. викл. Пархоменко Ольга 
Анатоліївна 

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

27. Доц. Лекан Оксана Ярославівна — кафедра фтизіопульмонології 

28. Доц. Хижняк Олена 
Володимирівна 

— завуч кафедри внутрішньої медицини 
№ 2 

  
 

ПЛАН РОБОТИ 
предметної циклової методичної комісії 

з терапевтичних дисциплін 

Дата 
засідання Порядок денний 

Відповідальний 
за підготовку 

питання, доповідач 

1 2 3 

Вересень 
2020 р. 

1. Про готовність кафедр терапевтичного 
профілю до навчального процесу в 2020/2021 
н. р. Обговорення та затвердження навчально-
методичної документації з терапевтичних ди-
сциплін на 2020/2021 навчальний рік. 
2. Аналіз результатів комплексного практично 
орієнтованого державного іспиту з терапев-
тичних дисциплін, що проводився за дистан-
ційною формою, результатів тестового ліцен-
зійного іспиту «Крок-2», затвердження плану 
усунення недоліків і реалізації пропозицій го-
лів ДЕК 2020 р. 

Завідувачі кафедр 
 
 
 
 
Завідувачі кафедр 



 46 

1 2 3 

 3. Підготовка кафедр до акредитації освітньо-
професійних програм:  
— складання робочих програм за оновленою 
структурою у відповідності з освітньо-
професійною програмою ВНЗ (3 мовами); 
— стан та своєчасне поповнення навчальної 
документації на сайті ОНМедУ. 
4. Академічна доброчесність.  
5. Поточні питання 

Завідувачі кафедр 
завучі 
 
 
 
 
 
Завідувачі кафедр 
завучі 

Листопад 
2020 р. 

1. Аналіз забезпечення студентів навчальною 
та навчально-методичною літературою (укра-
їнською, російською та англійською мовами). 
2. Аналіз якості підготовки та результатів  
тестового ліцензійного іспиту «Крок-1»  
і «Крок-2».  
3. Видавницька робота кафедр терапевтичного 
профілю. Особливості навчально-методичної 
роботи з іноземними студентами. 
4. Про стан навчально-методичної роботи на 
кафедрі інфекційних хвороб 

Завідувачі (завучі) 
кафедр 
 
Завідувачі кафедр 
 
 
Завідувачі кафедр 
 
 
Проф. Чабан Т.В. 

Січень 
2021 р. 

1. Організація навчальної практики студентів 
4-го і 5-го курсів у 2020/2021 н. р. 
2. Стан навчально-методичної роботи на ка-
федрах внутрішніх хвороб №№ 3 та 4. 
3. Стан та своєчасне поповнення навчальної 
документації на сайті ОНМедУ. 
4. Поточні справи  

Проф. Карпенко 
Ю.І., доц. Штанько 
В.А. 
Проф. Поляков 
А.Є., проф. Золо-
тарьова Н.А., проф. 
Мацегора Н.А. 
 

Березнь 
2021 р. 

1. Затвердження програм і методики прове-
дення єдиного професійно орієнтованого 
державного іспиту в 2020/2021 навчальному 
році. 
2. Стан навчально-методичної роботи на ка-
федрах дерматології та венерології і профе-
сійної патології і функціональної діагностики.  
 
3. Про підготовку до оволодіння практичними 
навичками на фантомах та біля ліжка хворого 

Завідувачі випус-
каючих кафедр 
 
 
Зав. кафедр,  
проф. Ігнатьєв 
О.М., проф. Лебе-
дюк М.М. 
Завучі кафедр 
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Травень 
2021 р. 

1. Підсумки роботи предметної циклової ме-
тодичної комісії з терапевтичних дисциплін у 
2020/2021 навчальному році. 
2. Затвердження складу і плану роботи предме-
тної циклової методичної комісії з терапевтич-
них дисциплін на 2021/2022 навчальний рік. 
3. Обговорення та затвердження питань для 
включення до порядку денного Центральної 
координаційно-методичної ради ОНМедУ в 
2021/2022 навчальному році 

Проф. 
Мацегора Н.А. 
 
Проф. 
Мацегора Н.А. 
 
Завідувачі кафедр 

 
 

СКЛАД 
предметної циклової методичної комісії 

з хірургічних дисциплін 

1. Проф. Міщенко Василь Васильович — голова предметної циклової 
методичної комісії  

2. Д. мед. н. Малиновський 
Андрій Володимирович 

— зав. кафедри роботизованої 
і ендоскопічної хірургії 

3. Троніна Олена Юріївна — секретар методичної комісії 
Члени комісії: 

4. Проф. Венгер Людмила Віленівна — зав. кафедри офтальмології 
5. Доц. Єпішева Світлана Миколаївна — завуч кафедри офтальмології 
6. Проф. Каштальян Михайло Арсенійович — зав. кафедри загальної хірургії 

та військової медицини 
7. Асист. Бєлаш Оксана Вікторівна — завуч кафедри загальної хірургії 

та військової медицини 
8. Проф. Грубнік Володимир 
Володимирович 

— зав. кафедри хірургії № 1 
з післядипломною підготовкою 

9. Доц. Кошель Юлій Миколайович — завуч кафедри хірургії № 1 
з післядипломною підготовкою 

10. Проф. Запорожченко Борис Сергійович — зав. кафедри хірургії № 2 
11. Доц. Бородаєв Ігор Євгенович — завуч кафедри хірургії № 2 
12. З. д. н. т. України, проф. 

Костєв Федір Іванович 
— зав. кафедри урології 

та нефрології 
13. Доц. Дехтяр Юрій Миколайович — завуч кафедри урології 

та нефрології 
14. Проф. Гладчук Ігор Зіновійович — зав. кафедри акушерства 

та гінекології 
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15. Проф. Волянська Алла Георгіївна — завуч кафедри акушерства 
та гінекології 

16. Проф. Тарабрін Олег Олександрович — зав. кафедри анестезіології, 
інтенсивної терапії з післядип-
ломною підготовкою 

17. Доц. Кірпічнікова Катерина Петрівна — завуч кафедри анестезіології, 
інтенсивної терапії з післядип-
ломною підготовкою 

18. Проф. Лосєв Олександр 
Олександрович 

— зав. кафедри дитячої хірургії 

19. Аплевич Валерія Михайлівна — завуч кафедри дитячої хірургії 
20. Проф. Пухлік Сергій Михайлович — зав. кафедри оториноларинго-

логії 
21. Доц. Тітаренко Ольга Валентинівна — завуч кафедри оториноларинго-

логії 
22. Проф.Ткаченко Олександр Іванович — зав. кафедри хірургії № 3 
23. Доц. Крижанівський Віталій 

Віталійович 
— завуч кафедри хірургії № 3 

24. Проф. Сухін Юрій Віталійович — зав. кафедри ортопедії 
та травматології 

25. Доц. Бодня Олександр Іванович — завуч кафедри ортопедії 
та травматології 

26. Проф. Аппельханс Олена Леонідівна — зав. кафедри нормальної 
та патологічної клінічної анатомії 

27. Доц. Нескоромна Наталія 
Владиславівна 

— завуч кафедри нормальної 
та патологічної клінічної анатомії 

 
ПЛАН 

роботи предметної циклової методичної комісії 
з хірургічних дисциплін 

Дата 
засідання Порядок денний 

Відповідальний 
за підготовку 

питання, доповідач 

1 2 3 

9 вересня 
2020 р. 

1. Аналіз результатів ліцензійного іспиту 
«Крок-2. Загальна лікарська підготовка», 
об’єктивного структурованого клінічного іс-
питу (ОСКІ), проведеного в режимі on line. За-
твердження плану роботи щодо усунення за-
уважень, виявлених у ході проведення екзаме-
нів у 2019/2020 навчальному році. 

Проф. Грубнік В.В., 
проф. Гладчук І.З. 
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 2. Готовність кафедр хірургічного профілю до 
викладання дисциплін у 2020/2021 навчально-
му році згідно із затвердженими робочими 
програмами. 
3. Обговорення та затвердження навчально-
методичної документації з хірургічних дисци-
плін на 2020/2021 навчальний рік. 
4. Покращання викладацького процесу на ка-
федрах хірургічного профілю у 2020/2021 н. р., 
підвищення мотивацій студентів, викладацької 
майстерності за рахунок проходженння викла-
дачами курсів з ФПК, взаємовідвідувань прак-
тичних занять, семінарів, проведення відкри-
тих лекцій 

Завідувачі кафедр 
 
  
 
Завідувачі кафедр 
 
 
Завідувачі кафедр 
 

11 лис-
топада 
2020 р. 

1. Підвищення якості підготовки майбутніх лі-
карів на кафедрах хірургічного профілю вна-
слідок використання інтерактивних техноло-
гій. 
2. Розробка та втілення у практичну роботу 
комплексу заходів щодо забезпечення інтег-
раційних зв’язків кафедр хірургічного профі-
лю між собою та з попередніми дисциплі-
нами. 
3. Стан наочного забезпечення викладацького 
процесу на кафедрах хірургічного профілю 
(наявність сучасних підходів до викладання 
відповідних дисциплін згідно із сучасними ви-
могами вітчизняної та світової медицини). 
4. Організація засвоєння відповідних практич-
них навичок згідно з робочими програмами 
студентами на відповідних кафедрах хірургіч-
ного профілю, методика проведення хірургіч-
ної практики на відповідних кафедрах та кур-
сах. Роль кафедри роботизованої і ендоскопіч-
ної хірургії в засвоєнні відповідних практич-
них навичок. 
5. Затвердження тестів «Крок-2» для попов-
нення банку Центру тестування 

Завідувачі кафедр 
 
 
 
Завідувачі кафедр 
 
  
 
 
Завідувачі кафедр 
 
 
 
 
Завідувачі кафедр 
 
 
 
 
 
 
 
Завідувачі кафедр 

13 січня 
2021 р. 

1. Стан оновлення навчально-методичної до-
кументації на сайті електронної бібліотеки 
ОНМедУ кафедр хірургічного профілю. 

Завідувачі кафедр 
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 2. Засоби контролю якості виконання позаау-

диторної роботи та СРС на кафедрах хірургіч-
ного профілю. 
3. Кадрове та матеріальне забезпечення кафедр 
хірургічного профілю 

Завідувачі кафедр 
 
 
Завідувачі кафедр 

10 
березня 
2021р. 

1. Затвердження програм і методики прове-
дення ліцензійного іспиту «Крок-2. Загальна 
лікарська підготовка», об’єктивного структу-
рованого клінічного іспиту (ОСКІ) у 2020/2021 
навчальному році. 
2. Стан роботи з опанування студентами прак-
тичними навичками щодо підготовки до 
об’єктивного структурованого клінічного іс-
питу (ОСКІ). 
3. Заходи з оптимізації підготовки випускників 
до ліцензійного іспиту «Крок-2. Загальна лі-
карська підготовка», об’єктивного структуро-
ваного клінічного іспиту (ОСКІ) у 2020/2021 
навчальному році 

Проф. Грубнік В.В.,  
проф. Гладчук І.З. 
 
 
 
Завідувачі кафедр 
  
 
 
Завідувачі кафедр 
 

12 травня 
2021 р. 

1. Підсумки роботи предметно-циклової мето-
дичної комісії з хірургічних дисциплін у 
2020/2021 навчальному році. 
2. Затвердження складу і плану роботи пред-
метної циклової методичної комісії з хірургіч-
них дисциплін на 2021/2022 навчальний рік. 
3. Обговорення та затвердження питань для 
включення до порядку денного Центральної 
координаційно-методичної ради університету 
у 2021/2022 навчальному році 

Проф. Міщенко 
В.В. 
 
Проф. Міщенко 
В.В. 
 
Завідувачі кафедр 
  
 

 
СКЛАД  

предметної циклової методичної комісії  
з педіатричних дисциплін 

1. Проф. Котова Наталя Володимирівна — голова предметної циклової мето-
дичної комісії, професор кафедри 
пропедевтики педіатрії  

2. Доц. Капліна Лариса Євгенівна — заступник голови предметної  
циклової методичної комісії, до-
цент кафедри педіатрії № 1 

3. Доц. Лосєва Катерина Олександрівна — секретар предметної циклової 
методичної комісії, доцент 
кафедри пропедевтики педіатрії 
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Члени комісії: 
4. Член-кор. НАМН України, проф. 
Аряєв Микола Леонідович 

— зав. кафедри педіатрії № 1 

5. Проф. Зубаренко Олександр 
Всеволодович 

— зав. кафедри педіатрії № 3 
з післядипломною підготовкою 

6. Проф. Старець Олена Олександрівна — зав. кафедри пропедевтики педіатрії 
7. Проф. Стоєва Тетяна Вікторівна — зав. кафедри педіатрії № 2 
8. Проф. Харченко Юрій Петрович — зав. кафедри дитячих інфекційних 

хвороб 
9. Доц. Копійка Ганна Кузьмівна — доцент кафедри педіатрія № 3 

з післядипломною підготовкою 
10. Доц. Прохорова Світлана Вадимівна — завуч кафедри педіатрії № 2 
11. Доц. Федоренко Оксана Віталіївна — завуч кафедри пропедевтики 

педіатрії  
12. Доц. Юрченко Ірина Вікторівна — завуч кафедри дитячих інфекційних 

хвороб 
 

ПЛАН РОБОТИ 
предметної циклової методичної комісії 

з педіатричних дисциплін 

Дата 
засідання Порядок денний 

Відповідальний 
за підготовку 

питання, доповідач 

1 2 3 

Серпень 
2020 р. 

1. Аналіз результатів державних іспитів у 2020 
навчальному році та затвердження планів усу-
нення недоліків і реалізації пропозицій голів 
ДЕК за 2020 р. 
2. Затвердження навчально-методичної доку-
ментації на 2020/2021 навчальний рік 

Завідувачі кафедр 
 
 
 
Завучі кафедр 
 

Листопад 
2020 р. 

1. Аналіз результатів ліцензійного іспиту 
«Крок-2», шляхи оптимізації підготовки до лі-
цензійного іспиту. 
2. Організація та методичне забезпечення ауди-
торної роботи студентів під час засвоєння дис-
циплін. 
3. Застосування методів інтерактивного та дис-
танційного навчання при підготовці сучасного 
лікаря на кафедрах педіатричного профілю 

Завідувачі кафедр  
 
 
Завідувачі кафедр 
 
 
Завідувачі кафедр 
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Січень 
2021 р. 

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

Завідувачі кафедр  
 
 
Завідувачі кафедр 
 
 
Завідувачі кафедр 

Березень 
2021 р. 

1. Обговорення та затвердження методики про-
ведення Єдиного державного кваліфікаційного 
іспиту (ЄДКІ) у 2020/2021 навчальному році. 
2. Стан роботи з оволодіння студентами прак-
тичними навичками, що входять до 
об’єктивного структурованого клінічного іспи-
ту (ОСКІ) у 2020/2021 навчальному році 

Завідувачі кафедр  
 
 
Завідувачі кафедр 

Травень 
2021 р. 

1. Звіт голови та підсумки результатів роботи 
предметної циклової методичної комісії з педі-
атричних дисциплін за 2020/2021 навчальний 
рік. 
2. Обговорення та затвердження складу і плану 
роботи предметної циклової методичної комісії 
з педіатричних дисциплін на 2021/2022 на-
вчальний рік. 
3. Затвердження навчально-методичної доку-
ментації кафедр педіатричного профілю та по-
рядку роботи предметної циклової методичної 
комісії на 2021/2022 навчальний рік 

Проф. Котова Н.В. 
 
 
 
Проф. Котова Н.В. 
 
 
 
Завучі кафедр 
 

 
 

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 
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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. Проф. Горохівський Володимир 
Несторович 

— зав. кафедри ортодонтії 

9. Проф. Скиба Василь Якович — зав. кафедри терапевтичної стоматології 
10. Доц. Седлецька Алла  

Олександрівна 
— завуч кафедри терапевтичної  

стоматології 
11. К. мед. н. Тащян Армен 

Едуардович 
— завуч кафедри хірургічної стоматології  

12. Доц. Новікова Жанна 
Олексіївна 

— відповідальна за виробничу практику 
по факультету 

13. Асист. Тарасенко Ірина  
Йосипівна 

— завуч кафедри стоматології дитячого віку 

14. Асист. Чередніченко Анжела 
Валеріївна 

— завуч кафедри ортопедичної стоматології 

15. Асист. Кордонець Олена  
Леонідівна 

— завуч кафедри ортодонтії 

16. Асист. Денісова Мілюся 
Тімурівна 

— завуч кафедри загальної стоматології 

 
ПЛАН РОБОТИ 

предметної циклової методичної комісії 
зі стоматологічних дисциплін 

Дата 
засідання Порядок денний 

Відповідальний 
за підготовку 

питання, доповідач 

1 2 3 

Вересень 
2020 р. 

1. Підсумки комплексного практично орієн-
тованого державного іспиту 2020 р. 
2. Аналіз результатів ліцензійного іспиту 
«Крок-2. Стоматологія». 
3. Затвердження заходів щодо усунення за-
уважень голови ДЕК 2020 р. 

Доц. Вальда В.В. 
 
Доц. Вальда В.В. 
 
Завідувачі стома-
тологічних кафедр 
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 4. Про результати дистанційного навчання на 
кафедрах стоматологічного факультету під 
час карантину з приводу пандемії COVID-19. 
5. Поточні питання 

Завідувачі стома-
тологічних кафедр 

Листопад 
2020 р. 

1. Стан навчально-методичної роботи на ка-
федрах стоматологічного профілю 
2. Стан оновлення навчально-методичної до-
кументації кафедр стоматологічного профілю 
на сайті електронної бібліотеки ОНМедУ. 
3. Стан методичного забезпечення виробни-
чої практики на кафедрах стоматологічного 
факультету. 
4. Видавнича робота на кафедрах стоматоло-
гічного профілю. 
5. Поточні питання 

Завучі стоматоло-
гічних кафедр 
Завучі профільних 
кафедр 
 
Завучі профільних 
кафедр 
 
Завідувачі стома-
тологічних кафедр 

Грудень 
2020 р. 

1. Обговорення заходів і стану підготовки 
студентів 5-го курсу стоматологічного фа-
культету до ліцензійного іспиту «Крок-2. 
Стоматологія». 
2. Обговорення методики проведення дер-
жавної атестації випускників стоматологічно-
го факультету 
3. Підготовка та методичне забезпечення про-
ведення 1-го туру студентської олімпіади зі 
стоматології. 
4. Поточні питання 

Завідувачі стома-
тологічних кафедр 
 
 
Завідувачі кафедр 
 
 
Доц. Давиденко 
О.М. 

Березень 
2021 р. 

1. Заходи з оптимізації підготовки випускни-
ків стоматологічного факультету до держав-
ної ліцензійної атестації та іспиту. 
2. Затвердження методичних матеріалів до 
державної атестації випускників стоматоло-
гічного факультету. 
3. Поточні питання 
 

Доц. Вальда В.В. 
 
 
Завідувачі стома-
тологічних кафедр 
 

Травень 
2021 р. 

1. Звіт про роботу предметної циклової мето-
дичної комісії зі стоматологічних дисциплін у 
2020/2021 навчальному році.  

Доц. Крикляс В.Г. 
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 2. Обговорення та затвердження складу та 
плану роботи комісії на 2021/2022 навчаль-
ний рік.  
3. Обговорення та затвердження навчально-
методичної документації кафедр на 2021/2022 
навчальний рік. 
4. Поточні питання 

Доц. Крикляс В.Г. 
 
 
Завучі 
стоматологічних 
кафедр 

 
СКЛАД 

предметної циклової методичної комісії з фармації 

1. Проф. Унгурян Ліана Михайлівна — голова циклової  
предметної методичної комісії 

2. Доц. Бєляєва Оксана Іванівна — заступник голови методичної 
комісії 

3. Асист. Александрова Олена  
Олександрівна 

— секретар методичної комісії 

Члени комісії: 

4. Доц. Анісімов Володимир Юрійович — декан фармацевтичного факультету 

5. Проф. Гельмбольдт Володимир Оле-
гович 

— зав. кафедри фармацевтичної хімії 

6. Проф. Рожковський Ярослав Воло-
димирович 

— зав. кафедри фармакологіі  
та 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 — доцент кафедри технології ліків 

10. Асист. Ларсон Лариса Миколаївна — заступник декана фармацевтичного 
факультету 

11. Доц. Шемонаєва Катерина 
Федорівна 

— кафедра фармакології 
та фармакогнозії 

12. Доц. Стречень Сергій Борисович — кафедра загальної фармаціі 

13. Ст. викл. Приступа Богдан 
Володимирович 

— кафедра фармакології 
та фармакогнозії 
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ПЛАН РОБОТИ 
предметної циклової методичної комісії з фармації 

Дата 
засідання Порядок денний засідання 

Відповідальний 
за підготовку 

питання, доповідач 

1 2 3 

Вересень 
2020 р. 

1. Про готовність кафедр фармацевтичного фа-
культету до нового навчального року за змі-
шаною (аудиторно-дистанційною) формою на-
вчання та стан оновлення електронної бібіліо-
теки ОНМедУ. 
2. Аналіз результатів дистанційного складання 
весняної екзаменаційної сесії на платформі 
Microsoft Teams, у тому числі державних випу-
скних іспитів у студентів очної форми навчан-
ня. 
3. Впровадження інтерактивних технологій на-
вчання на кафедрах фармацевтичного профі-
лю. 
4. Про успішність студентів на фармацевтич-
ному факультеті та результати складання лі-
цензійного іспиту «Крок-2. Фармація». Затвер-
дження заходів щодо поліпшення підготовки 
студентів до цих іспитів. 
5. Поточні питання 

Проф. Унгурян 
Л.М., завідувачі 
кафедр 
 
 
Завідувачі кафедр 
 
 
 
 
Проф. Унгурян 
Л.М. 
 
Декан фарм. 
факультету, 
доц. Анісімов В.Ю. 

Листопад 
2020 р. 

1. Обговорення плану видавництва навчально-
методичних матеріалів фармацевтичних ка-
федр на 2020/2021 навчальний рік для видання 
з грифами університету та інших установ. 
2. Аналіз складання вхідного контролю студе-
нтами заочної форми навчання фармацевтич-
ного факультету та шляхи його вдосконалення. 
3. Організація, форми контролю та методичне 
забезпечення самостійної позааудиторнорї ро-
боти студентів. 
4. Затвердження екзаменаційних білетів і ме-
тодичних матеріалів до іспитів для студентів 
фармацевтичного факультету. 
5. Поточні питання 

Завідувачі кафедр 
 
 
 
Проф. Унгурян 
Л.М. 
 
Завідувачі кафедр 
 
 
Проф. Унгурян 
Л.М. 
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Січень 
2021 р. 

1. Про підготовку кафедр факультету до про-
ведення виробничих практик для студентів 5-
го курсу очної та 6-го курсу заочної форми на-
вчання. 
2. Методичне забезпечення та удосконалення 
якості підготовки до ліцензійних іспитів 
«Крок-2» та «Крок-1. Фармація».  
3. Затвердження Положення про ЕК на заоч-
ному відділенні факультету та методики про-
ведення комплексних державних іспитів зі 
студентами заочного відділення фармацевтич-
ного факультету. 
4. Готовність випускних кафедр для проведен-
ня професійно орієнтованих іспитів зі студен-
тами заочного відділення фармацевтичного 
факультету. 
5. Про підвищення якості наукових досліджень 
на кафедрах фармацевтичного факультету. 
6. Поточні питання 

Завідувачі кафедр 
 
 
 
Завідувачі кафедр 
 
 
Декан фарм. фа-
культету, 
доц. Анісімов В.Ю. 
 
 
Проф. Унгурян 
Л.М., завідувачі 
кафедр 
 
Проф. Унгурян 
Л.М., завідувачі 
кафедр 

Березень 
2021 р. 

1. Аналіз результатів складання студентами 
зимової екзаменаційної сесії. 
 
2. Особливості методичної підготовки до Все-
української студентської олімпіади з фармації. 
3. Обговорення та затвердження робочих про-
грам, екзаменаційних питань, білетів та мето-
дики проведення державних іспитів кафедрами 
фармацевтичного факультету у студентів очної 
форми навчання.  
4. Особливості навчально-методичної роботи 
з іноземними студентами. 
5. Поточні питання 

Асист. Ларсон 
Л.М., завідувачі 
кафедр 
Декан фарм. фа-
культету, доц. Ані-
сімов В.Ю., завіду-
вачі кафедр 
 
 
 
Завідувачі кафедр 

Травень 
2021 р. 

1. Результати тестового контролю. 
2. Якість викладання курсів за вибором студе-
нтам фармацевтичного факультету відповідно 
до нового навчального плану. 
3. Стан видання навчальної, навчально-
методичної літератури та інших навчальних 
матеріалів для студентів факультету. 

Завідувачі кафедр 
Проф. Унгурян 
Л.М., завідувачі ка-
федр 
Завідувачі кафедр  
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 4. Звіт про роботу циклової методичної комісії 
з фармації у 2020/2021 навчальному році. 
5. Затвердження навчально-методичної доку-
ментації кафедр фармацевтичного профілю на 
2021/2022 навчальний рік. 
6. Обговорення та затвердження складу і плану 
роботи циклової методичної комісії на 
2021/2022 навчальний рік. 
7. Поточні питання 

Завідувачі кафедр 
 
Проф. Унгурян 
Л.М. 
 
Проф. Унгурян 
Л.М. 

 
 

СКЛАД 
предметної циклової методичної комісії 

з післядипломної освіти 
1. Доц. Корнієнко Світлана 
Михайлівна 

— голова предметної циклової  
методичної комісії 

2. Асист. Хацько Вікторія Едуардівна — заступник голови методичної 
комісії 

3. Асист. Шевченко-Бітенський 
Костянтин Валерійович 

— секретар методичної комісії 

Члени комісії: 

4. Доц. Кошель Юлій Миколайович — кафедра хірургії № 1 
з післядипломною підготовкою 

5. Доц. Ярмула Костянтин Антонович — кафедра професійної патології 
та функціональної діагностики 

6. Доц. Єпішева Світлана Миколаївна — кафедра офтальмології 

7. Доц. Данильчук Галина 
Олександрівна 

— кафедра сімейної медицини 

8. Доц. Бодня Олександр Іванович — кафедра травматології та ортопедії 

9. Доц. Кравченко Тетяна Юріївна — кафедра педіатрії № 3 
з післядипломною підготовкою 

10. Доц. Бочарова Вероніка 
Володимирівна 

— кафедра дерматології та венерології 

11. Доц. Муратова Тетяна Миколаївна — кафедра неврології та нейрохірургії 
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12. Асист. Хацько Вікторія Едуардівна — заступник декана факультету  
післядипломної освіти 

13. Асист. Шевченко-Бітенський 
Костянтин Валерійович 

— зав. відділу інтернатури 

14. Асист. Верба Наталія Вікторівна — кафедра інфекційних хвороб 

15. Асист. Денісова Мілюся Тімурівна — кафедра загальної стоматології 
 

ПЛАН РОБОТИ 
предметної циклової методичної комісії 

з післядипломної освіти 

Дата 
засідання Порядок денний 

Відповідальний 
за підготовку 

питання, доповідач 

1 2 3 

Вересень 
2020 р. 

1. Результати атестації лікарів-інтернів випуску 
червня 2020 р. 
2. Затвердження робочих навчальних програм 
з інтернатури на 2020/2021 навчальний рік. 
3. Завдання кафедр з підготовки лікарів-
інтернів до складання державного ліцензійного 
іспиту «Крок-3. Загальна лікарська підготов-
ка», «Крок-3. Стоматологія». 

Асист. Шевченко-
Бітенський К.В. 
Асист. Шевченко-
Бітенський К.В. 
Асист. Шевченко-
Бітенський К.В. 

Листопад 
2020 р. 

1. Про результати зарахування до інтернатури 
у 2020/2021 навчальному році. 
2. Затвердження робочих навчальних програм 
циклів підвищення кваліфікації, стажування, 
спеціалізації та тематичного удосконалення лі-
карів на 2020/2021 навчальний рік. 
3. Про результати перевірки навчально-
методичної документації на циклах підвищен-
ня кваліфікації 

Асист. Шевченко-
Бітенський К.В. 
Доц. Корнієнко 
С.М. 
 
 
Асист. Хацько В.Е. 

Січень 
2021 р. 

1. Звіт кафедр про стан підготовки лікарів-
інтернів до складання державного ліцензійного 
іспиту «Крок-3. Загальна лікарська підготовка».  
2. Використання інтерактивних технологій на-
вчання лікарів-інтернів на кафедрах факульте-
ту. 

Завідувачі кафедр 
 
 
Асист. Шевченко-
Бітенський К.В. 
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 3. Оцінка стану методичної документації на 
кафедрах терапевтичного профілю 

Асист. Хацько В.Е. 

Березень 
2021 р. 

1. Результати атестації лікарів-інтернів випуску 
січня 2020 р. 
2. Про стан підготовки лікарів-інтернів до 
складання державного ліцензійного іспиту 
«Крок-3. Загальна лікарська підготовка» та 
«Крок-3. Стоматологія». 
3. Оцінка стану методичної документації на 
кафедрах хірургічного профілю 

Асист. Шевченко-
Бітенський К.В. 
Асист. Шевченко-
Бітенський К.В. 
 
 
Доц. Корнієнко 
С.М. 

Травень  
2021 р. 

1. Звіт про роботу предметної циклової мето-
дичної комісії з післядипломної освіти у 
2020/2021 навчальному році. 
2. Затвердження складу та плану роботи комісії 
на 2021/2022 навчальний рік. 
3. Обговорення та затвердження пропозицій 
щодо включення до порядку денного ЦКМР у 
2021/2022 навчальному році 

Доц. Корнієнко 
С.М. 
 
Доц. Корнієнко 
С.М. 
Доц. Корнієнко 
С.М. 

 
СКЛАД 

предметної циклової методичної комісії 
зі спеціальних дисциплін 

1. Доц. Майданюк Володи-
мир Павлович 

— голова предметної циклової методичної комі-
сії (кафедра медицини катастроф 
та військової медицини, завідувач) 

2. Доц. Брянцев Павло 
Анатолійович 

— заступник голови методичної комісії 
(кафедра медицини катастроф 
та військової медицини, завуч) 

3. Проф. Кононенко Віталій 
Володимирович 

— секретар методичної комісії (кафедра 
медицини катастроф та військової медицини) 
Члени комісії: 

4. Доц. Панченко 
Олександр Євгенович 

— кафедра медицини катастроф та військової  
медицини 

5. Доц. Бодня Олександр 
Іванович 

— кафедра травматології та ортопедії 

6. Асист. Цілько Станіслав 
Віталійович 

— кафедра медицини катастроф та військової 
медицини 
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7. Асист. Кулібаба Віталій 
Пантелійович 

— кафедра медицини катастроф та військової 
медицини 

8. Асист. Лавренюк Петро 
Семенович 

— кафедра медицини катастроф та військової  
медицини 

 
ПЛАН РОБОТИ 

предметної циклової методичної комісії 
зі спеціальних дисциплін 

Дата 
засідання Порядок денний 

Відповідальний 
за підготовку 

питання, доповідач 

1 2 3 

18.09.2020 1. Склад предметно-циклової методичної 
комісії зі спеціальних дисциплін і організа-
ція та проведення навчального процесу в 
2020/2021 навчальному році 

Доц. Майданюк В.П. 
 

23.10.2020 1. Аналіз використання класу стимуляційної 
медицини у викладанні тактичної медицини 
і домедичної допомоги в екстремальних си-
туаціях. 
2. Аналіз надзвичайних ситуацій та досвід 
медичного забезпечення військовослужбов-
ців ЗСУ під час збройних конфліктів 

Доц. Панченко О.Є., 
асист. Третьяк О.М. 
 
 
Асист. Кальчук Р.Д. 

11.12.2020 1. Санітарно-гігієнічні аспекти екстремаль-
ної та військової медицини та їхнє мето-
дичне забезпечення. 
2. Хірургічні аспекти екстремальної та вій-
ськової медицини та їхнє методичне забез-
печення 

Асист. Лавренюк 
П.С. 
 
Доц. Бодня О.І. 

12.02.2021 1. Досвід висвітлення питань організації те-
рапевтичної допомоги у воєнний час та при 
надзвичайних ситуаціях в мирний час. 
2. Особливості викладання спеціальних ди-
сциплін на кафедрі травматології та ортопе-
дії 

Асист. Кулібаба В.П. 
 
 
Проф. Сухін Ю.В. 

9.04.2021 1. Аналіз забезпечення військово-
спеціальних дисциплін навчальною та на-
вчально-методичною літературою. 
2. Досвід викладання військової епідеміоло-
гії на кафедрі 

Доц. Брянцев П.А. 
 
 
Доц. Цілько С.В. 
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21.05.2021 1. Затвердження робочих програм, навчаль-
них планів і навчально-методичних матері-
алів на 2021/2022 навчальний рік. 
2. Завдання кафедри медицини катастроф та 
військової медицини щодо організації та 
контролю проведення занять з військової 
медицини у 2021/2022 навчальному році. 
3. Затвердження звіту про роботу методич-
ної комісії у 2020/2021 навчальному році, 
плану роботи та складу методичної комісії 
на 2021/2022 навчальний рік 

Доц. Брянцев П.А. 
 
 
Доц. Майданюк В.П. 
 
 
 
Проф. Кононенко 
В.В. 

 
 
 

ПЛАН РОБОТИ 
деканату медичного факультету № 1 

Проф. Котюжинська Світлана Георгіївна — декан факультету 
К. мед. н. Уманський Дмитро Олександрович — заступник декана 

 

№ 
з/п Заходи 

Термін 
вико-
нання 

Відповідальний 
за виконання 

Відмітка  
про вико-
нання 

1 2 3 4 5 

1. Аналіз результатів випускної ате-
стації та затвердження плану лік-
відації зауважень і реалізації про-
позицій голови випускної атеста-
ції 2020 р. 

Сер-
пень–

вересень 

Котюжинська 
С.Г. 

 

2. Аналіз результатів весняного се-
местру 2019/2020 навчального ро-
ку 

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

 

3. Підготовка наказів щодо переве-
дення та поновлення студентів 
контрактної форми навчання 
на старші курси 

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

 

4. Перевірка готовності кафедр фа-
культету до 2020/2021 навчально-
го року 

Серпень Котюжинська 
С.Г., 
Уманський Д.О. 
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5. Перевірка готовності гуртожитків 
до заселення студентами. Посе-
лення студентів до студмістечка 

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

 

6. Підготовка та організація прове-
дення «Крок-1» для студентів 
4-го курсу 

Вере-
сень 

Уманський Д.О.  

7. Проведення семінарів зі студента-
ми 1-го курсу щодо організації 
освітнього процесу  

Вере-
сень 

Котюжинська 
С.Г., 
Уманський Д.О. 
 

 

8. Формування студентських груп на 
1-му курсі. Проведення виробни-
чих зборів на 1-му курсі, форму-
вання студентського активу  

Вере-
сень 

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, інди-
відуальних планів студентів 

Вере-
сень 

Котюжинська 
С.Г. 

 

10. Затвердження графіка аудиту ка-
федр у 2020/2021 навчальному ро-
ці 

Вере-
сень  

Котюжинська 
С.Г. 
 

 

11. Проведення наради із завідувача-
ми та завучами кафедр щодо пи-
тань підготовки студентів 3-го  
курсу до складання Єдиного 
державного кваліфікаційного 
іспиту та студентів 6-го курсу — 
випускної атестації та «Крок-2. 
Загальна лікарська підготовка» 

Вере-
сень  

Котюжинська 
С.Г. 
 

 

12. Перевірка оновлення на кафедрах 
факультету банків тестів для під-
готовки студентів до ліцензійних 
іспитів «Крок-1» та «Крок-2» 

Вере-
сень  

Уманський Д.О.  

13. Аналіз роботи кафедр факультету, 
спрямованої на запобігання ко-
рупційним ризикам за 2019/2020 
навчальний рік 

Вере-
сень 

Котюжинська 
С.Г., 
Уманський Д.О. 
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 Розробка плану антикорупційних 
заходів факультету на 2020/2021 
навчальний рік 

Грудень   

14. Призначення кураторів груп та 
організація їхньої роботи зі студе-
нтами 1–2-го курсів 

Вере-
сень  

Уманський Д.О.  

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

Вере-
сень  

Котюжинська 
С.Г. 
 

 

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

Вере-
сень  

Котюжинська 
С.Г., 
Уманський Д.О. 

 

17. Аналіз зауважень, виявлених під 
час проведення внутрішнього ау-
диту кафедр факультету 

Вере-
сень–

жовтень 

Котюжинська 
С.Г. 

 

18. Проведення виробничих зборів зі 
студентами 5–6-х курсів щодо 
сприяння працевлаштуванню 

Жов-
тень, 

грудень, 
березень 

Котюжинська 
С.Г., 
Уманський Д.О. 

 

19. Аналіз документів щодо сприяння 
працевлаштуванню студентів 
6-го курсу 

Жов-
тень, 

грудень, 
квітень, 
травень 

Котюжинська 
С.Г., 
Уманський Д.О. 

 

20. Підготовка наказів щодо переве-
дення та призначення стипендії  

Січень, 
лютий 

 

Котюжинська 
С.Г., 
Уманський Д.О. 

 

21. Аналіз результатів осіннього се-
местру 2020/2021 навчального ро-
ку 

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

 

22. Заходи щодо організації прове-
дення державного ліцензійного 
іспиту «Крок-2. Загальна лікарсь-
ка підготовка» 

Бере-
зень, 
квітень  

Котюжинська 
С.Г., 
Уманський Д.О. 
 

 

23. Підготовка документації до про-
ведення випускної атестації 

Квітень–
травень 

Уманський Д.О. 
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24. Обговорення нового складу акти-
ву студентського самоврядування 

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

 

 25. Здійснення заходів щодо організа-
ції та проведення ЄДКІ та «Крок-
2»  

Тра-
вень–
червень 

Котюжинська 
С.Г., 
Уманський Д.О. 

 

26. Перевірка готовності кафедр до 
проведення випускної атестації 

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

 

27. Обговорення та затвердження 
плану роботи деканату та засідань 
вченої ради медичного факультету 
№ 1 на 2021/2022 навчальний рік 

Червень  Котюжинська 
С.Г. 
 

 

28. Підготовка наказів щодо переве-
дення студентів бюджетної форми 
навчання.  

Чер-
вень, 

серпень 

Котюжинська 
С.Г., 
Уманський Д.О. 

 

29. Проведення спільних нарад зі ста-
ростами груп, курсів та активом 
студентського самоврядування 

Двічі на 
місяць 

Котюжинська 
С.Г., 
Уманський Д.О. 

 

30. Звіти кураторів груп і гуртожитку 
№ 1/1 

Раз на 
місяць 

Котюжинська 
С.Г., 
Уманський Д.О. 

 

31. Проведення зборів зі студентами, 
які входять до складу студентсь-
кого самоврядування 

Щомі-
сяця 

Котюжинська 
С.Г., 
Уманський Д.О. 

 

32. Організація та проведення трену-
вання ліцензійного іспиту «Крок-
1» «Крок-2» зі студентами 3-го та 
6-го курсів 

Раз  
на се-
местр 

Уманський Д.О.  

33. Проведення засідань вченої ради 
факультету у 2020/2021 навчаль-
ному році 

Протя-
гом ро-
ку (за 
планом) 

Котюжинська 
С.Г. 
 

 

34. Відвідування кафедр факультету, 
надання консультативної допомо-
ги, контроль за ліквідацією недо-
ліків, виявлених під час внутріш-
нього аудиту 

Протя-
гом ро-
ку  

(за гра-
фіком) 

Котюжинська 
С.Г., 
Уманський Д.О. 

 



 66 

1 2 3 4 5 

35. Контроль роботи кафедр 6-го кур-
су щодо ефективності підготовки 
студентів до складання тестового 
ліцензійного іспиту«Крок-2. За-
гальна лікарська підготовка» 
 

Протя-
гом ро-
ку (за 
графі-
ком) 

Котюжинська 
С.Г. 

 

36. Здійснення систематичного конт-
ролю поточної успішності студен-
тів 
 

Протя-
гом ро-
ку 

Котюжинська 
С.Г., 
Уманський Д.О. 

 

37. Контроль заходів кафедр факуль-
тету, спрямованих на запобігання 
корупційним ризикам  

Протя-
гом ро-
ку 

Котюжинська 
С.Г., 
Уманський Д.О. 

 

38. Здійснення контролю заходів що-
до дотримання співробітниками 
кафедр і студентами факультету 
норм академічної доброчесності 
та біоетики 

Протя-
гом ро-
ку 

Котюжинська 
С.Г., 
Уманський Д.О. 

 

39. Контроль за ходом підготовки 
студентами 6-го курсу до держав-
ної атестації 

Протя-
гом ро-
ку 

Котюжинська 
С.Г. 

 

40. Контроль відвідування студента-
ми лекцій і практичних занять на 
кафедрах факультету 

Протя-
гом ро-
ку 

Котюжинська 
С.Г., 
Уманський Д.О., 
Котова В.О. 

 

41. Засідання рейтингової комісії Протя-
гом ро-
ку 

Котюжинська 
С.Г., 
Уманський Д.О. 
 

 

42. Робота з кураторами груп  Протя-
гом ро-
ку 

Уманський Д.О.  

43. Перевірка умов проживання сту-
дентів у гуртожитку 1/1 

Протя-
гом ро-
ку 

Уманський Д.О.  

44. Поточні питання Протя-
гом ро-
ку 

Котюжинська 
С.Г., 
Уманський Д.О. 
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ПЛАН РОБОТИ 
деканату медичного факультету № 2 

Доц. Давидов Денис Михайлович — декан факультету 
Асист. Кобан Наталія Анатоліївна — заступник декана 
Пудакова Тетяна Євгенівна — старший інспектор 

 
№ 
з/п Заходи Термін 

виконання 
Відповідальний 
за виконання 

1 2 3 4 

1. Аналіз результатів весняного семестру 
2019/2020 навчального року 

Серпень 
2020 р. 

Доц. Давидов 
Д.М. 

2. Аналіз результатів випускної атестації та 
відпрацювання плану ліквідації заува-
жень голови АК 2020 р. 

Серпень 
2020 р. 

Доц. Давидов 
Д.М., 
заст. декана 

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

Серпень  
2020 р., 

січень 2021 р. 

Заст. декана 

4. Підготовка наказів щодо переведення, 
відновлення, відрахування студентів, 
формування студентських груп 

Серпень 
2020 р. 

Доц. Давидов 
Д.М., заст. де-
кана 

5. Затвердження графіка відвідування ка-
федр у 2020/2021 навчальному році 

Серпень 
2020 р. 

Доц. Давидов 
Д.М. 

6. Перевіркаготовності кафедр до 
2020/2021навчального року 

Серпень– 
вересень  
2020 р. 

Доц. Давидов 
Д.М., заст. де-
кана 

7. Організація зустрічі зі студентами 1-го 
курсу. Формування студентських груп на 
1-му курсі. Проведення семінарів зі сту-
дентами 1-го курсу щодо особливостей 
роботи і навчання в університеті 
 

Вересень 
2020 р. 

Доц. Давидов 
Д.М., заст. де-
кана 

8. Організація фотографування, видачі книг 
студентам 1-го курсу 

Вересень 
2020 р. 

Доц. Давидов 
Д.М., заст. де-
кана 

9. Проведення підготовчої роботи й участь в 
урочистому церемоніалі посвячення пер-
шокурсників у студенти 
 

Вересень 
2020 р. 

Доц. Давидов 
Д.М., заст. де-
кана 
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10. Аналіз роботи кафедр факультету, спря-
мованої на запобігання корупційним ри-
зикам за 2019/2020 навчальний рік. Роз-
робка плану антикорупційних заходів на 
факультеті на 2020/2021 навчальний рік 

Вересень 
2020 р. 

Доц. Давидов 
Д.М., заст. де-
кана 

11. Оновлення групи пільгових категорій 
студентів 

Щомісяця Доц. Давидов 
Д.М., заст. де-
кана 

12. Контроль та організація роботи рейтин-
гової комісії факультету 

Протягом 
року 

Доц. Давидов 
Д.М., заст. де-
кана 
 

13. Участь у роботі стипендіальної комісії  
університету 

-«- Доц. Давидов 
Д.М. 

14. Підготовка відповідної документації і на-
казів щодо призначення соціальних сти-
пендій 
 

Щомісяця Доц. Давидов 
Д.М., заст. де-
кана 

15. Залучення студентів до участі в студент-
ському самоврядуванні, гуртках художньої 
самодіяльності та спортивних секціях 

Постійно Доц. Давидов 
Д.М. 

16. Призначення кураторів студентських 
груп та організація їхньої роботи зі сту-
дентами 1–3-го курсів 

Вересень 
2020 р. 

Доц. Давидов 
Д.М., заст. де-
кана 

17. Проведення зборів кураторів груп 1–3-го 
курсів, заслуховування їхніх звітів роботи 

Двічі на рік Доц. Давидов 
Д.М., 
заст. декана 

18. Призначення кураторів поверхів гурто-
житку 1/2 

Вересень 
2020 р. 

Доц. Давидов 
Д.М., заст. де-
кана 

19. Співпраця деканату і студради факульте-
ту та надання допомоги в організації ро-
боти студентського самоврядування 
 

Протягом ро-
ку 

Доц. Давидов 
Д.М., заст. де-
кана, голова 
студради ф-ту 

20. Залучення студентів до участі у наукових 
конференціях, предметних олімпіадах, 
конкурсах, спортивних змаганнях 
 

Постійно Доц. Давидов 
Д.М., заст. де-
кана 
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21. Аналіз результатів ліцензійного іспиту 
«Крок-1. Загальна лікарська підготовка» 

Листопад 
2020 р. 

Доц. Давидов 
Д.М. 

22. Контроль дотримання студентами, викла-
дачами виконавчої та трудової дисциплі-
ни, правил внутрішнього розпорядку,  
морально-етичного кодексу університету 

Протягом 
року 

Доц. Давидов 
Д.М., заст. де-
кана 

23. Відвідування кафедр факультету Протягом 
року 

Доц. Давидов 
Д.М., заст. де-
кана 

24. Проведення внутрішнього аудиту роботи 
кафедр 

Двічі на рік Доц. Давидов 
Д.М., заст. де-
кана 

25. Контроль поточної успішності студентів Постійно Доц. Давидов 
Д.М., заст. де-
кана 

26. Контроль відвідування занять студентами 
на кафедрах 

Постійно Доц. Давидов 
Д.М., заст. де-
кана 

27. Підготовка щомісячної інформації про 
відвідування занять студентами факуль-
тету 

Щомісяця Заст. декана 

28. Видача дозволів та індивідуальних графі-
ків на відпрацювання занять 

Протягом 
року 

Заст. декана 

29. Аналіз ходу навчальногопроцесу на фа-
культеті 

Постійно Доц. Давидов 
Д.М. 

30. Проведення нарад зі старостами груп,  
курсів та студрадою факультету 

Щомісяця Доц. Давидов 
Д.М., заст. де-
кана 

31. Проведення роботи з листами і заявами 
студентів з питань навчання та побуту 

Протягом 
року 

Доц. Давидов 
Д.М., заст. де-
кана 

32. Проведення роз’яснювальних бесід зі 
студентами та їхніми батьками у випад-
ках порушення навчальної дисципліни, 
Правил внутрішнього розпорядку,  
Морально-етичного кодексу університету 
тощо 
 

Протягом 
року 

Доц. Давидов 
Д.М., заст. де-
кана 
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33. Аналіз результатів осіннього семестру Січень–
лютий 
2021 р. 

Доц. Давидов 
Д.М., заст. де-
кана 

34. Розрахунок і оприлюднення рейтингу ус-
пішності та досягнень студентів державної 
форми навчання для призначення стипен-
дій за результатами осіннього семестру 

Січень–
лютий 
2021 р. 

Доц. Давидов 
Д.М., заст. де-
кана 

35. Підготовка наказів щодо переведення, 
відновлення, відрахування студентів,  
формування студентських груп, призна-
чення стипендій студентам та ін. 

Січень–
лютий 
2021 р. 

Доц. Давидов 
Д.М., заст. де-
кана 

36. Контроль підготовки студентів на кафед-
рах факультету до ЄДКІ, «Крок-2» 

Протягом 
року 

Доц. Давидов 
Д.М., заст. де-
кана 

37. Контроль за ходом підготовки студентів 
6-го курсу до складання ОСКІ та захода-
ми щодо усунення недоліків, виявлених 
при атестації випускників у 2020 р. 

Протягом 
року 

Доц. Давидов 
Д.М., заст. де-
кана 

38. Підготовка документації до проведення 
атестації випускників 

Квітень–
травень 
2021р. 

Доц. Давидов 
Д.М., заст. де-
кана 

39. Перевірка готовності кафедр до прове-
дення випускної атестації 

Квітень–
травень 
2021р. 

Доц. Давидов 
Д.М., заст. де-
кана 

40. Організація проведення ліцензійного іс-
питу «Крок- 2. Загальна лікарська підго-
товка» та ОСКІ 

Травень 
2021 р. 

Доц. Давидов 
Д.М., заст. де-
кана 

41. Підготовка та проведення випуску сту-
дентів 6-го курсу 

Квітень–
червень 
2021р. 

Доц. Давидов 
Д.М., заст. де-
кана 

42. Організація проведення ЄДКІ Квітень–
червень 
2021 р. 

Доц. Давидов 
Д.М., заст. де-
кана 

43. Розрахунок і оприлюднення рейтингу ус-
пішності і досягнень студентів державної 
форми навчання для призначення стипен-
дій за результатами весняного семестру 
 

Червень 
2021 р. 

Доц. Давидов 
Д.М., заст. де-
кана 
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44. Підготовка наказів щодо переведення 

студентів бюджетної форми навчання на 
старші курси, призначення академічних, 
соціальних та іменних стипендій, відра-
хування студентів 

Червень 
2021 р. 

Доц. Давидов 
Д.М., заст. де-
кана 

45. Підготовка матеріалів та наказів щодо 
руху студентів, надання академічної від-
пустки, відрахування 

Протягом 
року 

Доц. Давидов 
Д.М., заст. де-
кана 

46. Підготовка відповідної документації для 
студентів, які відраховані з університету, 
переведені або закінчили університет 

Протягом 
року 

Доц. Давидов 
Д.М., заст. де-
кана, Пудакова 
Т.Є. 

47. Обговорення і затвердження плану робо-
ти Вченої ради та деканату на 2020/2021 
навчальний рік 

Червень 
2021 р. 

Доц. Давидов 
Д.М. 

48. Проведення профорієнтаційної та сані-
тарно-просвітницької роботи серед 
школярів, населення 

Протягом 
року 

Доц. Давидов 
Д.М., голова 
студради ф-ту 

49. Контроль належного естетичного та сані-
тарного стану навчальних і службових 
приміщень, закріплених за факультетом 

Протягом 
року 

Доц. Давидов 
Д.М., заст. де-
кана 

50. Проведення заходів щодо організації тру-
дового семестру студентів 1–2-го курсів 
 

Травень–
червень 
2021 р. 

Доц. Давидов 
Д.М., заст. де-
кана 

51. Контроль за проведенням трудового се-
местру студентів 1–2-го курсів 

Червень–
липень 
2021 р. 

Заст. декана, 
голова студради 

 
ПЛАН РОБОТИ  

деканату медичного факультету № 3 

Доц. Нєнова Оксана Миколаївна — декан факультету 
Доц. Юрченко Ірина Вікторівна — заступник декана 
Пархоменко Оксана Анатоліївна   диспетчер деканату 

 
№ 
з/п Заходи Термін 

виконання 
Відповідальний 
за виконання 

1 2 3 4 

1. Аналіз результатів випускного державного 
іспиту та затвердження плану ліквідації за-
уважень голови ДЕК 

Серпень  
2020 р. 

Нєнова О.М. 
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2. Аналіз результатів весняного семестру та ре-
зультатів ліцензійного іспиту «Крок-1, 2. За-
гальна лікарська підготовка» 

Серпень 
 2020 р. 

Нєнова О.М., 
Юрченко І.В. 
 

3. Підготовка наказів щодо переведення, поно-
влення, відрахування студентів, формування 
студентських груп 

Серпень  
2020 р. 

Нєнова О.М., 
Юрченко І.В. 

4. Формування студентських груп на 1-му та 2-му 
курсах. Проведення виробничих зборів 1–2-го 
курсів, формування студентського активу 

Вересень 
2020 р. 

Нєнова О.М., 
Юрченко І.В., 
 

5. Проведення семінару зі студентами 1-го та  
2-го курсів щодо особливостей роботи і на-
вчання в університеті. Призначення старост 
груп 

Вересень 
2020 р. 

Нєнова О.М., 
Юрченко І.В., 
студ. самовря-
дування 

6. Перевірка готовності гуртожитків до засе-
лення студентами 

Серпень 
2020 р. 

Нєнова О.М., 
куратори гур-
тожитків 

7. Перевірка готовності кафедр до 2020/2021 
навчального року 

Серпень 
2020 р. 

Нєнова О.М. 
 

8. Проведення підготовчої роботи та участь в 
урочистому церемоніалі посвячення першо-
курсників у студенти 

Вересень 
2020 р. 

Юрченко І.В., 
студ. самовря-
дування 

9. Проведення підготовчої роботи та видача 
студентських квитків, залікових книжок, 
студентам 1-2-го курсів 

Вересень– 
жовтень 
2020 р. 

Юрченко І.В. 
 

10. Призначення кураторів та організація їхньої 
роботи зі студентами 1-го та 2-го курсів 

Вересень 
2020 р. 

Нєнова О.М. 
 

11. Призначення кураторів поверхів гуртожитку 
№ 4 

Вересень  
2020 р. 

Нєнова О.М. 
 

12. Проведення зборів кураторів 1–3-го курсів, 
обговорення планів роботи 

Двічі на 
рік 

Нєнова О.М. 

13. Проведення засідань Вченої ради факультету 
у 2020/2021 навчальному році 

Протягом 
року за 
графіком 

Нєнова О.М. 

14. Затвердження графіка відвідування кафедр у 
2020/2021навчальному році 

Вересень 
2020 р. 

Нєнова О.М. 

15. Відвідування кафедр факультету 
 

Протягом 
року за 
графіком 

Нєнова О.М. 
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16. Проведення внутрішнього аудиту роботи ка-
федр 

Двічі на 
рік 

Нєнова О.М., 
Юрченко І.В. 

17. Оновлення групи пільгових категорій студе-
нтів 

Щомісяця Нєнова О.М., 
Юрченко І.В. 

18. Участь у роботі стипендіальної комісії Протягом 
року 

Нєнова О.М., 
студ. самовря-
дування 

19. Підготовка відповідної документації та нака-
зів щодо призначення соціальних стипендій 

Протягом 
року 

Нєнова О.М., 
Юрченко І.В. 

20. Контроль дотримання студентами, виклада-
чами і співробітниками факультету Правил 
внутрішнього розпорядку та Морально-
етичного кодексу університету 

Протягом 
року 

Нєнова О.М., 
Юрченко І.В. 

21. Проведення виховної роботи зі студентами. 
Залучення до участі у наукових конференці-
ях, конкурсах, гуртках художньої самодіяль-
ності, олімпіадах та спортивних змаганнях 

Постійно Нєнова О.М., 
Юрченко І.В. 

22. Участь у роботі Вченої ради університету, 
конкурсної комісії 

Протягом 
року 

Нєнова О.М. 
 

23. Розробка плану антикорупційних дій 
факультету на 2020/2021 н. р. 

Січень 
2020 р. 

Нєнова О.М. 
 

24. Затвердження нового складу студентського 
самоврядування факультету 

Жовтень  
2020 р. 

Нєнова О.М., 
голова студради 
факультету 

25. Здійснення систематичного контролю поточ-
ної успішності та відвідування занять студе-
нтами на кафедрах 

Протягом 
року 

Нєнова О.М., 
Юрченко І.В. 
 

26. Підготовка щомісячних звітів про відвіду-
вання занять студентами факультету 

Щомісяця Юрченко І.В. 

27. Проведення нарад зі старостами груп, курсів 
та студрадою факультету 

Щомісяця Нєнова О.М., 
Юрченко І.В. 

28. Підготовка відповідної документації, матері-
алів, наказів для студентів, які відраховані, 
переведені або отримали академічну відпуст-
ку 

Протягом 
року 

Нєнова О.М., 
Юрченко І.В., 
 

29. Видача студентам залікових книжок, 
студентських квитків, довідок тощо 

Протягом 
року 

Диспетчер де-
канату 
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30. Аналіз результатів осіннього семестру. Під-
готовка документації до проведення випуск-
ної атестації за спеціальністю «Психологія» 
 

Січень–
лютий 
2021 р. 

Нєнова О.М., 
Юрченко І.В. 

31. Розрахунок і оприлюднення рейтингу успіш-
ності студентів державної форми навчання 
для призначення стипендії за результатами 
осіннього семестру 

Січень–
лютий 
2021 р. 

Нєнова О.М., 
Юрченко І.В., 
студрада  
факультету 

32. Підготовка наказів щодо переведення, поно-
влення, відрахування студентів, формування 
студентських груп, призначення стипендії та 
ін. 

Січень–
лютий 
2021 р. 

Нєнова О.М., 
Юрченко І.В., 
диспетчер дека-
нату 

33. Контроль підготовки студентів на кафедрах 
факультету до ЄДКІ, ОСКІ 

Протягом 
року  

Нєнова О.М., 
Юрченко І.В. 

34. Контроль за ходом підготовки студентів 6-го 
курсу до складання ОСКІ та заходами щодо 
усунення недоліків, виявлених при прове-
денні випускної атестації у 2019/2020 н. р. 

Протягом 
року 

 Нєнова О.М., 
 Юрченко І.В. 
 

35. Перевірка готовності кафедр до проведення 
випускної атестації у 2020/2021 навч. році 

Квітень 
2021 р. 

 Нєнова О.М., 
 Юрченко І.В. 

36. Підготовка документації до проведення ви-
пускної атестації 
 

Березень – 
травень 
2021 р. 

Нєнова О.М.. 
Юрченко І.В., 
диспетчер дека-
нату 

37. Підготовка та проведення випуску студентів 
6-го курсу 

Травень –  
червень 
2021 р. 

Нєнова О.М., 
Юрченко І.В. 

38. Організація проведення ліцензійного іспиту 
«Крок-2. Загальна лікарська практика» 

Травень 
2021 р. 

Нєнова О.М., 
Юрченко І.В. 

39. Організація проведення першого етапу ЄДКІ Червень 
2021 р. 

Нєнова О.М., 
Юрченко І.В. 

40. Аналіз результатів весняного семестру Червень 
2021 р. 

Нєнова О.М., 
Юрченко І.В. 

41. Розрахунок і оприлюднення рейтингу успіш-
ності студентів державної форми навчання 
для призначення стипендії за результатами 
весняного семестру 

Червень 
2021 р. 

Нєнова О.М., 
Юрченко І.В., 
студрада фа-
культету 
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42. Підготовка наказів щодо переведення студен-
тів бюджетної форми навчання на старші  
курси, відрахування студентів, призначення 
академічних, соціальних та іменних стипен-
дій 

Червень 
2021 р. 

Нєнова О.М., 
Юрченко І.В., 
студрада фа-
культету 

43. Обговорення і затвердження плану роботи 
деканату та вченої ради медичного факульте-
ту № 3 на 2021/2022 навчальний рік 

Червень  
2021 р. 

Нєнова О.М. 
 

44. Участь у засіданнях щодо прийому абітурі-
єнтів 

Серпень 
2021 р. 

Нєнова О.М. 
 

45. Перевірка готовності гуртожитків до засе-
лення студентами 

Серпень  
2021 р. 

Нєнова О.М., 
Юрченко І.В. 

46. Контроль оплати за навчання та проживання 
у гуртожитках 

Протягом 
року 

Юрченко І.В., 
студ. самовря-
дування 

47. Робота з листами і заявами студентів факуль-
тету щодо навчання та побуту, проведення 
роз’яснювальної роботи зі студентами та їх-
німи батьками стосовно організації освітньо-
го процесу та Правил внутрішнього розпоря-
дку в університеті 

Протягом 
року 

Нєнова О.М., 
Юрченко І.В., 
студ. самовря-
дування 

48. Проведення профорієнтаційної та санітарно-
просвітницької роботи серед школярів та на-
селення 

Протягом 
року 

 Юрченко І.В., 
студрада факу-
льтету 

 
ПЛАН РОБОТИ 

деканату фармацевтичного факультету 

Доц. Анісімов Володимир Юрійович — декан факультету 
Асист. Ларсон Лариса Миколаївна — заступник декана 
Фарафонова Руслана Валеріївна — інспектор 
Василюк Тетяна Анатоліївна — інспектор 

 
№ 
з/п Заходи Термін 

виконання 
Відповідальний 
за виконання 

1 2 3 4 

1. Підготовка та проведення засідань вченої 
ради факультету  

Протягом 
року 

Анісімов В.Ю. 
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2. Підготовка та проведення засідань проблем-
ної комісії з фармації університету  

Протягом 
року 

Гельмбольдт 
В.О. 

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

Протягом 
року 

Унгурян Л.М. 

4. Контроль поточної успішності студентів Протягом 
року 

Анісімов В.Ю., 
Ларсон Л.М. 

5. Проведення виховної роботи зі студентами  Постійно Анісімов В.Ю., 
Ларсон Л.М., 
куратори груп 

6. Впровадження системи тестового контро-
лю знань студентами на кафедрах факуль-
тету  

Протягом 
року 

Анісімов В.Ю. 

7. Співпраця деканату і студентського само-
врядування та надання допомоги в організа-
ції роботи студентського активу 

Протягом 
року 

Анісімов В.Ю., 
зав. кафедр 

8.  Підготовка та проведення спортивних зма-
гань серед студентів факультету спільно з 
кафедрою фізичної реабілітації, спортивної 
медицини, фізичного виховання 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 Вересень 
2020 р. 

Анісімов В.Ю. 

11. Підготовка та проведення засідання прав-
ління студентського самоврядування 

Протягом 
року 

Кузьменко Д.О. 

12. Контроль за навчальним процесом студен-
тів заочної форми навчання 

Протягом 
року 

Анісімов В.Ю., 
Ларсон Л.М. 

13. Контроль за створенням матеріально-
технічної бази факультету (оформлення 
класів і аптеки, створення ботанічної ділян-
ки, лабораторії НДЛ) 
 

Постійно Анісімов В.Ю., 
зав. кафедр 

14. Контроль роботи СНТ на факультеті, підго-
товка й участь студентів в наукових конфе-
ренціях 

Постійно Анісімов В.Ю., 
зав. кафедр 

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

Щомісяця Ларсон Л.М. 



 77 

1 2 3 4 

16. Підготовка та проведення засідань Ради 
студентського самоврядування  

Протягом 
року 

Кузьменко Д.О. 

17. Проведення профорієнтаційної роботи се-
ред студентів, молоді та працівників фарма-
цевтичних підприємств, ЛПЗ 

Протягом 
року 

Анісімов В.Ю., 
зав. кафедр, 
Степаненко К.І. 

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

Серпень 
2020 р. 

Анісімов В.Ю., 
Ларсон Л.М. 

19. Підготовка договорів на практичних базах Серпень  
2020 р. 

Анісімов В.Ю., 
Ларсон Л.М. 

20. Перевірка готовності баз і кафедр прове-
дення занять зі студентами 

Серпень 
2020 р. 

Анісімов В.Ю., 
Ларсон Л.М. 

21. Перевірка готовності гуртожитку до засе-
лення студентами 

Серпень 
2020 р. 

Ларсон Л.М. 

22. Підготовка наказів щодо переведення сту-
дентів на старші курси, відрахування студе-
нтів, формування студентських груп 

Серпень 
2020 р. 

Анісімов В.Ю., 
Ларсон Л.М. 

23. Аналіз результатів атестації з практик сту-
дентів 1–4-х курсів 

Серпень 
2020 р. 

Анісімов В.Ю., 
Ларсон Л.М. 

24. Контроль оплати за навчання та проживан-
ня в гуртожитках 

Серпень 
2020 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 
2020 р. 

Анісімов В.Ю., 
Ларсон Л.М. 

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

Серпень 
2020 р. 

Анісімов В.Ю., 
Ларсон Л.М. 

27. Підготовка та затвердження графіка відві-
дувань кафедр у навчальному році 

Вересень 
2020 р. 

Анісімов В.Ю., 
Ларсон Л.М. 

28. Відпрацювання Плану усунення недоліків 
ЕК у 2020 р. 
 

Вересень 
2020 р. 

Ларсон Л.М. 

29. Призначення кураторів та організація їхньої 
роботи зі студентами 
 

Вересень 
2020 р. 

Анісімов В.Ю., 
Ларсон Л.М. 
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30. Підготовка графіка щодо контролю за ста-
ном навчальної методичної роботи на кафе-
драх факультету 

Вересень 
2020 р. 

Ларсон Л.М. 

31. Контроль підготовки студентів на кафедрах 
факультету до ЄДКІ (ліцензійних іспитів 
«Крок-1», англійської мови професійного 
спрямування, «Крок-2») 

Вересень 
2020 р. 
Квітень 
2021 р. 

Анісімов В.Ю., 
Ларсон Л.М.  

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

Вересень  
2020 р 

Анісімов В.Ю., 
Унгурян Л.М., 
Фізор Н.С. 

33. Підготовка та проведення виробничих збо-
рів зі студентами 1–5-х курсів 

Вересень  
2020 р 

Анісімов В.Ю. 

34. Підготовка до святкування Дня фармацев-
тичного працівника 

Вересень 
2020 р. 

Анісімов В.Ю., 
Ларсон Л.М. 

35. Організація підготовки матеріалів до ЕК на 
заочному відділенні 

Жовтень  
2020 р. 

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

36. Перевірка стану навчально-методичної ро-
боти та готовності кафедр до проведення 
екзаменів 

Протягом 
року 

Анісімов В.Ю., 
Ларсон Л.М. 

37. Підготовка відомостей для складання екза-
менів студентами 

Перед 
сесією 

Ларсон Л.М. 
 

38. Контроль відвідування занять студентами 
на кафедрах 

Згідно з 
графіком 

Анісімов В.Ю. 

39. Проаналізувати стан виконання НДР на фа-
культеті 

Грудень  
2020 р 

Гельмбольдт 
В.О. 

40. Підготовка наказу про проведення навчаль-
них практик 

Грудень  
2020 р 

Анісімов В.Ю., 
Ларсон Л.М. 

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

Грудень  
2020 р. 

Анісімов В.Ю. 
 

42. Контроль оплати за навчання та проживан-
ня в гуртожитках 

Січень 
2021 р. 

Анісімов В.Ю., 
Ларсон Л.М. 

43. Підготовка та організація проведення ЕК на 
заочному відділенні 
 

Січень 
2021 р. 

Анісімов В.Ю., 
Ларсон Л.М. 



 79 

1 2 3 4 

44. Підготовка до випуску студентів на заочно-
му відділенні 

Січень 
2021 р. 

Анісімов В.Ю., 
Ларсон Л.М. 

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

Січень  
2021 р. 

Анісімов В.Ю., 
Ларсон Л.М. 

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

Лютий 
2021 р. 

Анісімов В.Ю. 

47. Організація спеціалізації студентів випуск-
ного курсу 

Лютий 
2021 р. 

Анісімов В.Ю. 

48. Організація підготовки матеріалів до ЕК для 
випускників денного відділення 

Березень 
2021 р. 

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

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

Квітень 
2021 р. 

Анісімов В.Ю. 

50. Аналіз ходу навчального процесу на заоч-
ному відділенні факультету 

Квітень 
2021 р. 

Анісімов В.Ю. 
 

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

Квітень 
2021 р. 

Анісімов В.Ю., 
Ларсон Л.М. 

52. Підготовка наказів до проведення навчаль-
них практик та організаційних зборів зі сту-
дентами та керівниками практик 
 

Квітень 
2021 р. 

Анісімов В.Ю., 
Ларсон Л.М. 

53. Організація підготовки до складання ліцен-
зійного іспиту «Крок-2» студентами денної 
форми навчання 

Квітень 
2021 р. 

Анісімов В.Ю., 
Ларсон Л.М. 

54. Підготовка до випуску провізорів в універ-
ситеті 

Травень 
2021 р. 

Анісімов В.Ю., 
Ларсон Л.М. 

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

Травень –
червень 
2021 р. 

Анісімов В.Ю., 
Ларсон Л.М. 

56. Перевірка готовності кафедр і баз до прове-
дення навчальних практик 

Травень 
2021 р. 

Анісімов В.Ю. 

57. Підготовка та проведення виробничих збо-
рів зі студентами 1–5-го курсів щодо підго-
товки до літньої екзаменаційної сесії 
 

Травень 
2021 р. 

Анісімов В.Ю., 
Ларсон Л.М. 



 80 

1 2 3 4 

58. Організація підготовки до складання першого 
етапу ЄДКІ (ліцензійного іспиту «Крок-1», 
англійської мови проф. спрямування) студен-
тами денної та заочної форм навчання 

Травень 
2021 р. 

Анісімов В.Ю., 
Ларсон Л.М. 

59. Контроль за своєчасним внесенням кафед-
рами до інформаційної системи ОНМедУ 
результатів складання та перескладання ек-
заменів, диф. заліків, заліків студентами 

Січень–
липень 
2021 р. 

Анісімов В.Ю., 
Ларсон Л.М. 

60. Участь у комісії щодо перескладання екза-
менів 

Січень, 
серпень 
2021 р. 

Анісімов В.Ю., 
Ларсон Л.М. 

61. Обговорення і затвердження плану роботи 
деканату фармацевтичного факультету на 
2021/2022 н. р.  

Травень 
2021 р. 

Анісімов В.Ю., 
Ларсон Л.М. 

62. Підготовка до літньої сесії студентів заоч-
ного відділення 

Травень 
2021 р. 

Ларсон Л.М. 

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

Червень 
2021 р. 

Ларсон Л.М. 

64. Організація роботи студентів при проведен-
ні трудового семестру 

Червень–
серпень  
2021 р. 

Ларсон Л.М. 

65. Аналіз результатів навчальних і виробничих 
практик  

Липень 
2021 р. 

Ларсон Л.М. 

66. Підготовка наказів щодо переведення сту-
дентів на старші курси, відрахування студе-
нтів, формування студентських груп 

Серпень  
2021 р. 

Анісімов В.Ю., 
Ларсон Л.М. 

67. Підготовка документації для студентів, які 
відраховані з університету 

Серпень  
2021 р. 

Анісімов В.Ю., 
Ларсон Л.М. 

68. Підготовка документів на поновлення сту-
дентів на навчання 

Серпень  
2021 р. 

Анісімов В.Ю., 
Ларсон Л.М. 

69. Підготовка та проведення зустрічі зі сту-
дентами 1-го курсу, формування академіч-
них груп та активу на 1-му курсі, проведен-
ня виробничих зборів 

Серпень  
2021 р. 

Анісімов В.Ю., 
Ларсон Л.М. 

70. Підготовка та проведення зустрічі зі студен-
тами 1–2-го курсів заочного відділення, фор-
мування академічних груп та активу на 1– 
2-му курсах, проведення виробничих зборів 

Серпень  
2021 р. 

Анісімов В.Ю., 
Ларсон Л.М. 
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ПЛАН РОБОТИ 
деканату стоматологічного факультету 

Доц. Вальда Володимир Володимирович — декан факультету 
Ст. викл. Приболовець Тетяна Володимирівна — заступник декана 
Чернова Тетяна Олександрівна — інспектор 

 
№  
з/п Заходи Термін 

виконання 
Відповідальний 
за виконання 

1 2 3 4 

1. Проведення аналізу підсумків літньої екза-
менаційної сесії 

Вересень 
2020 р. 

Декан, заступ-
ник декана 

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

Вересень 
2020 р. 

Декан, заступ-
ник декана 

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

Протягом 
року 

Декан, заступ-
ник декана 

4. Організація зустрічі зі студентами 1-го кур-
су. Формування студентських груп, вибори 
студентського активу, студентського само-
врядування 

Вересень 
2020 р. 

Декан, заступ-
ник декана 

5. Проведення підготовчої роботи та участь в 
урочистому церемоніалі «Посвячення у сту-
денти», вручення студентських квитків та за-
лікових книжок 

Вересень 
2020 р. 

Декан, заступ-
ник декана 

6. Проведення перевірки готовності кафедр фа-
культету до нового навчального року 

Серпень 
2020 р. 

Декан, заступ-
ник декана 

7. Підготовка матеріалів та наказів щодо руху 
студентів 

Вересень 
2020 р. 

Декан, заступ-
ник декана 

8. Перевірка готовності гуртожитку № 3 до за-
селення 

Серпень 
2020 р. 

Декан, заступ-
ник декана 

9. Контроль оплати за контрактну форму на-
вчання і проживання у гуртожитку 

Серпень, 
вересень 

2020 р., сі-
чень, лю-
тий 2021 р. 

Заступник 
декана 

10. Підготовка та затвердження графіка відвіду-
вань кафедр у навчальному році 
 

Вересень 
2020 р. 

Декан 
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11. Підготовка графіка контролю за станом на-
вчальної методичної роботи на кафедрах фа-
культету 

Вересень 
2020 р. 

Декан 

12. Призначення кураторів та організація їхньої 
роботи зі студентами 

Вересень 
2020 р. 

Декан, заступ-
ник декана 

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

Вересень 
2020 р. 

Заступник 
декана 

14. Проведення засідань деканату та наради ста-
рост курсів і груп 

Двічі на 
місяць 

протягом 
року 

Декан, заступ-
ник декана 

15. Проведення засідань вченої ради факультету Протягом 
року 

Декан 

16. Організація роботи стипендіальної комісії 
факультету 

Вересень 
2020 р. 

Декан, заступ-
ник декана 

17. Підготовка документів випускників та доку-
ментації до державних іспитів 

Вересень 
2020 р. 

Декан, заступ-
ник декана 

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

Вересень 
2020 р. 

Декан, заступ-
ник декана 

19. Перевірка стану навчально-методичної робо-
ти кафедр стоматологічного профілю, готов-
ності їх до проведення контролів та іспитів 

Протягом 
року 

Декан, заступ-
ник декана 

20. Підготовка матеріалів з організації та прове-
дення ліцензійних іспитів «ЄДКІ Етап 1» і 
«Крок-2» 

Вересень 
2020 р. 

Декан, заступ-
ник декана 

21. Відпрацювання плану усунення недоліків 
роботи ДЕК у 2020 р. 

Вересень 
2020 р. 

Декан, заступ-
ник декана 

22. Проведення обліку успішності та відвідуван-
ня занять студентами з подальшим аналізом 
за курсами і групами 

Щомісяця Декан, заступ-
ник декана 

23. Аналіз стану роботи щодо впровадження у 
навчальний процес наукових розробок, ре-
зультатів підвищення кваліфікації викладачів 
кафедр факультету 
 

Жовтень 
2020 р., 
квітень 
2021 р. 

Декан 

24. Підготовка матеріалів до ДЕК Березень 
2021 р. 

Декан, заступ-
ник декана 
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25. Проведення спортивних змагань серед сту-
дентів факультету спільно з кафедрою фізич-
ної реабілітації, спортивної медицини, фі-
зичного виховання і валеології 

За планом 
спортивної 
роботи 
універси-
тету 

Декан, заступ-
ник декана 

26. Проведення виробничих зборів студентів на 
кожному курсі. 

1 раз на 
семестр 

Декан, заступ-
ник декана 

27. 
 
Участь у роботі предметної циклової мето-
дичної комісії зі стоматологічних дисциплін 
з метою подальшої активізації роботи кафедр 
та деканату щодо поліпшення навчального 
процесу 

Протягом 
навчально-
го року 

Декан 

28. Контроль роботи СНТ факультету, підготов-
ки та участі студентів у наукових конферен-
ціях 

Протягом 
навчально-
го року 

Декан, заступ-
ник декана 

29. Залучення студентів до участі в гуртках  
художньої самодіяльності та спортивних 
секцій 

Протягом 
навчально-
го року 

Декан, заступ-
ник декана 

30. Впровадження системи тестового контролю Протягом 
року 

Декан, заступ-
ник декана 

 
ПЛАН РОБОТИ 

деканату міжнародного факультету 
Доц. Бурячківський Едуард Станіславович — декан факультету 
Ст. викл. Бурдін Ігор Євгенович — завідувач підготовчого 

відділення міжнародного 
факультету 

Доц. Левковська Вікторія Юріївна — заступник декана 
Ст. викл. Головчук Валентина Тимофіївна — заступник декана 
Доц. Вишницька Ірина Володимирівна  — заступник декана 
Асист. Кірчев Владислав Віталійович — заступник декана 
Доц. Гончаренко Ольга Володимирівна — заступник декана 
Асист. Майстренко Оксана Миколаївна — заступник декана 
Асист. Целух Віктор Анатолійович — заступник декана 
Асист. Коваль Лариса Іванівна — заступник декана 
Асист. Розуменко Андрій Олександрович — заступник декана 
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Макарчук Галина Миколаївна — старший інспектор 
Діденко Наталія Василівна — старший інспектор 
Атавіна Світлана Володимирівна — старший інспектор 
Шпильова Катерина Олександрівна — старший інспектор 
Cагай Олена Юріївна — інспектор 
Рубцова Тетяна Валеріївна — інспектор 
Сівчук Ірина Сергіївна — інспектор 
Розуменко Юлія Костянтинівна — інспектор 

 
№  
з/п Заходи Термін 

виконання 
Відповідальний 
за виконання 

1 2 3 4 

1. Підготовка та проведення засідань вченої ра-
ди факультету  

Протягом 
року 

Декан, секретар 
вченої ради 

2. Контроль поточної успішності студентів Протягом 
року 

Декан, заступ-
ники декана 

3. Проведення виховної роботи зі студентами  Постійно Декан, заступ-
ники декана 

4. Впровадження системи тестового контролю 
знань студентами на кафедрах факультету  

Протягом 
року 

Декан, заступ-
ники декана 

5. Співпраця деканату і студентського самовря-
дування та надання допомоги в організації 
роботи студентського активу 

Протягом 
року 

Декан, заступ-
ники декана, 
зав. кафедр 

6. Підготовка та проведення спортивних зма-
гань серед студентів факультету спільно з 
кафедрою фізичної реабілітації, спортивної 
медицини, фізичного виховання і валеології 

Постійно Декан,  
Юшковська 
О.Г. 

7. Підготовка та проведення засідань деканату  Двічі на 
місяць 

Декан, заступ-
ники декана 

8. Підготовка та проведення засідання Ради 
студентського самоврядування 

Протягом 
року 

Алі Слемансааб 
Абдулрахман 

9. Контроль за навчальним процесом студентів 
заочної форми навчання 

Протягом 
року 

Декан 

10. Контроль за створенням матеріально-
технічної бази факультету  

Постійно Декан, заступ-
ники декана, 
зав. кафедр 
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11. Контроль роботи СНТ на факультеті, підго-

товка й участь студентів у наукових конфе-
ренціях 

Постійно Декан, заступ-
ники декана, 
зав. кафедр 

12. Проведення профорієнтаційної роботи серед 
студентів, потенційних вступників, співпраця 
с посольствами, консульствами тощо 

Протягом 
року 

Декан, заступ-
ники декана, 
ПК 

13. Аналіз результатів роботи деканату у 
2019/2020 навчальному році 

Серпень 
2020 р. 

Декан, заступ-
ники декана 

14. Аналіз результатів випускної державної атес-
тації та складання плану ліквідації зауважень 
голів ЕК 

Серпень  
2020 р. 

Декан, заступ-
ники декана 

15. Підготовка документації на студентів, відра-
хованих з університету 

Вересень 
2020 р. 

Декан, заступ-
ники декана 

16. Підготовка матеріалів для перевідного наказу Вересень 
2020 р. 

Декан, заступ-
ники декана 

17. Контроль за дотриманням протиепідемічних 
заходів в університеті та проведення санітар-
но-просвітницької роботи зі студентами та 
викладачами факультету 

Протягом 
року 

Декан, заступ-
ники декана 

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

Вересень 
2020 р. 

Декан, заступ-
ники декана 

19. Проведення зборів на 1-му курсі Вересень 
2020 р. 

Декан, заступ-
ники декана 

20. Проведення зборів студентів 2–6-го курсів Вересень 
2020 р. 

Декан, заступ-
ники декана 

21. Затвердження плану заходів з підготовки до 
складання студентами факультету ЄДКІ. 
Етап І спеціальності «Медицина», «Стомато-
логія», «Фармація. Промислова фармація» у 
студентів 3-го курсу та «Крок-2. ЗЛП» та 
ЄДКІ. Етап ІІ «Стоматологія», «Фармація» 
випускних курсів 

Вересень 
2020 р. 

Декан, заступ-
ники декана 

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

Щотижня Декан, заступ-
ники декана 

23. Аналіз ходу підготовки студентів 6-го курсу 
спеціальності «Лікувальна справа» і 5-го кур-
су спеціальностей «Стоматологія» та «Фар-
мація. Промислова фармація» до проведення 
тестових іспитів «Крок-2. ЗЛП» та ЄДКІ. 
Етап ІІ «Стоматологія», «Фармація» 

Листопад 
2020 р. 

Декан, заступ-
ники декана 
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24. Перевірка готовності кафедр до проведення 

зимової екзаменаційної сесії 
Грудень 
2020 р. 

Декан, заступ-
ники декана 

25. Звіти кураторів груп, земляцтв, гуртожитків з 
аналізом виконаної роботи. Затвердження 
плану заходів для поліпшення роботи 

Грудень 
2020 р. 

Декан, заступ-
ники декана 

26. Проведення нарад із старостами груп і курсів Двічі на 
місяць 

Декан, заступ-
ники декана 

27. Аналіз виконання комплексу заходів з підго-
товки до ЄДКІ. Етап 1 спеціальності «Стома-
тологія»  

Січень 
2021 р. 

Декан, заступ-
ники декана 

28. Аналіз успішності іноземних громадян на 
підготовчому відділенні 

Січень 
2021 р. 

Декан, завіду-
вач ПВ 

29. Аналіз результатів осіннього семестру Січень 
2021 р. 

Декан, заступ-
ники декана 

30. Проведення виробничих зборів зі студен-
тами 1–6-го курсів з аналізом зимової сесії 
та визначенням завдань на наступний се-
местр 

Лютий 
2021 р. 

Декан, заступ-
ники декана 

31. Проведення заключних занять у вигляді 
комп’ютерного тестування та аналіз отрима-
них результатів 

По закін-
ченні від-
повідної 
дисциплі-

ни 

Декан, заступ-
ники декана 
 

32. Аналіз результатів зимової сесії та шляхи по-
ліпшення якості навчання  

Лютий 
2021 р. 

Декан, заступ-
ники декана 

33. Підготовка відповідної документації для 
проведення ЄДКІ. Етап I спеціальності 
«Медицина», «Стоматологія», «Фармація. 
Промислова фармація» у студентів 3-го  
курсу, «Крок-2» та ЄДКІ. Етап ІІ випускних 
курсів 

Лютий–
березень 
2021 р. 

Декан, заступ-
ники декана 

34. Проведення ЄДКІ. Етап I спеціальності 
«Стоматологія» 

Березень 
2021 р.  

(за планом 
МОЗ) 

Декан, заступ-
ники декана 

35. Аналіз виконання комплексу заходів щодо 
підготовки ліцензійного іспиту «Крок-2» та 
ЄДКІ. Етап ІІ 
 

Березень 
2021 р. 

Декан, заступ-
ники декана 
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36. Проведення пілотних тренувань у форматі 

реального часу зі студентами випускних кур-
сів «Крок-2» та ЄДКІ. Етап ІІ. Організація 
додаткових занять для студентів-
випускників, які мають недостатню підготов-
ку до тестового іспиту «Крок-2» 

Березень 
2021 р. 

Декан, заступ-
ники декана 

37. Аналіз поточної успішності, ведення навчаль-
ної документації та електронного журналу на 
кафедрах 

Березень 
2021 р. 

Декан, заступ-
ники декана 

38. Підготовка документації та оснащення до ви-
пускної атестації 

Березень–
квітень 
2021 р. 

Декан, заступ-
ники декана 

39. Проведення виробничих зборів зі студентами-
випускниками 

Березень–
квітень 
2021 р. 

Декан, заступ-
ники декана 

40. Аналіз виконання комплексу заходів щодо 
підготовки до ЄДКІ. Етап І спеціальності 
«Медицина», «Фармація. Промислова фарма-
ція» 

Квітень 
2021 р. 

Декан, заступ-
ники декана 

41. Проведення тренувальних пілотних тестувань 
для оцінки готовності студентів факультету 
до ЄДКІ. Етап I спеціальності «Медицина» та 
«Фармація. Промислова фармація» у форматі 
реального часу 

Квітень 
2021 р. 

Декан, заступ-
ники декана 

42. Проведення заключного тренувального тес-
тування «Крок-2» та ЄДКІ. Етап ІІ.  

Травень 
2021 р., 

1-ша дека-
да 

Декан, заступ-
ники декана 

43. Проведення ліцензійного іспиту «КРОК-2» та 
ЄДКІ. Етап І, ІІ спеціальностей «Медицина», 
«Стоматологія», «Фармація. Промислова 
фармація» 

Травень–
червень 

2021 р., за 
планом 
МОЗ 

Декан, заступ-
ники декана 

44. Аналіз організації та проведення навчального 
процесу у весняному семестрі 2020/2021 на-
вчального року 

Травень 
2021 р. 

Декан, заступ-
ники декана 

45. Підготовка наказів про допуск до випускної  
атестації, проведення випускної атестації 

Травень–
червень 
2021 р. 

Декан, заступ-
ники декана 

46. Підготовка до проведення свята вручення ди-
пломів 

Травень–
червень 
2021 р. 

Декан, заступ-
ники декана 
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47. Обговорення плану роботи деканату на 

2021/2022 навчальний рік 
Червень 
2021 р. 

Декан, заступ-
ники декана 

48. Підготовка документів випускників для лега-
лізації в МЗС України та апостилювання в 
МОН України 

Червень 
2021 р. 

Декан, заступ-
ники декана 

49. Підготовка випускних наказів й проведення 
урочистих заходів з нагоди вручення дипло-
мів випускникам 

Червень-
липень 
2021 р. 

Декан, заступ-
ники декана 

50. Аналіз результатів проведення випускної ате-
стації 

Червень 
2021 р. 

Декан, заступ-
ники декана 

51. Формування секретаріату підрозділу приймаль-
ної комісії з прийому іноземних громадян  

Червень 
2021 р. 

Декан, заступ-
ники декана 

52. Забезпечення підрозділу приймальної комісії 
з прийому іноземних громадян необхідною 
документацією 

Червень 
2021 р. 

Декан, заступ-
ники декана 

53. Аналіз результатів весняного семестру Серпень 
2021 р. 

Декан, заступ-
ники декана 

54. Перевірка готовності гуртожитків до засе-
лення в них іноземних студентів 

Серпень 
2021 р. 

Декан, заступ-
ники декана 

55. Аналіз готовності кафедр до нового навчаль-
ного року 

Серпень 
2021 р. 

Декан, заступ-
ники декана 

56. Підготовка наказів про допуск студентів до 
навчання на наступному курсі 

Серпень 
2021 р. 

Декан, заступ-
ники декана 

 
ПЛАН РОБОТИ 

деканату з післядипломної освіти 

Доц. Корнієнко Світлана Михайлівна — декан факультету 
Асист. Хацько Вікторія Едуардівна — заступник декана 
Шевченко-Бітенський Костянтин Валерійович — зав. відділу інтернатури 

 
№ 
з/п Заходи Термін 

виконання 
Відповідальний 
за виконання 

1 2 3 4 

1. Зарахування лікарів-інтернів на очну части-
ну інтернатури у відповідності до навчаль-
но-виробничих планів підготовки, затвер-
джених МОЗ України 

Серпень  
2020 р., 
січень  
2021 р. 

Хацько В.Е.,  
Шевченко-
Бітенський К.В. 
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2. Узгодження з ДОЗ та СЗ Одеської, УОЗ 
Миколаївської та ДОЗ Херсонської ОДА 
списків зарахованих до інтернатури лікарів-
інтернів на 2020/2021 навчальний рік 

Серпень  
2020 р. 

Доц. Корнієнко 
С.М., Шевченко-
Бітенський К.В. 

3. Оновлення методичних рекомендацій з про-
ведення навчальних занять в системі після-
дипломної освіти 

Вересень 
2020 р. 

Доц. Корнієнко 
С.М. 
 

4. Контроль забезпечення керівників баз ста-
жування методичними рекомендаціями з 
підготовки лікарів-інтернів за спеціальнос-
тями інтернатури з урахуванням сучасної 
нормативної бази 

Жовтень 
2020 р. 

Хацько В.Е., 
Шевченко-
Бітенський К.В. 

5. Підготовка та проведення засідань вченої 
ради та предметної циклової комісії фа-
культету 

За планом Доц. Корнієнко 
С.М. 

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

Протягом 
року 

Доц. Корнієнко 
С.М., Хацько 
В.Е., Шевченко-
Бітенський К.В. 

7. Підготовка та затвердження графіка відві-
дування кафедр факультету у 2020/2021 на-
вчальному році 

Вересень 
2020 р. 

Доц. Корнієнко 
С.М. 

8. Здійснення контролю роботи кафедр фа-
культету з підготовки лікарів(провізорів)-
інтернів та курсантів циклів підвищення 
кваліфікації 

Згідно 
з графіком 
відвіду-
вань 

Доц. Корнієнко 
С.М., Хацько 
В.Е., Шевченко-
Бітенський К.В. 

9. Розробка плану підготовки лікарів-інтернів 
до проведення ліцензійних іспитів «Крок-
3.Загальна лікарська підготовка» та «Крок-
3.Стоматологія» на 2020/2021 навчальний 
рік 

Вересень 
2020 р. 

Хацько В.Е., 
Шевченко-
Бітенський К.В. 

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

Протягом 
року 

Хацько В.Е., 
Шевченко-
Бітенський К.В. 
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11. Продовжити втілення дистанційної форми 
навчання лікарів(провізорів)-інтернів під 
час очної та заочної форм навчання і лікарів-
курсантів 

Протягом 
року 

Доц. Корнієнко 
С.М., Хацько 
В.Е., Шевченко-
Бітенський К.В. 

12. Участь у провадженні електронної системи 
поселення до гуртожитку лікарів(провізорів)-
інтернів на 2020/2021 н. р. 

Вересень 
2020 р. 

Доц. Корнієнко 
С.М., Хацько 
В.Е., Шевченко-
Бітенський К.В. 

13. Проведення наради з завідувачами кафедр 
та кураторами очних циклів інтернатури 
стосовно підготовки лікарів-інтернів до тес-
тового ліцензійного іспиту «Крок-3. Загаль-
на лікарська підготовка» та «Крок-3. 
Стоматологія», «Крок-3. Фармація» 

Вересень 
2020 р. 

Доц. Корнієнко 
С.М., Хацько 
В.Е., Шевченко-
Бітенський К.В. 

14. Забезпечення кафедр факультету банком те-
стів на електронних носіях, буклетами для 
підготовки інтернів до ліцензійного іспиту 
«Крок-3. Загальна лікарська підготовка» та 
«Крок-3. Стоматологія»  

Вересень 
2020 р. 

Хацько В.Е., 
Шевченко-
Бітенський К.В. 

15. Аналіз причин неприбуття ліка-
рів(провізорів)-інтернів до проходження ін-
тернатури 

Вересень 
2020 р. 

Хацько В.Е., 
Шевченко-
Бітенський К.В. 

16. Підготовка та надання до Центру тестуван-
ня МОЗ України списків лікарів-інтернів 
для ліцензійного іспиту «Крок-3. Загальна 
лікарська підготовка» та «Крок-3. Стомато-
логія» за встановленим зразком 

Вересень 
2020 р., 
січень 
2021 р. 

Хацько В.Е., 
Шевченко-
Бітенський К.В. 

17. Підготовка навчально-виробничих планів 
інтернатури, госпрозрахункових та бю-
джетних циклів підвищення кваліфікації 
лікарів на 2021 р. для затвердження МОЗ 
України 

Жовтень 
2020 р. 

Доц. Корнієнко 
С.М., Шевченко-
Бітенський К.В. 

18. Здійснення заходів щодо організації та про-
ведення ліцензійного тестового іспиту 
«Крок-3. Загальна лікарська підготовка», 
«Крок-3. Стоматологія» та «Крок-3. Фарма-
ція» 

Листопад 
2020 р., 
березень 
2021 р. 

Доц. Корнієнко 
С.М., Хацько 
В.Е., Шевченко-
Бітенський К.В. 
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19. Надання до економічного відділу звітів про 
виконання навчально-виробничих планів 
підготовки лікарів(провізорів)-інтернів та 
курсантів циклів підвищення кваліфікації, 
затверджених МОЗ України 

Щоквар-
тально 

Доц. Корнієнко 
С.М., Хацько 
В.Е., Шевченко-
Бітенський К.В. 

20. Підготовка та надіслання до МОЗ України 
списків голів атестаційних комісій для при-
йому випускних екзаменів у інтернатурі на 
2020/2021 навчальний рік 

Листопад 
2020 р. 

Доц. Корнієнко 
С.М., Шевченко-
Бітенський К.В. 

21. Підготовка та надіслання до Управлінь охо-
рони здоров’я, головним лікарям лікуваль-
них закладів м. Одеси, Одеської та Микола-
ївської областей плану проведення циклів 
підвищення кваліфікації ФПО на 2021 р. 

Листопад 
2020 р. 

Доц. Корнієнко 
С.М., Хацько 
В.Е. 

22. Підготовка та затвердження на вченій раді 
ФПО наказу про склад екзаменаційної комі-
сії для прийому екзаменів у лікарів-інтернів 
у січні 2021 р. 

Грудень 
2020 р. 

Доц. Корнієнко 
С.М., Шевченко-
Бітенський К.В. 

23. Аналіз підготовки інтернів на заочних базах 
стажування 

Грудень 
2020 р. 

Доц. Корнієнко 
С.М., Хацько 
В.Е., Шевченко-
Бітенський К.В. 

24. Контроль виконання рішень вченої ради 
ФПО 

Грудень 
2020 р. 

Доц. Корнієнко 
С.М. 

25. Підготовка звіту ФПО за 2020 н. р., затвер-
дження його на засіданні вченої ради фа-
культету 

Грудень 
2020 р. 

Доц. Корнієнко 
С.М. 

26. Підготовка документації до випускних іс-
питів лікарів(провізорів)-інтернів, які закін-
чують навчання у січні 2021 р. 

Січень 
2021 р. 

Хацько В.Е., 
Шевченко-
Бітенський К.В. 

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

Січень 
2021 р. 

Доц. Корнієнко 
С.М., Шевченко-
Бітенський К.В. 

28. Надіслання до МОЗ України результатів за-
ключної державної атестації ліка-
рів(провізорів)-інтернів 

Лютий 
2021 р. 

Хацько В.Е., 
Шевченко-
Бітенський К.В. 
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29. Перевірка документації кафедр факультету 
з проведення циклів підвищення кваліфіка-
ції та інтернатури 

Лютий–
березень 
2021 р. 

Доц. Корнієнко 
С.М., Хацько 
В.Е., Шевченко-
Бітенський К.В. 

30. Проведення тренування ліцензійного іспиту 
«Крок-3. Загальна лікарська підготовка» та 
«Крок-3. Стоматологія» в режимі реального 
часу 

Березень 
2021 р. 

Хацько В.Е., 
Шевченко-
Бітенський К.В., 
куратори інтер-
нів 

31. Підготовка та проведення ліцензійного іс-
питу «Крок-3. Загальна лікарська підготов-
ка» та «Крок-3. Стоматологія» 

Березень 
2021 р. 

Хацько В.Е., 
Шевченко-
Бітенський К.В., 
куратори інтер-
нів 

32. Аналіз результатів складання ліцензійного 
іспиту «Крок-3» лікарями-інтернами у бере-
зні 2021 р. 

Квітень 
2021 р. 

Хацько В.Е., 
Шевченко-
Бітенський К.В. 

33. Підготовка та затвердження на вченій раді 
ФПО наказу про склад екзаменаційної комі-
сії для прийому екзаменів у лікарів-
інтернів, які закінчують навчання у червні 
2021 р. 

Травень 
2021 р. 

Доц. Корнієнко 
С.М., Шевченко-
Бітенський К.В. 

34. Узгодження з ДОЗ та СЗ Одеської, УОЗ 
Миколаївської та ДОЗ Херсонської ОДА 
графіка проходження очної частини інтер-
натури на 2021/2022 н. р. 

Травень 
2021 р. 

Доц. Корнієнко 
С.М., Шевченко-
Бітенський К.В. 

35. Підготовка документацій до заключної ате-
стації лікарів(провізорів)-інтернів, які за-
кінчують навчання у червні 2021 р. 

Травень 
2021 р. 

Хацько В.Е., 
Шевченко-
Бітенський К.В. 

36. Проведення заключної державної атестації 
лікарів(провізорів)-інтернів за графіком 

Червень 
2021 р. 

Доц. Корнієнко 
С.М., Шевченко-
Бітенський К.В. 
 

37. Аналіз результатів заключної атестації ліка-
рів(провізорів)-інтернів 

Червень 
2021 р. 

Хацько В.Е., 
Шевченко-
Бітенський К.В. 
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38. Підготовка планів проведення інтернатури і 
бюджетних циклів підвищення кваліфікації 
та погодинного навантаження кафедр ФПО 
на 2021/2022 навчальний рік 

Червень 
2021 р. 

Доц. Корнієнко 
С.М. 

39. Підготовка та затвердження плану роботи 
деканату ФПО на 2021/2022 н. р. 

Червень 
2021 р. 

Доц. Корнієнко 
С.М. 

40. Підготовка та надіслання до МОЗ України 
звіту за результатами заключної державної 
атестації лікарів(провізорів)-інтернів у чер-
вні 2021р. 

Липень 
2021 р. 

Хацько В.Е., 
Шевченко-
Бітенський К.В. 

 
 

КОМПЛЕКСНИЙ ПЛАН 
правової та виховної роботи серед студентів 

і викладачів університету* 

№ 
з/п Заходи Термін 

виконання 
Відповідальний 
за виконання 

1 2 3 4 

Національно-патріотичне виховання 
1. Організація та проведення заходів з на-

ціонально-патріотичного виховання 
студентів: 
— урочистості, присвячені Дню Собор-
ності, Дню Конституції, Дню Незалеж-
ності, Дню Державного Прапора Украї-
ни, Дню визволення м. Одеса від фа-
шистських загарбників, Дню Європи, 
Дню пам’яті та примирення, Дню Пере-
моги над нацизмом у другій світовій 
війні, Дню захисника України, Міжна-
родному дню рідної мови; 
— «Основні атрибути державності 
України»; 
— «Презентація моєї країни. Знайом-
тесь» 

Протягом 
року 

Декани факультетів, 
студентська рада, 
центр студентської 
творчості, кафедра 
суспільних наук, ди-
ректор бібліотеки, 
професійна спілка 
студентів, кафедра 
іноземних мов, асо-
ціація іноземних 
студентів (АІСт) за-
гін «Милосердя», за-
гін «Майбутнє», рада 
ветеранів 

                                                 
* — виконання деяких пунктів можливо за відсутності карантинних обме-

жень з приводу COVID-19 в Україні. 
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2. Підготовка виховних заходів згідно з 

календарем знаменних і пам’ятних дат 
Протягом 
року 

Кафедра суспільних 
наук 

3. Щорічний фестиваль патріотичної пісні 
з приводу святкування Дня захисника 
України 

Жовтень 
2020 р. 

Центр студентської 
творчості 

4. Дні української писемності та мови Листопад 
2020 р. 

Кафедра суспільних 
наук 

5. Заходи вшанування пам’яті Небесної 
сотні 

Лютий 
2021 р. 

Центр студентської 
творчості, кафедра 
суспільних наук 

6. Організація та проведення щорічної ка-
федральної олімпіади з національно-
патріотичної тематики (з української 
мови) та наукової конференції (секції з 
історії і культури України, краєзнавства, 
народної психології тощо) 

Протягом 
року 

Кафедра суспільних 
наук 

7. У рамках роботи студентського науко-
вого гуртка кафедри суспільних наук 
підготовка доповідей про Революцію 
Гідності з представленням матеріалів і 
спогадів учасників та очевидців; підбит-
тя підсумків на Круглому столі 

Лютий 
2021 р. 

Кафедра суспільних 
наук 

8. Проведення тематичних конкурсів робіт, 
присвячених героїчним подвигам україн-
ських воїнів, боротьбі за територіальну 
цілісність і незалежність України: 
— до утворення Української Повстан-
ської Армії (14.10);  
— до святкування Дня Гідності та Сво-
боди (22.11); 
— до Дня Соборності України (22.01); 
— до Дня Героїв Небесної Сотні (20.02) 

Протягом 
року 

Студентська рада 

9. Організація та проведення: 
— заходів у зв’язку з роковинами Вели-
кого терору — масових політичних ре-
пресій 1937–1938 років; 
— лекцій, засідань за Круглим столом, 
конференцій, семінарів, інших методич-
них, наукових, інформаційно-
просвітницьких заходів про умови, пе-
ребіг і наслідки Великого терору 

Протягом 
року 

Студентська рада, 
кафедра суспільних 
наук, директор біб-
ліотеки 
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10. Проведення конкурсу студентських есе 
на тему «Що для мене патріотизм і лю-
бов до Батьківщини?» 

Березень 
2021 р. 

Студентська рада 

11. Шевченківські дні Березень 
2021 р. 

Кафедра суспільних 
наук 

12. Підготовка та проведення урочистого 
виконання Державного Гімну України 
та підняття Державного Прапора Украї-
ни перед початком семестрів у ОНМедУ 

Протягом 
року 

Центр студентської 
творчості, студентсь-
ка рада 

13. Організація та проведення зустрі-
чей/дискусій для студентів з ректором 
та проректорами ОНМедУ 

Щоквар-
тально 

Декани факультетів, 
студентська рада 

14. Проведення заходів національно-патріо-
тичного спрямування. Організація 
перегляду та обговорення студентами 
вітчизняних художніх і документальних 
фільмів: 
— «Між Гітлером і Сталіним. Україна в 
ІІ Світовій війні», 2002 рік, авт. Свято-
слав Новицький; 
— «Війна — український рахунок», 
2002 рік, авт. Сергій Буковський; 
— «Війна без переможців», 2003 рік, 
авт. Ігор Чижов; 
— «ОУН-УПА: війна на два фронти», 
2006 рік, авт. Андрій Санченко; 
— «УПА. Третя сила», 2007 рік, авт. 
Сергій Братішко, Віталій Загоруйко; 
— «1377 спалених заживо», 2009 рік, 
авт. Іван Кравчишин; 
— «Поводир», 2014 рік, авт. О. Г. Санін 

Протягом 
року 

Центр студентської 
творчості, 
кафедра суспільних 
наук,  
студентське само-
врядування 

15. Проведення щорічного конкурсу націо-
нально-патріотичного фото ім. Ґарета 
Джоунса серед студентів університету 

Листопад 
2020 р. 

Студентська рада 

16. Проведення щорічного конкурсу жур-
налістських робіт з висвітлення націо-
нально-патріотичних тем ім. Малкольма 
Маґґеріджі 

Січень 
2021 р. 

Студентська рада 

17. Оновлення фондів бібліотек національ-
но-патріотичною літературою 

Протягом 
року 

Директор бібліотеки 
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18. Ґрунтовне і системне оновлення експо-
зицій в музеях, які розкривають всі ета-
пи героїчної боротьби українського на-
роду за самовизначення і творення влас-
ної держави, ідеали свободи, соборності 
та державності 

Протягом 
року 

Директор музею 

19. Організація виставок суспільно-
політичної тематики 

Протягом 
року 

Директор бібліотеки  
 

20. Проведення мовно-літературного кон-
курсу ім. Т. Шевченка 

Березень 
2021 р. 

Студентська рада,  
центр студентської 
творчості  

21. Започаткування конкурсу курсових ро-
біт та наукових публікацій студентів з 
національно-патріотичної тематики 

Грудень 
2020 р. 

Студентська рада, 
професійна спілка 
студентів, СНТ 

22. Проведення традиційної щорічної еста-
фети, присвяченої Дню Перемоги 

Травень 
2021 р. 

Юшковська О.Г.,  
Бурдін І.Є., 
студентська рада 

23. Відзначення Дня вишиванки Травень 
2021 р. 

Кафедра суспільних 
наук 

24. Проведення виховних заходів з метою 
запобігання міжнаціональній, релігійній 
та расовій нетерпимості, будь-яким про-
явам насильства у студентському сере-
довищі 

Щоквар-
тально 

Декани факультетів, 
студентська рада 

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

Протягом 
року 

Студентська рада 

26. Надання організаційної та матеріальної 
підтримки національно-патріотичним та 
культурним заходам органів студентсь-
кого самоврядування  
 

Протягом 
року 

Вчена рада ОНМедУ 

Правове та громадянське виховання 

27. Організація та контроль виконання Ан-
тикорупційної програми ОНМедУ 
 

Постійно  Талалаєв К.О., 
керівники структур-
них підрозділів 
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28. Проведення заходів щодо Державної 

програми протидії торгівлі людьми на 
період до 2020 року та до Дня боротьби 
з торгівлею людьми  

Жовтень 
2020 р.  

Адміністрація уні-
верситету, 
декани факультетів, 
керівники академіч-
них груп з виховної 
роботи, студентське 
самоврядування  

29. Затвердження планів роботи кураторів 
груп та гуртожитків на 2020/2021 на-
вчальний рік  

Вересень 
2020 р. 

Талалаєв К.О., 
декани факультетів, 
куратори груп та по-
верхів у гуртожитках 

30. Періодичне вивчення думок і пропози-
цій студентів щодо організації навчаль-
но-виховного процесу, роботи кураторів 
та вихователів, культури стосунків спіл-
кування між студентами і викладачами, 
а також із проблем побуту, відпочинку, 
дозвілля студентів, запобігання корупції 
тощо 

Протягом 
року 

Талалаєв К.О.,  
декани факультетів, 
студентська рада 

31. Аналіз роботи кураторів академічних 
груп та гуртожитків, вихователів у гур-
тожитках та надання їм дієвої практич-
ної допомоги 

Щомісяця Талалаєв К.О., 
декани факультетів, 
студентська рада 

32. Аналіз роботи  
кафедр-кураторів земляцтв іноземних 
студентів 

Щомісяця Декан міжнародного 
факультету,  
асоціація іноземних 
студентів (АІСт) 

33. Організація для завідувачів і співробіт-
ників кафедр, керівників структурних 
підрозділів, студентів навчань у системі 
правової освіти, ознайомлення з норма-
тивно-правовими актами антикорупцій-
ного характеру 

Щоквар-
тально 

Декани факультетів, 
студентська рада 

34. Організація і проведення конкурсу на 
кращу кафедру з організації навчально-
виховної та позааудиторної роботи з віт-
чизняними та іноземними студентами 

Протягом 
року 

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

35. На засіданнях Вченої ради університету 
проведення аналізу стану виховної ро-
боти серед студентства 

Двічі на 
рік 

Талалаєв К.О., 
декани факультетів 
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36. Співпраця з правоохоронними органами 
задля запобігання можливим конфлік-
там у студентському середовищі, запо-
бігання протиправним діям окремих 
осіб або груп осіб 

Постійно Декани факультетів 

37. Забезпечення дієвої виховної роботи й 
організації дозвілля іноземних студентів 
у навчальний та міжсесійний періоди, у 
святкові та вихідні дні. Організація чер-
гування у святкові дні у студентських 
гуртожитках, де проживають іноземні 
громадяни 

Протягом 
року 

Декан міжнародного 
факультету, куратори 
груп та поверхів, 
асоціація іноземних 
студентів (АІСт),  
студентська рада 

38. Перевірка стану виплат і надання мате-
ріальної допомоги пільговим категоріям 
студентів ОНМедУ 

Жовтень 
2020 р. 

Студентська рада, 
професійна спілка 
студентів 

39. Проведення семінарів з кураторами ака-
демічних груп та поверхів у гуртожит-
ках з актуальних питань молодіжної по-
літики в Україні, організаційно-
виховної роботи, навчального процесу, 
загальної культури студента, моралі, за-
побігання корупції 

Щоквар-
тально 

Декани факультетів,  
юридичний відділ, 
студентська рада 

Моральне виховання 
40. Сприяння поширенню волонтерського 

руху серед студентів. Підтримка роботи 
студентських загонів «Милосердя» та 
«Майбутнє» з надання шефської допо-
моги дитячим установам (будинкам си-
ріт, інтернатам тощо), а також ветера-
нам і інвалідам бойових дій, пенсіоне-
рам і ветеранам праці, АТО 

Протягом 
року 

Керівники загонів 
«Милосердя» та 
«Майбутнє», декани 
факультетів, сту-
дентська рада, профе-
сійна спілка студен-
тів, асоціація інозем-
них студентів (АІСт) 

41. Організація та проведення благодійних 
акцій, конкурсів, виставок 

Протягом 
року 

Декани факультетів, 
студентська рада, 
професійна спілка 
студентів 

42. Підготовка та проведення благодійних 
концертів та зустрічей для ветеранів 
війни, учасників бойових дій, АТО 

Протягом 
року 

Декани факультетів, 
студентська рада, 
професійна спілка 
студентів, центр сту-
дентської творчості  
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43. Організація і проведення днів захисту та 

боротьби з хворобами 
Протягом 
року 

Декани факультетів, 
студентська рада, 
професійна спілка 
студентів 

44. Організація та участь у благодійних 
і волонтерських заходах творчого на-
пряму 

Протягом 
року  

Центр студентської 
творчості,  
студентська рада, 
професійна спілка 
студентів 

Інтелектуально-професійне виховання 
45. Проведення екскурсій для студентів 

перших курсів до музею історії універ-
ситету 

Протягом 
навчаль-
ного року 

Декани факультетів, 
куратори груп і зем-
ляцтв, директор му-
зею 

46. Залучення студентів до підготовки ма-
теріалів для публікацій у багатотираж-
ній газеті «Пульс» 

Протягом 
року 

Декани факультетів, 
студентська рада 

47. Організація літературно-музичних ве-
чорів і засідань «Клубу любителів по-
езії» 
  

Протягом 
року 

Директор бібліотеки, 
студентська рада, 
центр студентської 
творчості  
 

48. Організація виставок на медичну тема-
тику для допомоги у навчальному про-
цесі 
 

Протягом 
року 

Директор бібліотеки, 
студентська рада 

49. Організація та проведення зустрічей з 
провідними вченими університету 

Протягом 
року 

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

50. Проведення читацьких конференцій і 
відкритих переглядів літератури 

Протягом 
року 

Директор бібліотеки, 
студентська рада 

51. Участь студентів-науковців у підготовці 
та проведенні занять для громадян про 
розповсюджені захворювання 

Протягом 
року 

Студентська рада, 
професійна спілка 
студентів, СНТ 

52. Підготовка елективного курсу 
«Імідж лікаря» 
 

Лютий 
2021 р. 

Кафедра суспільних 
наук 
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Екологічне та трудове виховання 

53. Організація та проведення заходів з на-
годи Дня охорони праці в Україні: 
— відкритий урок; 
— оновлення куточків, стендів з питань 
охорони праці; 
— спеціальні інформаційні заходи (се-
мінари, наради, Круглі столи, дебати, 
конференції, форуми). 

Щороку 
квітень– 
червень  

Декани факультетів, 
кафедра фізичної ре-
абілітації, спортивної 
медицини, фізичного 
виховання і валеоло-
гії; студентська рада, 
професійна спілка 
студентів, вихователі 
гуртожитків, курато-
ри академічних груп 

54. Організація та проведення  
«Днів захисту довкілля»  

Протягом 
року 

Декани факультетів, 
студентська рада 

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

Квітень–
травень 
2021 р. 

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

56. Організація та проведення конкурсів-
оглядів на кращий гуртожиток із зраз-
кового порядку та санітарії, зразкового 
побуту, відпочинку та дозвілля, конкур-
сів на кращу кімнату в гуртожитку 

Жовтень 
2020 р., 
квітень 
2021 р. 

Декани факультетів, 
вихователі і комен-
данти гуртожитків, 
куратори, студентсь-
ка рада, професійна 
спілка, асоціація іно-
земних студентів 
(АІСт) 

57. Проведення «Трудового семестру» Червень–
серпень 
2021 р. 

Декани факультетів, 
студентська рада 

Культурне виховання 
58. Організація та проведення конкурсів за 

різними творчими напрямками 
 

Протягом 
року 

Центр студентської 
творчості, студентсь-
ка рада, професійна 
спілка студентів 

59. Участь відвідувачів Центру студентсь-
кої творчості у міських, обласних та 
всеукраїнських культурних заходах 

Протягом 
року 

Центр студентської 
творчості, студентсь-
ка рада, професійна 
спілка студентів, 
асоціація іноземних 
студентів (АІСт) 
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60. Організація та проведення: 
— фестивалів народного і прикладного 
мистецтва різних країн, представниками 
яких є іноземні студенти ОНМедУ; 
— вечорів дружби українських і інозем-
них студентів; 
— урочисте відзначення державних 
і релігійних свят іноземних студентів 

Протягом 
року 

Центр студентської 
творчості, декани 
факультетів, курато-
ри груп, студентська 
рада, асоціація іно-
земних студентів 
(АІСт) 

61. Проведення календарних святкових 
концертів 

Протягом 
року 

Центр студентської 
творчості, декани 
факультетів, сту-
дентська рада, про-
фесійна спілка сту-
дентів 

62. Підготовка та проведення «Посвячення 
у студенти» та церемонії вручення дип-
ломів випускникам 

Вересень 
2020 р., 
червень 
2021 р. 

 

Декани факультетів, 
Центр студентської 
творчості, студентсь-
ка рада, асоціація 
іноземних студентів 
(АІСт) 

63. Підтримка студентських об’єднань за 
мистецькими вподобаннями — виши-
вання, пісенна творчість, кулінарія, гон-
чарне мистецтво, хореографічна 
майстерність тощо 

Протягом 
року 

Центр студентської 
творчості  

64. Організація та відвідування театрів та 
музеїв міста Одеси 

Протягом 
року 

Декани факультетів, 
Центр студентської 
творчості, студентсь-
ка рада, вихователі 
гуртожитків 

65. Проведення турів вихідного дня Протягом 
року 

Професійна спілка 
студентів, студентсь-
ка рада 

Фізичне виховання та формування здорового способу життя 
66. Підбиття підсумків ХХVІІІ Обласних 

студентських ігор 
Вересень 
2020 р. 

Проф. Юшковська 
О.Г. 

67. Вибори фізоргів груп на 1-х курсах 
 

Вересень 
2020 р. 

Ст. викладач Бурдін 
І.Є., студентська ра-
да 
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68. Проведення нарад зі збірними команда-
ми університету і визначення завдань на 
навчальний рік (он-лайн) 

Вересень 
2020 р. 

Ст. викладач Бурдін 
І.Є. 

69. Проведення щорічного оцінювання фі-
зичної підготовленості студентів 

Протягом 
року 

Ст. викладач Бурдін 
І.Є. 

70. Організація і проведення Спартакіади 
співробітників ОНМедУ 

Квітень 
2021 р. 

Проф. Юшковська 
О.Г., проф. Сухін 
Ю.В., ст. викладач 
Бурдін І.Є. 

71. Проведення нарад з фізоргами факуль-
тетів (он-лайн) 

За планом Ст. викладач Бурдін 
І.Є., студентська ра-
да 

72. Проведення другого етапу змагань між 
факультетами за видами спорту (бас-
кетбол, волейбол, н/теніс, шахи, міні-
футбол)  

Травень 
2021 р. 

Ст. викладач Бурдін 
І.Є., студентська ра-
да, професійна спілка 
студентів 

73. Участь збірної команди ОНМедУ у спа-
ртакіаді медичних співпрацівників 

Травень 
2021 р. 

Проф. Юшковська 
О.Г., ст. викладач 
Бурдін І.Є. 

74. Проведення нарад зі збірними команда-
ми університету напередодні Обласних 
студентських спортивних ігор 

Протягом 
року 

Ст. викладач Бурдін 
І.Є. 

75. Організація й участь збірних команд 
університету у ХХІХ Обласних сту-
дентських іграх 

Протягом 
року 

Ст. викладач Бурдін 
І.Є. 

76. Організація і проведення спортивного 
свята у міському притулку № 1 

1 червня 
2021 р. 

Ст. викладач Чикін 
О.В. 

77. Організація і виступ збірних команд 
університету в міських турнірах 

Протягом 
року (за 
планом) 

Ст. викладач Бурдін 
І.Є. 

78. Організація й участь студентів ОНМедУ 
у міських турнірах 

За планом Ст. викладач Бурдін 
І.Є., студентська ра-
да, професійна спілка 
студентів 

79. Організація і участь студентів ОНМедУ 
у тріадах міста 

Протягом 
року 

Ст. викладач Бурдін 
І.Є. 
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80. Організація і проведення матчевих зу-
стрічей з баскетболу, волейболу 

Протягом 
року 

Ст. викладач Пархо-
менко М.В. 

81. Організація і виступ членів збірних ко-
манд у міжнародних турнірах та чемпі-
онатах України 

Протягом 
року 

Ст. викладач Бурдін 
І.Є., студентська ра-
да, професійна спілка 
студентів 

82. Участь у підготовці та проведенні спор-
тивно-патріотичної гри «Спортивний 
шпиталь»  

Квітень–
травень 
2021 р. 

Проф. Юшковська 
О.Г., ст. викладач 
Бурдін І.Є., студент-
ська рада, професій-
на спілка студентів  

83. Складання та надання звіту про прове-
дення щорічного оцінювання фізичної 
підготовленості студентів до Одеського 
обласного відділення Комітету з фізич-
ного виховання та спорту Міністерства 
освіти і науки України 

Червень 
2021 р.  

Ст. викладач Бурдін 
І.Є. 

 
 

ПЛАН РОБОТИ 
ради Студентського наукового товариства 

та Товариства молодих вчених 

Д. мед. н., проф. Юшковська 
Ольга Геннадіївна 

— науковий керівник Студентського 
наукового товариства (СНТ) 
та Товариства молодих вчених (ТМВ) 

Філоненко Олена Вячеславівна — голова ради Товариства молодих вчених 
(ТМВ) 

Зінчук Богдан Андрійович — голова ради Студентського наукового 
товариства (СНТ) 

 

№ 
з/п Заходи 

Термін 
вико-
нання 

Відповідальний 
за виконання 

1 2 3 4 

1. Проведення організаційного засідання 
ради СНТ 
 

Вересень 
2020 р. 

 

Проф. Юшковська 
О.Г., Зінчук Б.А. 

2. Проведення організаційного засідання 
ради ТМВ 

Листопад 
2020 р. 

Проф. Юшковська 
О.Г., Філоненко О.В. 
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3. Проведення засідань старост студент-
ських гуртків та ради СНТ 
 

Протягом 
року 

(кожний 
другий 
четвер 
місяця) 

Зінчук Б.А. 
Єлісеєва Є.О. 

4. Проведення поточних засідань ради 
ТМВ 

Протягом 
року 

Філоненко О.В. 

5. Підготовка та розсилання інформацій-
них листів щодо студентських науково-
практичних заходів, конкурсів та ін. 

Протягом 
року 

Мітрохіна Н.А., 
Цимбалюк В.А. 

6. Організація проведення науково-
практичних семінарів та Круглих сто-
лів для студентів  

Протягом 
року 

Зінчук Б.А., 
Філоненко О.В., 
Єлісеєва Є.О., 
Мітрохіна Н.А.  

7. Інформування кафедр ОНМедУ щодо 
науково-практичних заходів, семінарів, 
Круглих столів та ін. 

Протягом 
року 

Мітрохіна Н.А., 
Цимбалюк В.А. 

8. Інформування ТМВ ОНМедУ про все-
українські та міжнародні заходи та за-
гальні тенденції в русі молодих вчених 
України 

Протягом 
року 

Філоненко О.В. 

9. Участь у заходах, організованих рада-
ми ТМВ при МОН та МОЗ України  

Протягом 
року 

Філоненко О.В. 

10. Оновлення інформації на стендах СНТ Протягом 
року 

Демченко К.В.,  
Якушкіна М. Ю. 

11. Висвітлення діяльності студентського 
наукового товариства у соціальних ме-
режах  

Протягом 
року 

Столяренко В. Н., 
Якушкіна М. Ю. 

12. Висвітлення діяльності студентського 
наукового товариства у газеті «Пульс» 
 

Протягом 
року 

Хоробрих О.В., 
Якушкіна М. Ю. 

13. Розробка нової символіки СНТ, ТМВ  
і підготовка та проведення конференції 
з міжнародною участю для студентів 
та молодих вчених «Сучасні теоретич-
ні та практичні аспекти клінічної ме-
дицини 2021» 

Січень–
лютий 
2021 р. 

Зінчук Б.А.,  
Дзюбенко Р. О. 
Столяренко В. Н. 
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14. Підтримка зв’язку з вишами інших 
країн, пошук та інформування про 
міжнародні гранти, стажування та про-
грами 

Протягом 
року 

Зінчук Б.А., 
Мітрохіна Н.А., 
Демченко К.В.  

15. Інформування та підготовка в дистан-
ційному режимі до участі в стипенді-
альній програмі «Завтра.UA» 

Жовтень–
листопад 
2020 р. 

Мітрохіна Н.А., 
Трофімов М.А., 
Бурячківський С.Е., 
Демченко К.В. 

16. Робота зі збору інформації для уза-
гальнення та формування звіту про 
участь студентів у наукових заходах в 
2020/2021 н. р. 

Листопад 
2020 р. 

Рада СНТ 

17. Чергування в офісі ради СНТ та ТМВ За планом Згідно з графіком чер-
гувань 

18. Онлайн семінар-інструктаж з наукової 
роботи студентів ОНМедУ 
 

Жовтень 
2020 р. 

Проф. Юшковська 
О.Г., Зінчук Б.А., 
Єлісеєва Є.О. 

19. Проведення семінарів для ТМВ 
ОНМедУ 

Протягом 
року 

Філоненко О.В. 

20. Проведення Студентського наукового 
турніру ОНМедУ онлайн  

Грудень–
лютий 
2020/ 

2021 рр. 

Зінчук Б.А., Єлісеєва 
Є.О., Мітрохіна Н.А., 
Демченко К.В.,  Хоро-
брих О.В., Хакім К. М. 
 

21. Розробка та проведення сучасних 
наукових заходів («Дебати», 
«Кіно у СНТ» тощо) 

Протягом 
року 

Мітрохіна Н.А., Дем-
ченко К.В., Хоробрих 
О.В., Хакім К.М., Ре-
кунова Д.С. 
 

22. Проведення в онлайн форматі Школи 
молодого науковця «Наука для чайни-
ків» 
 

Протягом 
року 

Руснак С.В., Зінчук 
Б.А., Мітрохіна Н.А. 

23. Оптимізація роботи зі збору тез конфе-
ренції з міжнародною участю для сту-
дентів та молодих вчених «Сучасні те-
оретичні та практичні аспекти клініч-
ної медицини 2021» 

Листо-
пад–

грудень 
2020 р. 

Рада СНТ 
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24. Підготовка та проведення кафедраль-
них етапів науково-практичної конфе-
ренції з міжнародною участю для сту-
дентів та молодих вчених «Сучасні те-
оретичні та практичні аспекти клініч-
ної медицини 2021» 

Листо-
пад–

грудень 
2020 р. 

Рада СНТ 

25. Підготовка та розсилання інформацій-
них листів науково-практичної конфе-
ренції з міжнародною участю для сту-
дентів та молодих вчених «Сучасні 
теоретичні та практичні аспекти клі-
нічної медицини 2021» 

Грудень 
2020 р. 

Демченко К.В.,  
Якушкіна М. Ю. 

26. Підготовка та видання збірки тез та 
програми науково-практичної конфе-
ренції з міжнародною участю для сту-
денів та молодих вчених «Сучасні тео-
ретичні та практичні аспекти клінічної 
медицини 2021» 

Січень–
березень 
2021 р. 

Зінчук Б.А., Філонен-
ко О.В., Єлісеєва Є.О., 
Мітрохіна Н.А., Яку-
шкіна М. Ю.  

27. Консультування з приводу патенту-
вання винаходів та корисних моделей 
студентів і молодих вчених 

Протягом 
року 

Рада СНТ 

28. Організація та проведення науково-
практичної конференції з міжнародною 
участю для студенів та молодих вчених 
«Сучасні теоретичні та практичні аспе-
кти клінічної медицини 2021» 

22–23 
квітня 
2021 р. 

Рада СНТ 

29. Обрання нового складу ради СНТ та 
Ради ТМВ 

23 квітня 
2021 р. 

Проф. Юшковська 
О.Г., рада СНТ 

30. Підбиття підсумків діяльності СНТ за 
рік 

Травень 
2021 р. 

Проф. Юшковська 
О.Г., Зінчук Б.А.,  
рада СНТ 

31. Підбиття підсумків діяльності ради 
ТМВ за поточний рік 
 

Травень 
2021 р. 

Проф. Юшковська 
О.Г., Філоненко О.В. 

32. Робота з організації збору робіт на 
Конкурс на здобуття премій НАМН 
України та Асоціації працівників ме-
дичних вузів України для студентів 
 

Травень–
червень 
2021 р. 

Рада СНТ та ТМВ 
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ПЛАН РОБОТИ 
профспілкового комітету студентів 

Михайлюк Євгеній Валерійович — голова ППО студентів ОНМедУ 
 

Дата 
засідання Порядок денний засідання Відповідальний за виконан-

ня, доповідач 

1 2 3 

Вересень 
2020 р. 

1. Звіт про роботу голів профбюро фа-
культетів за 2019/2020 навчальний рік. 
2. Визначення профоргів 1-го курсу 
та робота з профактивом. 
3. Проведення посвячення у студенти 
та вечора відпочинку першокурсни-
ків. 
4. Організація інформаційного пункту 
для першокурсників біля центрально-
го корпусу ОНМедУ 
5. Зустріч профактиву з мешканцями 
гуртожитків 

Голови профбюро, заступ-
ник голови профкому 
Голова культмасової комісії 
 
Голова інформаційно-
просвітницької комісії 
 
Голова соціально-побутової 
комісії 
 
Голова соціально-побутової 
комісії 

Жовтень 
2020 р. 

1. Туристичний клуб ОНМедУ — 
проведення туру вихідного дня —
дендропарк «Софіївка». 
2. Перевірка стану виплат і надання 
матеріальної допомоги пільговим ка-
тегоріям студентів ОНМедУ. 
3. Університетський турнір з футболу. 
 
4. Інтелектуально-оздоровча гра-
квест. 
5. Клуб інтелектуальних ігор і дебатів 
ОНМедУ. 
6. Благодійний ярмарок. 
 
7. Участь в організації конкурсу 
«Студенська осінь» 

Голова культмасової комісії 
 
 
Голова профбюро 
 
 
Голова спортивно-
оздоровчої комісії 
Голова культмасової комісії 
 
Голова культмасової комісії 
 
Голова інформаційно-
просвітницької комісії 
ЦСТ  

Листопад 
2020 р. 

1. Перевірка санітарно-побутового 
стану гуртожитків університету 
спільно з деканатами. 

Голова соціально-побутової 
комісії 
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 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 —
ексурсія містом. 
7. Проведення «ІІ Студентського нау-
кового турніру ОНМедУ» 
8. Проведення спортивно-
патріотичної гри «Лазертаг» 

Голова спортивно-
оздоровчої комісії 
Голова культмасової комісії 
 
Голова культмасової комісії 
 
Голова інформаційно-
просвітницької комісії 
Голова культмасової комісії 
 
Голова інформаційно-
просвітницької комісії 
Голова спортивно-
оздоровчої комісії 

Грудень 
2020 р. 

1. Обговорення плану роботи проф-
кому студентів у 2021 р. 
2. Клуб інтелектуальних ігор і дебатів 
ОНМедУ — фінальні ігри. 
3. Університетський турнір з баскет-
болу. 
4. Проведення Новорічного студент-
ського вечора. 
5. Організація заходів щодо прове-
дення зимових канікул. 
6. Проведення конкурсу — «Краща 
кімната гуртожитку». 
7. Відвідування театру 

Голова ППО студентів 
ОНМедУ 
Голова культмасової комісії 
 
Голова спортивно-
оздоровчої комісії 
Голова культмасової комісії 
 
Голова культмасової комісії 
 
Голова соціально-побутової 
комісії 
Голова інформаційно-
просвітницької комісії 

Січень 
2021 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 
 
 
Голова культмасової комісії 
 
Голова інформаційно-
просвітницької комісії, ЦСТ  
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Лютий 
2021 р. 

1. Аналіз роботи профкому студентів 
щодо надання матеріальної допомоги 
студентам університету. 
2. Навчально-просвітницька робота-
лекції в школах. 
3. Організація заходів щодо прове-
дення дня всіх закоханих в універси-
теті (пошта, кінопоказ). 
4. Університетські змагання з жиму 
лежачи. 
5. Клуб інтелектуальних ігор і дебатів 
ОНМедУ. 
6. Відвідування театру. 
 
5. Зустріч профактиву з мешканцями 
гуртожитків. 
6. Проведення спортивно-
патріотичної гри «Лазертаг» 

Заступник голови ППО сту-
дентів ОНМедУ 
 
Голова інформаційно-
просвітницької комісії 
Голова культмасової комісії 
 
 
Голова спортивно-
оздоровчої комісії 
Голова культмасової комісії 
 
Голова інформаційно-
просвітницької комісії 
Голова соціально-побутової 
комісії 
Голова спортивно-
оздоровчої комісії 

Березень 
2021 р. 

1. Проведення святкових заходів, 
присвячених Дню 8-го березня. 
2. Проведення заходів щодо пропагу-
вання здорового способу життя. 
3. Студенський вечір присвячений 
Дню 8-го березня. 
4. Університетські змагання  
з настільного тенісу. 
5. Клуб інтелектуальних ігор і дебатів 
ОНМедУ. 
6. Фотоконкурс. 
7. Туристичний клуб ОНМедУ —
екскурсія містом. 
8. Проведення Інтелектуальної гри: 
«Що? Де? Коли?» 

Голова культмасової комісії 
 
Голова спортивно-
оздоровчої комісії 
Голова культмасової комісії 
 
Голова спортивно-
оздоровчої комісії 
Голова культмасової комісії 
 
Голова культмасової комісії 
Голова культмасової комісії 
 
Голова інформаційно-
просвітницької комісії 

Квітень 
2021 р. 

1. Благодійна акція спільно з органі-
зацією «Червоний хрест». 
2. Організація туристичної поїздки. 

Голова інформаційно-
просвітницької комісії 
Голова культмасової комісії 
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 3. Організація заходів щодо святку-
вання «Дня визволення Одеси». 
4. Університетські змагання з дартсу. 
 
5. Клуб інтелектуальних ігор і дебатів 
ОНМедУ 

Голова інформаційно-
просвітницької комісії 
Голова спортивно-
оздоровчої комісії 
Голова культмасової комісії 

Травень 
2021 р. 

1. Затвердження заходів з підготовки 
святкування Дня Перемоги для вете-
ранів Великої Вітчизняної війни. 
2. Проведення спортивних заходів у 
гуртожитках університету. 
3. Клуб інтелектуальних ігор і дебатів 
ОНМедУ. 
4. Відвідування дитячого будинку. 
 
5. Благодійний ярмарок 

Голова інформаційно-
просвітницької комісії 
 
Голова спортивно-
оздоровчої комісії 
Голова культмасової комісії 
 
Голова інформаційно-
просвітницької комісії 
Голова інформаційно-
просвітницької комісії 

Червень 
2021 р. 

1. Участь у святкуванні Міжнародно-
го дня дитини. 
2. Перевірка стану облікової роботи 
організаційної комісії профкому сту-
дентів. 
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 2021» 

Голова інформаційно-
просвітницької комісії 
Заступник голови ППО сту-
дентів ОНМедУ 
 
Голова культмасової комісії 
 
Голова культмасової комісії 
 
 
Голова культмасової комісії 
 
Голова культмасової комісії 

Липень 
2021 р. 

1. Організація літнього відпочинку та 
оздоровлення студентів університету. 
2. «Туристичний клуб ОНМедУ» — 
тур вихідного дня. 

Голова спортивно-
оздоровчої комісії 
Голова спортивно-
оздоровчої комісії 

Примітка. Кількість запланованих заходів може змінюватися згідно з рішен-
ням зборів. 
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ПЛАН РОБОТИ 
профспілкового комітету співробітників 

Проф. Сухін Юрій Віталійович — голова профкому працівників 
 

Дата 
засідання Питання для обговорення Відповідальний член 

профкому 

Вересень 
2020 р. 

Аналіз роботи профспілкового комітету з 
організації оздоровлення та відпочинку 
працівників і членів їхніх сімей протягом 
2019/2020 навчального року 

Проф. Сухін Ю.В., 
Кубарова Л.І. 

Жовтень 
2020р. 

Про роботу комітетів, профгрупоргів ка-
федр та хід виконання колективного до-
говору 

Проф. Сухін Ю.В., 
доц. Степанов Г.Ф., 
Малашевська Л.Ф., 
Гаріна Н.В. 

Листопад 
2020 р. 

Про заходи профкому та адміністрації 
університету щодо виконання договору в 
питаннях дотримання трудового законо-
давства з умов праці та соціального захи-
сту співробітників 

Проф. Сухін Ю.В., 
Гаріна Н.В. 
 

Грудень 
2020 р. 

Про готовність студентських гуртожит-
ків та навчальних приміщень до зимово-
го періоду 

Доц. Вальда В.В. 

Січень 
2021 р 

Аналіз захворюваності співробітників 
університету і заходи адміністрації та 
профкому щодо зниження втрат робочо-
го часу та працездатності 

Гаріна Н.В., доц. Вальда 
В.В. 

Лютий 
2021 р. 

Про роботу профгрупоргів кафедр та під-
розділів університету 

Доц. Олійник Н.М., 
ст. викл. Бурдін І.Є. 

Березень 
2021 р. 

Спортивно-масова робота серед співро-
бітників і студентів університету 

Ст. викл. Бурдін І.Є. 

Квітень 
2021 р. 

Про роботу комісії з питань соціального 
страхування щодо дотримання чинного 
законодавства із забезпечення соціальних 
виплат та виплат тимчасової втрати пра-
цездатності 

Проф. Сухін Ю.В., 
Малашевська Л.Ф. 

Травень 
2021 р. 

Затвердження заходів з організації робо-
ти з ветеранами та підготовки святкуван-
ня Дня медичного працівника 

Проф. Сухін Ю.В., 
доц. Стречень С.Б., 
Кубарова Л.І. 

Червень 
2021 р. 

Про хід виконання колективного 
договору 

Проф. Сухін Ю.В. 
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