
 

 

 

ПЛАН 

роботи Вченої ради Одеського національного 

медичного університету на 2021-2022 навчальний рік 
 

Голова Вченої ради: академік НАМН України, професор В. М. Запорожан 

Вчений секретар Вченої ради: д.мед.н., професор О. Л. Аппельханс  

 

№ 

пп 

Дата 

засідання 

Порядок денний засідання Доповідач 

1.  31.08.2021 1. Аналіз ефективності роботи 
професорсько-викладацького складу 
університету, завдання та 
перспективи університету у 2021-
2022 навчальному році 

2. Підсумки роботи приймальної комісії 
університету по прийому студентів на 
1-й курс 

 

 
 

Ректор університету, 
академік НАМНУ, 
професор 

В.М. Запорожан 
 
Відповідальний 
секретар приймальної 
комісії, доцент 
Е.С.Бурячківський 

2.  14.10.2021 1. Стан роботи кафедр післядипломної 
освіти  
 
 
 
2. Про підготовку університету до роботи 
в зимовий період. 

Декан факультету 
післядипломної 
освіти, д.мед.н. 

К.В. Бітенський 

Головний інженер 
А.А. Юдін  

3.  18.11.2021 1. Аналіз результатів ліцензійних іспитів 
«Крок» в 2020-2021 навчальному році. 
Пріоритетні заходи з підготовки 
студентів до складання ліцензійного 
іспиту в 2021-2022 навчальному році. 

 
 
 
2. Аналіз ефективності роботи 

студентських наукових гуртків 
кафедр та молодих науковців 
університету. Організація чергової 
наукової конференції студентів та 
молодих вчених університету 

Проректор з науково-
педагогічної роботи, 
професор  
В.Г. Марічереда, 
в.о. проректора з 
науково-педагогічної 
роботи, професор  
І.П. Шмакова 

Науковий керівник 
СНТ та ТМВ універ-
ситету, професор  
О.Г. Юшковська 



 

4.  16.12.2021 1. Підсумки, проблеми та перспективи 
наукової діяльності та підготовки 
науково-педагогічних кадрів в 
університеті за 2021 рік. 

 
2. Затвердження планів наукових робіт 

та підготовки науково-педагогічних 
кадрів в університеті на 2021 рік. 

 
 

В.о. проректора з 
науково-педагогічної 
роботи, професор  

О.А. Шандра 
 
В.о. проректора з 
науково-педагогічної 
роботи, професор  
О.А. Шандра 
 

5.  13.01.2022 1. Звіти завідувачів кафедр медико-
профілактичного профілю  

 

2. Стан фінансово-господарської 
діяльності університету та 
перспективи його покращання 

 

Зав. кафедри гігієни 
та медичної екології, 
професор 
В.В.Бабієнко 

Нач.планово-
економічного відділу 
Н.З. Кадебська 

6.  17.02.2022 1. Досягнення та перспективи роботи 
Інституту трансляційної медицини 
 

 
 

2. 2.Стан міжнародної роботи на кафедрах 
медичних факультетів 

В.о. проректора з 
науково-педагогічної 
роботи, професор 
І.П. Шмакова 
 
Проректор з науково-
педагогічної роботи, 
професор 
В.Г.Марічереда 

7.  17.03.2022 1. Стан виховної та національно-
патріотичної роботи в університеті. 
Проблеми, основні завдання та 
перспективи.  

 

2. Внесок кафедр педіатричного 
профілю у подальший розвиток 
наукових шкіл за останні роки і 
перспективи на майбутнє.  

Проректор з науково-
педагогічної роботи, 
д.мед.н.  

К.О. Талалаєв  

 

Зав.кафедри педіатрії 
№1, чл.-кор. НАМНУ 
проф.М.Л. Аряєв   

8.  14.04.2022 1. Стан підготовки інтернів до 
складання ліцензійного 
інтегрованого іспиту “Крок-3”. 

 

2. Ефективність роботи кафедр 1-3 
курсів при підготовці до складання 

Декан факультету 
післядипломної 
освіти, д.мед.н. 
К.В. Бітенський 
 



ліцензійного іспиту КРОК-1: 
сучасний стан, проблеми та шляхи 
їх реалізації 

В.о. проректора з 
науково-педагогічної 
роботи, професор 
І.П. Шмакова 

9.  19.05.2022 1. Аналіз готовності факультетів 
університету до державної атестації 
випускників. 

2. Контроль за виконанням рішень 
Вченої ради стосовно виховної та 
антикорупційної роботи в університеті  

 

Декани факультетів 
 
 
Проректор з науково-
педагогічної роботи, 
д.мед.н.  
К.О. Талалаєв  

10.  23.06.2022 1. Підсумки державних випускних 
іспитів в університеті. 

2. Затвердження рішень державних 
комісій щодо випуску лікарів 2022 р. 

Голови ЕК 
 
Голова Вченої ради 
ОНМедУ, академік 
НАМНУ, професор 
В.М. Запорожан  

 

 

Голова Вченої ради, 

академік НАМН України, 

професор 

 

 

В.М. Запорожан 

  

Вчений секретар Вченої ради 

д.мед.н., професор 

 

О.Л. Аппельханс 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


