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ПЛАН РОБОТИ 
Вченої ради університету 

 
Академік НАМН України, — голова Вченої ради 
проф. Запорожан Валерій Миколайович 
Д. мед. н., проф. Вастьянов Руслан Сергійович — вчений секретар 
  Вченої ради 
 
№  
з/п 

Дата 
засідання Порядок денний засідання Доповідач 

1 2 3 4 
1. 01.09.2016 р.  1. Перспективи, пріоритетні напрями 

розвитку університету та універси-
тетських клінік. 
 
2. Підсумки роботи професорсько-
викладацького складу університету 
за 2015/2016 та основні завдання на 
2016/2017 навчальний рік. 
3. Підсумки роботи приймальної ко-
місії університету щодо прийому 
студентів на 1-й курс. 
 
4. Актуальність і завдання виховної 
роботи в студентському середовищі 

Ректор університету, 
академік НАМН 
України, проф. Запо-
рожан В.М. 
Ректор університету, 
академік НАМН 
України, проф. Запо-
рожан В.М. 
Відповідальний сек-
ретар приймальної 
комісії, доц. Степа-
нов Г.Ф. 
Проректор з науково-
педагогічної роботи 
(з питань гуманітар-
ної освіти та вихо-
вання) Талалаєв К.О. 

2. 20.10.2016 р. 1. Підготовка до роботи моніторин-
гової групи МОЗ України в 
університеті. 
 
 
2. Про організацію та перспективи 
роботи інформаційно-аналітичного 
центру університету. 
 
3. Про організацію навчального, 
наукового та клінічного процесів на 
новостворених кафедрах університету. 

Проректор з науково-
педагогічної (навчаль-
но-методичної)  
роботи, проф. 
Ульянов В.О. 
Помічник ректора з 
впровадження інфо-
рмаційних технологій 
Рогачевський О.П.  
Завідувач кафедри 
хірургії № 2, проф. 
Запорожченко Б.С., 
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1 2 3 4 
   

 
 
4. Про підготовку університету до 
роботи в зимовий період 

завідувач кафедри 
дитячої хірургії, 
проф. Лосєв О.О. 
Проректор з адмініс-
тративно-господар-
ської та фінансової 
роботи Пастернак 
І.М. 

3. 17.11.2016 р. 1. Про створення Інституціонального 
репозиторію в бібліотеці університету. 
 
 
2. Ефективність клінічної, навчальної 
та наукової діяльності медичних клі-
нік університету. 
 
 
 
3. Перспективи навчального процесу 
та наукової роботи на кафедрі меди-
цини катастроф та військової меди-
цини 
 

Помічник ректора з 
науково-інформацій-
ної діяльності Ханд-
рікова Г.І.  
Проректор з науково-
педагогічної роботи 
(лікувальної роботи 
та післядипломної 
освіти), проф. Дубі-
ніна В.Г. 
Завідувач кафедри 
медицини катастроф 
та військової меди-
цини, доц. Майданюк 
В.П. 

4. 15.12.2016 р. 1. Підсумки, проблеми та перспекти-
ви наукової діяльності та підготовки 
науково-педагогічних кадрів в уні-
верситеті за 2016 р. 
2. Затвердження планів наукових ро-
біт та підготовки науково-педагогіч-
них кадрів в університеті на 2017 р. 
3. Підсумки міжнародної роботи уні-
верситету і його структурних підроз-
ділів та аналіз прийому іноземних 
громадян на навчання 

Проректор з науково-
педагогічної роботи 
проф. Бажора Ю.І. 
 
Проректор з науково-
педагогічної роботи, 
проф. Бажора Ю.І.  
Проректори з науко-
во-педагогічної робо-
ти (з міжнародних 
зв’язків) проф. Марі-
череда В.Г., проф. 
Старець О.О. 

5. 19.01.2017 р. 1. Основні досягнення та завдання 
навчального, клінічного процесу та 
наукової роботи на кафедрі урології 
та нефрології. 

Завідувач кафедри 
урології та нефроло-
гії, проф. Костєв Ф.І. 
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1 2 3 4 
  2. Завдання професорсько-викладаць-

кого складу університету в аспекті 
нових критеріїв рейтингової оцінки 
діяльності університетів України. 
3. Стан фінансово-господарської 
діяльності університету та 
перспективи його покращання. 
 
 
 
 
4. Моніторинг і оцінка ефективності 
виховної роботи зі студентами уні-
верситету 
 

Проректор з науково-
педагогічної роботи 
проф. Бажора Ю.І. 
 
Проректор з адмініс-
тративно-господарсь-
кої та фінансової ро-
боти Пастернак І.М., 
головний бухгалтер 
університету  
Осташко Н.В. 
Проректор з науково-
педагогічної роботи 
(з питань гуманітар-
ної освіти та вихо-
вання) Талалаєв К.О. 

6. 16.02.2017 р. 1. Стан роботи та подальші перспек-
тиви профспілкової організації уні-
верситету. 
2. Ефективність роботи та перспективні 
завдання університетської комісії щодо 
запобігання академічному плагіату. 
3. Стан навчально-методичної і нау-
кової роботи на кафедрах стоматоло-
гічного факультету 

Голова профкому, 
проф. Сухін Ю.В. 
 
Голова комісії, проф. 
Вастьянов Р.С.  
 
Декан стоматологіч-
ного факультету, доц. 
Вальда В.В. 

7. 16.03.2017 р. 1. Результати моніторингу якості під-
готовки студентів за даними ректор-
ського контролю. 
2. Перспективи європейської освіти в 
анестезіології для фахівців універси-
тету. 
 
 
 
3. Про заходи щодо проведення чер-
гової наукової конференції студентів 
та молодих вчених університету  
з міжнародною участю 

Проректор з науково-
педагогічної роботи, 
проф. Бажора Ю.І. 
Завідувач кафедри 
анестезіології, інтен-
сивної терапії з піс-
лядипломною підго-
товкою проф. 
Тарабрін О.О. 
Науковий керівник 
СНТ та ТМВ універ-
ситету, проф. 
Юшковська О.Г. 

8. 20.04.2017 р. 1. Оцінка якості видання навчальної лі-
тератури співробітниками університету 
та роль циклових методичних комісій в 
ефективності видавничої діяльності. 

Проректор з науково-
педагогічної роботи, 
проф. Бажора Ю.І. 
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1 2 3 4 
  2. Аналіз виховної роботи зі студен-

тами університету протягом 
2016/2017 навчального року та перс-
пективні плани на наступний навча-
льний рік 

Проректор з науково-
педагогічної роботи 
(з питань гуманітар-
ної освіти та вихо-
вання) доц. Талалаєв 
К.О. 

9. 18.05.2017 р. 1. Стан підготовки інтернів до скла-
дання ліцензійного інтегрованого 
іспиту «Крок-3». 
2. Аналіз готовності факультетів уні-
верситету до державної атестації ви-
пускників. 
3. Аналіз ефективності роботи аспі-
рантів першого року навчання за но-
вою освітньо-науковою програмою 
 

Декан факультету пі-
слядипломної освіти, 
доц. Опаріна Т.П.  
Декани факультетів 
 
 
Проректор з науково-
педагогічної (навчаль-
но-методичної) робо-
ти, проф. Ульянов 
В.О. 

10. 30.06.2017 р. 1. Підсумки державних випускних 
іспитів в університеті. 
 
2. Затвердження рішень державних ко-
місій щодо випуску лікарів у 2017 р. 

Голови ДЕК 
Ректор університету, 
академік НАМН 
України, проф. Запо-
рожан 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 фтизіопульмонології 

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

4. Доц. Сікорська Ольга 
Олександрівна 

— зав. кафедри суспільних наук 

5. Проф. Гончарук Сергій Федорович — зав. кафедри клінічної імунології, ге-
нетики та медичної біології 

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

7. Д. філос. н. Ханжи Володимир 
Борисович 

— зав. кафедри філософії та біоетики 
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8. Доц. Грузевський  
Олександр Анатолійович 

— зав. кафедри мікробіології, вірусології 
та імунології 

9. Проф. Вастьянов Руслан 
Сергійович  

— зав. кафедри загальної та клінічної 
патологічної фізіології 

10. Проф. Гладчук Ігор Зіновійович  — зав. кафедри акушерства і гінекології 
№ 1 

11. Проф. Якименко Олена 
Олександрівна 

— зав. кафедри пропедевтики внутрішніх 
хвороб та терапії 

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

— зав. кафедри внутрішньої медицини  
№ 2  

13. Проф. Золотарьова Наталія 
Артемівна 

— зав. кафедри внутрішньої медицини № 4 

14. Проф. Запорожченко Борис 
Сергійович 

— зав. кафедри хірургії № 2 

15. Проф. Венгер Людмила  
Віленівна 

— зав. кафедри офтальмології 

16. Проф. Стоєва Тетяна Вікторівна — зав. кафедри педіатрії № 2 

17. Доц. Майданюк  
Володимир Павлович 

— зав. кафедри медицини катастроф та 
військової медицини 

18. Лоза Олександр Вікторович — заст. директора Університетської клі-
ніки № 2 

19. Доц. Уманський  
Дмитро Олександрович 

— заступник декана 

20. Ст. викладач Комлевой  
Олександр Миколайович 

— заступник декана 

21. Доц. Тітаренко  
Ольга Валентинівна 

— завуч кафедри оториноларингології 

22. Доц. Чернова Тетяна Михайлівна — завуч кафедри психіатрії, наркології,  
психології та соціальної допомоги 

23. Доц. Ярмула Костянтин 
Антонович 

— завуч кафедри професійної патології, 
клінічної, лабораторної 
та функціональної діагностики 

24. Чернишова Анастасія 
Олександрівна 

— голова студентського самоврядування 
факультету 

25. Триморуш Данило Степанович — студент 2-го курсу 

26. Здорикова Валерія Сергіївна — студентка 4-го курсу 
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ПЛАН РОБОТИ 
вченої ради медичного факультету № 1 

Дата 
засідан-

ня 
Порядок денний 

Відповідальний 
за підготовку 

питання, доповідач 
1 2 3 
8 

вересня 
2016 р. 

1. Пріоритетні завдання факультету на 
2016/2017 навчальний рік. 
2. Аналіз успішності студентів за результатами 
весняного семестру, складання студентами 
«Крок-1», «Крок-2» та комплексних державних 
іспитів 2015/2016 навчального року. 
3. Затвердження плану заходів деканату та ка-
федр факультету щодо усунення зауважень 
ДЕК. 
4. Звіти аспірантів, здобувачів, магістрантів 
(за планом). 
5. Поточні справи 

Проф. Котюжинсь-
ка С.Г. 
Проф. Котюжинсь-
ка С.Г. 
 
 
Завідувачі профіль-
них кафедр 
 
Доц. Левицька Н.А. 

13 
жовтня 
2016 р. 

1. Переваги та недоліки змін в організації на-
вчального процесу за підсумками 2015/2016  
навчального року. 
2. Стан та ведення навчально-методичної доку-
ментації на кафедрах факультету. 
3. Результати проведення навчально-виробни-
чих практик студентів на пропедевтичних, клі-
нічних кафедрах і на базах університетських 
клінік. 
4. Звіти аспірантів, здобувачів, магістрантів  
(за планом). 
5. Поточні справи 

Проф. Котюжинсь-
ка С.Г. 
 
Завідувачі кафедр, 
голова комісії 
Доц. Титаренко 
О.В.  
 
 
Завідувачі кафедр 
 
Доц. Левицька Н.А. 

10 
листо-
пада  

2016 р. 

1. Звіти кафедр хірургічного профілю про стан 
навчально-методичної, наукової, міжнародної, 
лікувальної та виховної роботи. 
2. Звіти аспірантів, здобувачів, магістрантів  
(за планом). 
3. Поточні справи 

Завідувачі кафедр 
 
 
 
 
Доц. Левицька Н.А. 

8 
грудня 
2016 р. 

1. Звіти кафедр медико-біологічного профілю 
про стан навчально-методичної, наукової, між-
народної та виховної роботи. 

Завідувачі кафедр 
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1 2 3 
 2. Звіти аспірантів, здобувачів, магістрантів 

(за планом). 
3. Поточні справи 

 
 
Доц. Левицька Н.А. 

9 
лютого 
2017 р. 

1. Аналіз успішності студентів за результатами 
осіннього семестру та зимової сесії. 
2. Звіти кафедр педіатричного профілю про стан 
навчально-методичної, наукової, міжнародної, 
лікувальної та виховної роботи. 
3. Результати науково-дослідної роботи студен-
тів на кафедрах факультету та перспективи під-
готовки молодих вчених. 
4. Звіти аспірантів, здобувачів, магістрантів 
(за планом). 
5. Поточні справи 

Доц. Уманський 
Д.О.  
Завідувачі кафедр 
 
 
Голова СНТ 
факультету 
 
Завідувачі кафедр 
 
Доц. Левицька Н.А. 

16 
березня 
2017 р. 

1. Аналіз виконання заходів кафедр факультету 
щодо усунення зауважень ДЕК 2015/2016 
навчального року. Готовність випускаючих 
кафедр до проведення комплексних практично 
орієнтованих державних іспитів і ліцензійного 
іспиту «Крок-2. Загальна лікарська підготовка». 
2. Звіти кафедр терапевтичного профілю про 
стан навчально-методичної, наукової, 
міжнародної, лікувальної та виховної роботи. 
3. Звіти аспірантів, здобувачів, магістрантів 
(за планом). 
4. Поточні справи 

Проф. Котюжинсь-
ка С.Г. 
 
 
 
 
Завідувачі кафедр 
 
 
 
 
Доц. Левицька Н.А. 
 

13 
квітня  
2017 р. 

1. Звіти кафедр медико-біологічного профілю 
про стан навчально-методичної, наукової, між-
народної та виховної роботи. 
2. Про виконання плану усунення зауважень 
ДЕК у 2015/2016 навчальному році. Готовність 
кафедр до проведення державної атестації  
випускників. 
3. Звіти аспірантів, здобувачів, магістрантів  
(за планом). 
4. Поточні справи 

Завідувачі  
профільних кафедр 
 
Проф. Котюжинсь-
ка С.Г. 
 
 
Завідувачі кафедр 
 
Доц. Левицька Н.А. 
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1 2 3 
11 

травня 
2017 р. 

1. Стан та удосконалення підготовки студентів 
до проведення ліцензійного іспиту «Крок-1. За-
гальна лікарська підготовка». 
2. Підсумки та перспективи роботи студентсь-
кого самоврядування факультету. 
3. Звіти аспірантів, здобувачів, магістрантів 
(за планом). 
 
4. Поточні справи 

Проф. Котюжинсь-
ка С.Г. 
 
Завідувачі відпо-
відних кафедр 
Голова студентсь-
кого самоврядуван-
ня факультету 
Доц. Левицька Н.А. 

8 
червня 
2017 р. 

 

1. Хід проведення державної атестації на фа-
культеті. 
2. Стан виховної роботи на факультеті: трудно-
щі та перспективи. 
3. Аналіз роботи вченої ради факультету. За-
твердження плану роботи вченої ради медично-
го факультету № 1 на 2017/2018 навчальний рік. 
4. Звіти аспірантів, здобувачів, магістрантів 
(за планом). 
5. Поточні справи 

Проф. Котюжинсь-
ка С.Г. 
Ст. викл. Комлевой 
О.М. 
Проф. Котюжинсь-
ка С.Г. 
 
Доц. Левицька Н.А. 

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

 

СКЛАД 
вченої ради медичного факультету № 2  

1. З. д. н. т. України, проф. 
Годован Владлена 
Володимирівна 

— голова вченої ради, декан  
 

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

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

3. К. мед. н. Павленко 
Олена Віталіївна 

— секретар вченої ради, 
доцент кафедри інфекційних хвороб 

Члени вченої ради: 
4. Чл.-кор. НАМН України,  

з. д. н. т. України, проф. Кре-
сюн Валентин Йосипович 

— зав. кафедри загальної та клінічної 
фармакології 

5. Проф. Холодкова Олена 
Леонідівна 

— зав. кафедри анатомії людини  
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6. З. д. н. т. України, проф.  
 Годлевський Леонід  
 Семенович 

— зав. кафедри біофізики, інформатики 
та медичної апаратури 

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

— зав. кафедри фізіології  

8. Проф. Четверіков Сергій 
Геннадійович 

— зав. кафедри онкології з курсом променевої 
діагностики, терапії та радіаційної медицини 

9. Проф. Юшковська Ольга 
Геннадіївна 

— зав. кафедри фізичної реабілітації, спортивної 
медицини, фізичного виховання і валеології  

10. Проф. Карпенко Юрій 
Іванович 

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

11. Проф. Поляков Анатолій 
Євгенович 

— зав. кафедри внутрішньої медицини № 3 
з курсом сестринської справи  

12. Проф. Чабан Тетяна 
Володимирівна 

— зав. кафедри інфекційних хвороб  

13. Засл. лікар України, доц. 
Муратова Тетяна 
Миколаївна 

— зав. кафедри неврології  

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

— зав. кафедри загальної хірургії та військової 
медицини 

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

— зав. кафедри хірургії № 1 
з післядипломною підготовкою 

16. Проф. Сон Анатолій 
Сергійович 

— зав. кафедри хірургії № 3 з курсом 
нейрохірургії  

17. Проф. Сухін Юрій 
Віталійович 

— зав. кафедри травматології та ортопедії  

18. Проф. Котова Наталія 
Володимирівна 

— зав. кафедри пропедевтики педіатрії 

19. Засл. лікар України, доц. 
Данильченко Лілія Іванівна 

— директор Університетської клініки № 1 
 

20. Доц. Нєнова Оксана 
Миколаївна 

— заступник декана факультету, кафедра біо-
фізики, інформатики та медичної апаратури 

21. Асист. Берлінська 
Людмила Іванівна 

— кафедра симуляційної медицини 
 

22. Асист. Шейх Алі Дані 
Хусейнович 

— кафедра гігієни та медичної екології 
 

23. Доц. Бурдіна Яніна 
Федорівна 

— кафедра медичної хімії 
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24. Доц. Дерішов Василь 
Володимирович 

— кафедра акушерства і гінекології № 2 
 

25. Доц. Кравчук Ольга 
Євгенівна  

— кафедра пропедевтики внутрішніх хвороб 
та терапії 

26. Доц. Рожковська Галина 
Михайлівна 

— кафедра онкології з курсом променевої 
діагностики, терапії та радіаційної медицини 

27. Доц. Кірпічнікова 
Катерина Петрівна 

— кафедра анестезіології, інтенсивної терапії 
з післядипломною підготовкою 

28. Русаков Віталій Вікторович  — студент 6-го курсу, голова  
студентської ради факультету 

29. Дашковський Дмитро 
Дмитрович 

— студент 5-го курсу, член студентської  
ради факультету 

30. Лаври Андрій Андрійович — студент 4-го курсу, член студентської ради 
факультету  

 
 
 

ПЛАН РОБОТИ 
вченої ради медичного факультету № 2 

Дата 
засі-
дання 

Порядок денний 
Відповідальний 
за підготовку 

питання, доповідач 
1 2 3 

15 
вересня  
2016 р. 

1. Аналіз успішності студентів за результатами 
весняного семестру, складання студентами 
«Крок-1», «Крок-2» та комплексних державних 
іспитів 2015/2016 навчального року. Завдання 
факультету на 2016/2017 навчальний рік. 
2. Підсумки і перспективи роботи студентської 
ради факультету на 2016/2017 навчальний рік. 
3. Підсумки і перспективи роботи профкому сту-
дентів факультету на 2016/2017 навчальний рік. 
4. Поточні питання 

Проф. Годован В.В. 
 
 
 
 
Голова студради 
Русаков В.В. 
Профорг студентів 
факультету 
Проф. Годован В.В. 

13 
жовтня 
2016 р. 

1. Обговорення доповнень і затвердження плану 
заходів кафедр факультету щодо усунення 
критичних зауважень ДЕК 2016 року. 
2. Про результати інтегрованого рейтингу сту-
дентів факультету за 2015/2016 навчальний рік. 
3. Поточні питання  

Завідувачі випуска-
ючих кафедр  
 
Голова студради 
Русаков В.В. 
Проф. Годован В.В. 
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1 2 3 
10 

 листо-
пада  

2016 р. 

1. Стан наукової роботи і підготовки молодих 
викладачів кафедр. Результати науково-дослід-
ної роботи студентів на кафедрах факультету та 
шляхи її покращання. 
2. Звіт аспірантів і здобувачів кафедр про вико-
нання дисертаційних робіт, термін закінчення 
яких заплановано на 2016 і 2017 рр.  
3. Поточні питання 

Завідувачі кафедр 
 
 
 
Аспіранти 
і здобувачі кафедр 
 
Проф. Годован В.В. 

8 
грудня 
2016 р. 

1. Стан успішності навчання та відвідування 
практичних занять і лекцій студентами напри-
кінці осіннього семестру. 
2. Аналіз роботи кафедр у розвитку товариства 
молодих вчених і студентського наукового това-
риства. 
3. Звіти завідувачів кафедр медико-біологічного 
профілю про стан навчальної (обов’язково за-
значити порівняльний аналіз попередніх резуль-
татів сесії і «Крок-1» з дисципліни), навчально-
методичної та виховної роботи і конкретні захо-
ди щодо ліквідації наявних недоліків. 
4. Поточні питання 

Доц. Нєнова О.М. 
 
 
Проф.  
Юшковська О.Г. 
 
Завідувачі  
відповідних кафедр  
 
 
 
 
Проф. Годован В.В. 

9 
лютого 
2017 р. 

1. Аналіз успішності студентів за результатами 
осіннього семестру і зимової сесії. 
2. Звіти завідувачів кафедр хірургічного профі-
лю про стан навчальної (обов’язково зазначити 
порівняльний аналіз попередніх результатів під-
сумкових контролів і «Крок-2» з дисципліни), 
навчально-методичної та виховної роботи і кон-
кретні заходи щодо ліквідації наявних недоліків. 
3. Поточні питання 
 

Доц. Нєнова О.М. 
 
Завідувачі  
відповідних кафедр  
 
 
 
 
Проф. Годован В.В. 

9  
березня 
2017 р. 

1. Звіти завідувачів кафедр терапевтичного і пе-
діатричного профілів про стан навчальної 
(обов’язково зазначити порівняльний аналіз по-
передніх результатів підсумкових контролів і 
«Крок-2» з дисципліни), навчально-методичної 
та виховної роботи і конкретні заходи щодо лік-
відації наявних недоліків. 
 

Завідувачі відпові-
дних кафедр 
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1 2 3 
 2. Звіт кафедр про заходи, які проведені для усу-

нення зауважень ДЕК 2016 р. (згідно з відповід-
ними пунктами звіту ДЕК з наданням протоколів 
засідань кафедр гуманітарного, медико-біологіч-
ного і клінічного профілів про заходи з їх інтег-
рації). 
3. Поточні питання 

Завідувачі випус-
каючих кафедр  
 
 
 
 
Проф. Годован В.В. 

13 
 квітня  
2017 р. 

1. Про підготовку випускаючих кафедр до про-
ведення практично орієнтованих іспитів і тесто-
вого іспиту «Крок-2. Загальна лікарська підго-
товка». 
2. Підготовка кафедр до університетської сту-
дентської конференції. 
3. Поточні питання 

Завідувачі кафедр 
 
 
 
Завідувачі кафедр 
 
Проф. Годован В.В. 

11  
травня 
2017 р. 

1. Стан виховної роботи на кафедрах факульте-
ту. Звіт кураторів студентських груп і поверхів 
гуртожитків. 
2. Підсумки виконання плану з усунення заува-
жень ДЕК 2016 року. Готовність кафедр до про-
ведення атестації випускників. 
3. Стан підготовки студентів до проведення 
ліцензійного іспиту «Крок-1. Загальна лікарська 
підготовка». 
4. Захист і затвердження магістерських робіт. 
5. Поточні питання 

Заст. декана 
 
 
Проф. Годован В.В. 
 
 
Завідувачі відпові-
дних кафедр  
 
Магістранти  
Проф. Годован В.В. 

8 
 червня 
2017 р. 

1. Хід проведення державної атестації на фа-
культеті. 
2. Аналіз роботи вченої ради факультету за по-
точний рік. Обговорення і затвердження планів 
роботи деканату та вченої ради на 2017/2018 на-
вчальний рік. 
3. Захист і затвердження магістерських робіт. 
4. Затвердження звітів аспірантів, клінічних ор-
динаторів, магістрантів 1-го, 2-го року навчання. 
5. Поточні питання 

Проф. Годован В.В. 
 
Проф. Годован В.В. 
 
 
 
Магістранти 
Аспіранти, магіст-
ранти  
Проф. Годован В.В. 

Примітка. Порядок денний уточнюється і доповнюється залежно від поточ-
них справ. 
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СКЛАД 
вченої ради медичного факультету № 3  

1. Проф. Шмакова Ірина Петрівна  — голова вченої ради 
2. Проф. Ситнікова Варвара 

Олександрівна 
— заступник голови вченої ради 

3. К. б. н. Васильєва Антоніна 
Георгіївна 

— секретар вченої ради 

Члени вченої ради 
4. Чл.-кор. НАМН України, проф.  

Аряєв Микола Леонідович 
— кафедра педіатрії № 1 

5. Проф. Аймедов Костянтин 
Володимирович 

— зав. кафедри психіатрії, наркології, 
психології та соціальної допомоги 

6. З. д. н. т. України, проф.  
Зелінський Олександр Олексійович 

— зав. кафедри акушерства 
і гінекології № 2 

7. Проф. Лосєв Олександр 
Олександрович 

— зав. кафедри дитячої хірургії  
 

8. Проф. Харченко Юрій Петрович  — зав. кафедри дитячих інфекційних 
хвороб 

9. Проф. Кривда Григорій 
Федорович 

— зав. кафедри судової медицини  

10. Проф. Мардашко Олексій 
Олексійович 

— зав. кафедри медичної хімії 

11. Засл. лікар України, доц.  
Голубятніков Микола Іванович  

— зав. кафедри загальної та клінічної  
епідеміології та біобезпеки 

12. Проф. Лебедюк Михайло 
Миколайович 

— зав. кафедри дерматології 
та венерології 

13. Д. ю. н. Погрібний Сергій 
Олексійович 

— зав. кафедри соціальної медицини, 
медичного права і менеджменту 

14. Проф. Ігнатьєв Олександр 
Михайлович 

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

15. Проф. Бабієнко Володимир  
Володимирович 

— зав. кафедри гігієни та медичної 
екології 

16. Доц. Лосєва Катерина 
Олександрівна 

— кафедра педіатрії № 2 
 

17. Кузьмінська Катерина — студентка 6-го курсу, 
член студентської ради факультету 

18. Вертилецька Ірина — студентка 6-го курсу, 
член студентської ради факультету  
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19. Войт Анастасія — студентка 6-го курсу, 
член студентської ради факультету 

20. Циплухіна Ірина — студентка 6-го курсу, 
член студентської ради факультету 

 
 

ПЛАН РОБОТИ 
вченої ради медичного факультету № 3 

Дата 
засідання Порядок денний 

Відповідальний 
за підготовку 

питання, доповідач 
1 2 3 

Вересень 
2016 p. 

1. Про результати державних іспитів 2015/2016 
навчального року, заходи деканату та кафедр 
факультету, спрямовані на усунення зауважень 
голів ДЕК. Аналіз результатів проведення лі-
цензійних іспитів «Крок-1. Загальна лікарська 
підготовка» та «Крок-2. Загальна лікарська 
підготовка» у 2015/2016 навчальному році, за-
вдання кафедр факультету щодо їх поліпшення. 
2. Стан навчально-методичної роботи, виховної 
та наукової діяльності кафедр педіатрії № 1, гі-
гієни та медичної екології. 
3. Звіти аспірантів, здобувачів, магістрантів 
(за планом) 

Проф. Шмакова 
І.П. 
 
 
 
 
 
 
Проф. Аряєв М.Л. 
 
 
Проф. Бабієнко 
В.В. 

Жовтень 
2016 р. 

1. Підсумки та перспективи роботи студентсь-
кої ради факультету. 
2. Стан навчально-методичної, виховної та на-
укової діяльності кафедр акушерства і гінеко-
логії № 2; дерматології та венерології. 
3. Звіти аспірантів, здобувачів, магістрантів 
(за планом) 

Зайцев А.В. 
 
Проф. Зелінський 
О.О. 
 
Проф. Лебедюк 
М.М. 

Листопад 
2016 р. 

1. Стан виховної та культурно-масової роботи 
на кафедрах факультету. Шляхи поліпшення її 
ефективності. 
2. Стан навчально-методичної, виховної та на-
укової діяльності кафедри психіатрії, нарколо-
гії, психології та соціальної допомоги. 
3. Звіти аспірантів, здобувачів, магістрантів 
(за планом) 

Доц. Брянцев П.А. 
 
 
Куратори груп 
 
 
Проф. Аймедов 
К.В. 
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1 2 3 
Грудень 
2016 р. 

1. Стан навчально-методичної, виховної та на-
укової діяльності кафедр дитячих інфекційних 
хвороб; професійної патології, клінічної, лабо-
раторної та функціональної діагностики. 
2. Звіти аспірантів, здобувачів, магістрантів 
(за планом) 

Проф. Харченко 
Ю.П. 
 
 
Проф. Ігнатьєв 
О.М. 

Січень 
2017 р. 

1. Особливості підготовки студентів 
4–6-го курсів з акушерства і гінекології. 
2. Стан навчально-методичної, виховної та на-
укової діяльності кафедр дитячої хірургії; пси-
хіатрії, наркології, психології та соціальної до-
помоги. 
3. Звіти аспірантів, здобувачів, магістрантів 
(за планом) 

Проф. Зелінський 
О.О.  
Проф. Лосєв О.О. 
 
 
 
Проф. Аймедов 
К.В. 

Лютий 
2017 р. 

1. Підсумки успішності осіннього семестру. 
2. Аналіз виконання заходів кафедр факульте-
ту, спрямованих на усунення зауважень голів 
ДЕК 2015/2016 навчального року. 
3. Стан навчально-методичної, виховної та на-
укової діяльності кафедр медичної хімії; зага-
льної та клінічної епідеміології та біобезпеки. 
4. Звіти аспірантів, здобувачів, магістрантів (за 
планом) 

Проф. Шмакова І.П.  
Проф. Шмакова І.П. 
 
 
Проф. Мардашко 
О.О. 
 
Доц. Голубятніков 
М.І. 

Березень 
2017 р. 

1. Звіти кураторів груп і гуртожитків. 
 
2. Про підготовку до складання комплексного 
практично орієнтованого державного іспиту на 
кафедрах факультету. Аналіз результатів моні-
торингу студентів 3-го та 6-го курсів щодо підго-
товки до складання іспитів «Крок-1», «Крок-2». 
3. Стан навчально-методичної, виховної та на-
укової діяльності кафедр патоморфології та 
судової медицини. 
4. Звіти аспірантів, здобувачів, магістрантів 
(за планом) 

Куратори груп 
і гуртожитків 
Завідувачі кафедр 
 
 
 
 
Проф. Ситнікова 
В.О., проф. Кривда 
Г.Ф. 

Квітень 
2017 р. 

1. Підсумки виконання плану з усунення за-
уважень голів ДЕК 2015/2016 навчального ро-
ку на кафедрах факультету. 

Проф. Шмакова 
І.П. 
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 2. Готовність випускаючих кафедр до прове-

дення державного ліцензійного іспиту 
«Крок-2» та комплексних практично орієнто-
ваних державних іспитів 2016/2017 навчально-
го року. 
3. Особливості викладання педіатрії студентам 
3-го та 6-го курсів. 
4. Звіти аспірантів, здобувачів, магістрантів  
(за планом) 

Завідувачі кафедр 
 
 
 
 
Проф. Аряєв М.Л., 
доц. Лосєва К.О. 

Травень 
2017 p. 

1. Хід державних іспитів на медичному фа-
культеті. 
 
2. Організаційні аспекти проведення держав-
ного ліцензійного іспиту «Крок-1» у 2016/2017 
навчальному році. 
3. Аналіз роботи вченої ради медичного фа-
культету № 3. Затвердження плану роботи 
вченої ради медичного факультету № 3 на 
2017/2018 навчальний рік. 
4. Звіти аспірантів, здобувачів, магістрантів 
(за планом) 

Проф. Шмакова 
І.П., к.хім.н. 
Васильєва А.Г. 

 
 

СКЛАД 
вченої ради стоматологічного факультету 

1. Доц. Вальда Володимир 
Володимирович 

— голова вченої ради 

2. Проф. Пухлік Сергій Михайлович — заступник голови вченої ради 
3. Доц. Седлецька Алла Олександрівна — секретар вченої ради 

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

стоматології 
5. З. д. н. т. України, проф.  

Шнайдер Станіслав Аркадійович 
— зав. кафедри загальної стоматології 

6. З. д. н. т. України, проф.  
Чулак Леонід Дмитрович 

— зав. кафедри ортопедичної 
стоматології 

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

— зав. кафедри стоматології дитячого 
віку 
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8. Проф. Романова Юлія Георгіївна  — зав. кафедри терапевтичної 
стоматології 

9. Д. мед. н. Горохівський Володимир 
Нестерович 

— зав. кафедри ортодонтії 

10. Доц. Лисий Ігор Станіславович  — заступник декана стоматологічного 
факультету 

11. Доц. Шутурмінський 
Віталій Григорович 

— доцент кафедри ортопедичної 
стоматології 

12. Доц. Заградська Олена Леонідівна — завуч кафедри терапевтичної 
стоматології 

13. Доц. Коваль Юрій Миколайович — завуч кафедри стоматології 
дитячого віку 

14. Доц. Бас Андрій Олексійович — завуч кафедри ортопедичної 
стоматології 

15. Доц. Котова Ірина 
Олександрівна 

— завуч кафедри загальної 
стоматології 

16. К. мед. н. Розуменко Марина 
Володимирівна 

— кафедра ортопедичної стоматології, 
відповідальна за виробничу 
практику по факультету 

17. К. мед. н. Суслова Оксана 
Вікторівна 

— завуч кафедри ортодонтії 

18. К. мед. н. Тащан Армен 
Едуардович 

— завуч кафедри хірургічної 
стоматології 

19. Гудзинський Ігор Вікторович — студент 5-го курсу 
20. Петренко Анастасія Миколаївна — студентка 4-го курсу 
21. Остапенко Ірина Валеріївна — cтудентка 3-го курсу 
 
 

ПЛАН РОБОТИ 
вченої ради стоматологічного факультету  

Дата 
засідання Порядок денний 

Відповідальний 
за підготовку 

питання, доповідач 
1 2 3 

Вересень 
2016 р. 

1. Аналіз результатів складання державних іс-
питів 2015/2016 навчального року. 
2. Затвердження заходів деканату та кафедр, 
спрямованих на усунення зауважень голови 
ДЕК 2015/2016 навчального року. 

Доц. Вальда В.В. 
 
Доц. Вальда В.В. 
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 3. Аналіз результатів літньої екзаменаційної 

сесії студентів. 
4. Аналіз результатів літньої виробничої прак-
тики студентів. 
5. Про стан підготовки кафедр до навчального 
року. 
6. Поточні питання 

Доц. Лисий І.С. 
 
К. мед. н. Розумен-
ко М.В. 
Завідувачі та завучі 
кафедр 

Жовтень 
2016 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 2016 р. 
 
3. Звіт кафедри терапевтичної стоматології про 
стан навчально-методичної, виховної та ліку-
вальної роботи за 2015/2016 навчальний рік. 
4. Про організацію підготовки студентів 3-го 
курсу до проведення ліцензійного іспиту 
«Крок-1». 
5. Поточні питання 

Доц. Бас Н.О.  
 
 
Аспіранти, здобува-
чі, наукові керівни-
ки дисертаційних 
робіт 
Проф. Романова 
Ю.Г.  
 
К.мед.н. Розуменко 
М.В. 

Листопад 
2016 р. 

1. Про організацію підготовки студентів 5-го 
курсу до проведення ліцензійного іспиту 
«Крок-2». 
2. Аналіз якості проведення самостійної робо-
ти на кафедрі хірургічної стоматології. 
3. Звіт кафедри ортодонтії про стан навчально-
методичної, виховної та лікувальної роботи за 
2015/2016 навчальний рік. 
4. Поточні питання 

Доц. Вальда В.В. 
 
 
Проф. Гулюк А.Г. 
 
Д.мед.н., доц.  
Горохівський В.Н. 

Грудень 
2016 р. 

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

Доц. Лисий І.С. 
 
 
К.мед.н. Розуменко 
М.В. 
Завідувачі та завучі 
кафедр 
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Лютий 
2017 р. 

1. Аналіз і підсумки зимової екзаменаційної 
сесії студентів. 
2. Аналіз і підсумки зимової виробничої прак-
тики студентів. 
3. Аналіз якості проведення самостійної робо-
ти на кафедрі ортопедичної стоматології. 
4. Досвід організації самостійної роботи сту-
дентів на кафедрі стоматології дитячого віку. 
5. Поточні питання 

Доц. Лисий І.С. 
 
К.мед.н. Розуменко 
М.В. 
Проф. Чулак Л.Д. 
 
Проф. Дєньга О.В. 
 

Березень 
2017 р. 

1. Звіт кафедри оториноларингології про стан 
навчально-методичної, виховної та лікувальної 
роботи за 2015/2016 навчальний рік. 
2. Про організацію підготовки студентів 5-го 
курсу до державного іспиту. 
3. Планування тем магістерських робіт. 

 
 

4. Поточні питання 

Проф. Пухлік С.М. 
 
 
Доц. Вальда В.В. 
 
Магістранти ка-
федр, наукові 
керівники 

Квітень 
2017 р. 

1. Аналіз результатів проведення ліцензійного 
іспиту «Крок-1». 
2. Про виконання плану реалізації пропозицій 
та усунення зауважень голови ДЕК у 2015/ 
2016 навчальному році. 
3. Про стан академічної успішності студентів 
стоматологічного факультету. 
4. Звіт про роботу СНТ факультету. 
5. Про стан підготовки магістерських робіт до 
затвердження. 
6. Поточні питання 

Доц. Вальда В.В. 
 
Завідувачі та завучі 
кафедр 
 
Доц. Лисий І.С. 
 
Доц. Бас Н.О. 
Магістранти, 
наукові керівники 

Травень 
2017 р. 

1. Затвердження звітів аспірантів, клінордина-
торів і магістрантів. 
 
 
2. Затвердження магістерських робіт. 
 
 
3. Про стан підготовки до літньої виробничої 
практики студентів. 
4. Звіт про виконання плану роботи вченої ра-
ди стоматологічного факультету за 2016/2017 
навчальний рік. 

Аспіранти, клінор-
динатори, магіст-
ранти, наукові 
керівники 
Магістранти, 
наукові керівники, 
рецензенти 
К.мед.н. Розуменко 
М.В. 
Доц. Вальда В.В. 
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 5. Затвердження складу і плану роботи вченої 

ради стоматологічного факультету на 
2017/2018 навчальний рік. 
6. Поточні питання 

Доц. Седлецька 
А.О. 

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

 
СКЛАД 

вченої ради фармацевтичного факультету 

1. Доц. Анісімов Володимир Юрійович — голова вченої ради 
2. Проф. Гельмбольдт Володимир  

Олегович 
— заступник голови вченої ради 

3. Доц. Прилипко Наталія Анатоліївна — секретар вченої ради 
Члени вченої ради: 

4. Проф. Рожковський Ярослав 
Володимирович  

— зав. кафедри фармакогнозії 
та технології ліків 

5. Д. мед. н., доц. Нікогосян 
Левон Рубенович 

— зав. кафедри загальної фармації 

6. Д. фарм. н. Борисюк Ірина Юріївна — кафедра загальної фармації 
7. Д. фарм. н. Унгурян Ліана Михайлівна — зав. кафедри організації 

та економіки фармації 
8. Доц. Єрьомкіна Галина Геннадіївна — зав. кафедри іноземних мов 

 
9. Асист. Ларсон Лариса Миколаївна 
 

— заступник декана, 
кафедра судової медицини 

10. Доц. Фізор Наталія Селіверстівна 
 

— кафедра фармакогнозії 
та технології ліків 

11. Доц. Осійчук Ольга Володимирівна — кафедра фармацевтичної хімії  
12. Доц. Стречень Сергій Борисович 
 

— кафедра загальної 
та клінічної фармакології 

13. Доц. Шемонаєва Катерина Федорівна — кафедра загальної та клінічної 
фармакології 

14. Доц. Менчук Катерина Максимівна  — кафедра медичної хімії 
15. Доц. Бурячківський Едуард 

Станіславович 
— кафедра патологічної анатомії  

з секційним курсом, заступник 
декана міжнародного факультету 

16. Доц. Волохова Галина Олександрівна — кафедра фізіології 
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17. Ст. викл. Бєляєва Оксана Іванівна — кафедра організації та економіки 
фармації 

18. Асист. Шукаєва Ольга Петрівна — кафедра загальної фармації 
19. Асист. Сметюк Олена Олексіївна — кафедра клінічної імунології, 

генетики та медичної біології 
20. Бензар Євгенія Василівна 
 

— студентка 4-го курсу, голова 
студентської ради факультету 

21. Бєлік Софія Олександрівна — студентка 4-го курсу, 
член студентської ради факультету 

 
 
 

ПЛАН РОБОТИ 
вченої ради фармацевтичного факультету  

Дата 
засідання Порядок денний 

Відповідальний 
за підготовку 
питання, допо-

відач 
1 2 3 

Вересень 
2016 р. 

1. Підсумки роботи ДЕК у 2015/2016 навчальному 
році та завдання науково-педагогічного складу фа-
культету для реалізації зауважень щодо підготовки 
випускників на денному відділенні. Затвердження 
плану реалізації критичних зауважень ДЕК 2016 р. 
2. Аналіз результатів екзаменаційної сесії 1–4-го 
курсів, літньої практики та заходи деканату і ка-
федр факультету щодо підвищення рівня успішно-
сті студентів. 
3. Аналіз якості підготовки студентів денного від-
ділення за підсумками «Крок-1» і «Крок-2» та за-
очного відділення за підсумками «Крок-1». За-
твердження заходів щодо поліпшення теоретичної 
підготовки студентів. 
4. Завдання факультету на 2016/2017 навчальний 
рік. 
5. Поточні справи 

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

Жовтень 
2016 р. 

1. Аналіз результатів проведення тестового іспиту 
«Крок-1» на денному відділенні та завдання щодо 
покращання успішності студентів. 

Доц. Анісімов 
В.Ю. 
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 2. Стан виконання, результати та шляхи удоскона-

лення НДР кафедр фармацевтичного факультету. 
3. Затвердження плану видавництва навчально-
методичної літератури на 2016 рік. 
4. Стан методичного забезпечення студентів 1–5-го 
курсів на кафедрах фармацевтичного факультету й 
у бібліотеці університету. 
5. Якість методичного забезпечення навчального 
процесу студентів 1–6-го курсів заочної форми на-
вчання на сайтах кафедр е-бібліотеки університету. 
 
6. Поточні справи 
 

Проф. Гельм-
больдт В.О. 
Доц. Анісімов 
В.Ю. 
Проф. 
Рожковський 
Я.В. 
 Декан факуль-
тету, завідувачі 
кафедр і члени 
вченої ради 

Листопад 
2016 р. 

1. Стан реалізації критичних зауважень ДЕК 
2016 р. на заочному відділенні. 
2. Стан методичного забезпечення навчального 
процесу та післядипломного навчання провізорів-
інтернів на фармацевтичному факультеті. 
3. Звіт наукових керівників і здобувачів наукових 
ступенів кафедр фармацевтичного факультету про 
хід виконання дисертаційних досліджень. 
4. Стан навчально-методичної та наукової роботи 
на кафедрі організації та економіки фармації. 
5. Поточні справи 
 

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

Грудень 
2016 р. 

1. Аналіз виховної роботи зі студентами фармаце-
втичного факультету та шляхи її покращання. 
2. Стан методичного забезпечення та готовність 
кафедр до проведення державної атестації випуск-
ників заочного відділення. 
3. Стан навчально-методичної роботи щодо 
забезпечення самостійної роботи студентів та 
шляхи її покращання. 
4. Звіт кураторів студентських груп. 
5. Стан навчально-методичної і наукової роботи на 
кафедрі фармакогнозії та технології лікарів. 
6. Поточні справи 

Доц. Анісімов 
В.Ю. 
Завідувачі  
кафедр 
 
Завідувачі  
кафедр 
 
Куратори 
Проф. Рожков-
ський Я.В. 
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Лютий 
2017 р. 

1. Результати державної атестації випускників на 
заочному відділенні. Затвердження плану реаліза-
ції критичних зауважень ДЕК 2017 р. 
2. Результати екзаменаційної сесії студентів 1–5-го 
курсів і шляхи підвищення рівня їх теоретичної та 
практичної підготовки. 
3. Результати науково-дослідної роботи студентів 
на кафедрах факультету та шляхи її покращання. 
4. Затвердження заходів щодо підготовки студен-
тів фармацевтичного факультету до ІІ етапу олім-
піади за спеціальністю «Фармація». 
5. Поточні справи 

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

Березень 
2017 р. 

1. Стан реалізації критичних зауважень державної 
атестації випускників денного відділення 2016 р. За-
твердження установчих документів ДЕК на 2017 р. 
2. Практичні навички при підготовці провізорів та 
стан методичного забезпечення практичної части-
ни навчального процесу на кафедрах факультету і 
шляхи його удосконалення. 
3. Стан роботи кафедр фармацевтичного факульте-
ту щодо підготовки і проведення секції фармації 
на конференції молодих вчених і студентів. 
4. Поточні справи 

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

Квітень 
2017 р. 

1. Стан готовності практичних баз кафедр факуль-
тету до проведення навчальних і виробничих прак-
тик. 
2. Обговорення заходів і стану підготовки студен-
тів денного відділення фармацевтичного факульте-
ту до «Крок-2». 
3. Методичні аспекти створення навчально-
методичних матеріалів за новим навчальним пла-
ном для студентів фармацевтичного факультету. 
4. Звіт наукових керівників про стан виконання 
дипломних робіт. 
5. Поточні справи 

Доц. Анісімов 
В.Ю. 
 
Завідувачі  
кафедр 
 
Проф. Рожков-
ський Я.В. 
Наукові 
керівники 

Травень 
2017 р. 

1. Стан і готовність кафедр до проведення держав-
ної атестації випускників денного відділення. 
2. Допуск дипломних робіт до захисту на засіданні 
ДЕК. 

Доц. Анісімов 
В.Ю. 
Проф. Гельм-
больдт В.О. 



 30 

1 2 3 
 3. Обговорення заходів і стану підготовки сту-

дентів заочного відділення фармацевтичного фа-
культету до «Крок-1». 
4. Звіт кураторів про виконану роботу зі студента-
ми за весняний семестр. 
5. Затвердження тем дипломних робіт студентів. 
6. Затвердження звіту та плану роботи вченої ради 
факультету на новий навчальний рік. 
7. Затвердження плану виховної роботи факульте-
ту на новий навчальний рік. 
8. Поточні справи 

Завідувачі ка-
федр. 
 
Куратори 
 
Доц. Анісімов 
В.Ю. 

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

 
СКЛАД 

вченої ради міжнародного факультету 

1. Проф. Старець Олена 
Олександрівна 

— голова вченої ради 

2. Доц. Горячев Павло Ілліодорович — заступник голови вченої ради 
3. Атавіна Світлана Володимирівна — секретар вченої ради 

Члени вченої ради: 
4. Проф. Марічереда Валерія 

Геннадіївна 
— проректор з науково-педагогічної 

роботи (міжнародних зв’язків), 
кафедра акушерства і гінекології № 1 

5. Федоровський Віталій 
Володимирович 

— начальник міжнародного відділу 

6. Доц. Розуменко Олександр 
Павлович 

— заступник декана, кафедра ортопедич-
ної стоматології 

7. Доц. Бурячківський Едуард 
Станіславович 

— заступник декана, кафедра патологічної 
анатомії з секційним курсом 

8. Доц. Кукушкін Віталій Наумович — заступник декана, кафедра педіатрії № 1  
9. Д. мед. н., доц. Коболєв Євген 

Володимирович 
— заступник декана, кафедра гігієни 

та медичної екології  
10. Ст. викл. Головчук Валентина  

Тимофіївна  
— заступник декана, кафедра іноземних 

мов 
11. Ст. викл. Бурдін Ігор Євгенович  — заступник декана, кафедра фізичної 

реабілітації, спортивної медицини, 
фізичного виховання і валеології 

12. Проф. Стоєва Тетяна Вікторівна — зав. кафедри педіатрії № 2 
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13. Д. мед. н., проф. Антоненко 
Петро Борисович 

— кафедра загальної та клінічної 
фармакології 

14. Доц. Мандель Олександр 
Володимирович 

— кафедра біофізики, інформатики 
та медичної апаратури 

15. К. мед. н. Малиновський 
Андрій Володимирович 

— кафедра хірургії № 1 
з післядипломною підготовкою 

16. Доц. Горячев Павло Ілліодорович — кафедра психіатрії, наркології, психо-
логії та соціальної допомоги 

17. Асист. Смаль Валерій Дмитрович — кафедра пропедевтики внутрішніх 
хвороб та терапії 

18. Ст. викл. Чікін Олександр 
Володимирович 

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

19. Алі Слеман Саеб Абдулрахман — голова студентської ради факультету 
20. Розимурадова Заріна — заступник голови студентської ради  

факультету, студентка 6-го курсу 
 

  
ПЛАН РОБОТИ 

вченої ради міжнародного факультету 

Дата 
засідання Порядок денний 

Відповідальний 
за підготовку пи-
тання, доповідач 

1 2 3 
Вересень 
2016 р. 

1. Підсумки результатів державних іспитів на 
факультеті у 2015/2016 навчальному році та за-
ходи щодо усунення зауважень голів ДЕК. 
2. Аналіз результатів виробничої практики сту-
дентів-іноземців у 2015/2016 навчальному році. 
3. Про хід підготовки та проведення на факуль-
теті ліцензійного тестового іспиту «Крок-2» 
відповідно до плану МОЗ України. 
4. Підсумки екзаменаційної літньої сесії 
2015/2016 навчального року. 
5. Поточні питання 

Ст. викл. Бурдін 
І.Є. 
 
Доц. Розуменко 
О.П., члени комісії 
Доц. Горячев П.І. 
 
 
Заступники декана 

Жовтень 
2016 р. 

1. Засоби та шляхи підвищення педагогічної 
майстерності викладачів, якості організації на-
вчального процесу на кафедрах факультету. 
2. Про організацію підготовки до ліцензійного 
тестового іспиту «Крок-2» студентів-іноземців. 

Доц. Горячев П.І. 
 
 
Доц. Горячев П.І. 
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 3. Стан виховної роботи зі студентами-інозем-

цями у гуртожитках університету. 
4. Поточні питання 

Ст. викл. Бурдін 
І.Є. 

Листопад 
2016 р. 

1. Стан виховної роботи зі студентами факуль-
тету під час навчального процесу. 
2. До питання організації на кафедрах прийому 
відпрацювань академічної заборгованості сту-
дентів-іноземців. 
3. Впровадження сучасних технологій у роботу 
бібліотеки ОНМедУ. 
4. Поточні питання 

Заступник декана, 
доц. Кукушкін В.Н. 
Заступники декана 
 
 
Гаріна Н.В. 

Січень 
2017 р. 

1. Підсумки осіннього семестру та завдання 
факультету на весняний семестр 2016/2017 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 
2017 р. 

1. Про хід тренувальних заходів щодо підгото-
вки на факультеті до ліцензійного тестового іс-
питу «Крок-2». 
2. Про хід підготовки до проведення виробни-
чої практики студентів-іноземців ОНМедУ. 
3. Поточні питання 

Доц. Горячев П.І. 
 
 
Доц. Розуменко 
О.П. 
Доц. Бурячківсь-
кий Е.С. 

Березень 
2017 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. Горячев П.І. 
 
 
Заступник декана, 
доц. Бурячківський 
Е.С. 

Травень 
2017 р. 

1. Про виконання плану щодо усунення заува-
жень ДЕК у 2015/2016 навчальному році та під-
готовку до випускних державних іспитів 
2016/2017 навчального року на кафедрах фа-
культету. 

Заступники декана 
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 2. Про стан академічної успішності серед сту-

дентів-іноземців 1–6-го курсів ОНМедУ. 
3. Поточні питання 

Заступники декана 

Червень 
2017 р. 

1. Про хід випускних державних іспитів на фа-
культеті. 
2. Затвердження плану роботи вченої ради між-
народного факультету на 2017/2018 навчальний 
рік. 
3. Поточні питання 

Заступники декана 
 
Секретар вченої 
ради 

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

 
 

СКЛАД 
вченої ради факультету післядипломної освіти  

1. Проф. Дубініна Владлена 
Геннадіївна 

— голова вченої ради 

2. Доц. Опаріна Тамара Павлівна — заступник голови вченої ради 
3. Доц. Котова Ірина Олександрівна — секретар вченої ради 

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

Зубаренко Олександр Всеволодович 
— зав. кафедри педіатрії № 3 з післядип-

ломною підготовкою 
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, інтенсив-

ної терапії з післядипломною підгото-
вкою 

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

— зав. кафедри загальної стоматології 

9. Д. мед. н., проф. Артьоменко 
Володимир Вікторович 

— зав. кафедри симуляційної медицини 

10. Доц. Лук’янчук Олег Валерійович — зав. кафедри реконструктивної 
та відновної медицини 
з курсом репродукції 

11. Д. мед. н., доц. Нікогосян Левон 
Рубенович 

— зав. кафедри загальної фармації 



 34 

12. Доц. Муратова Тетяна Миколаїв-
на 

— директор Центру реконструктивної та 
відновної медицини 

13. Доц. Данильченко Лілія Івановна — директор Університетської клініки № 1 
14. Колесніченко Сергій 

Валентинович 
— директор Університетської клініки № 2 

15. Доц. Богданов Кирило Георгійо-
вич 

— заст. декана, 
кафедра оториноларингології 

16. Проф. Мацегора Ніна Анатоліївна — зав. кафедри фтизіопульмонології  
17. Проф. Кривда Григорій  

Федорович 
— зав. кафедри судової медицини  

 
18. Проф. Баязітов Микола 

Рашидович 
— заступник головного лікаря 

КУ «Одеська обласна клінічна лікар-
ня»  

19. Проф. Четверіков Сергій 
Геннадійович 

— завідувач кафедри онкології 
з курсом променевої діагностики, 
терапії та радіаційної медицини 

20. Проф. Галіч Світлана Родіонівна — кафедра акушерства і гінекології № 1 
21. Асист. Хрущ Вікторія Іванівна — кафедра дерматології та венерології  
22. Доц. Іваницька Олена 

В’ячеславівна 
— кафедра офтальмології 

23. Доц. Швець Володимир Дмитро-
вич 

— кафедра урології та нефрології 

24. Доц. Топор Володимир Петрович — кафедра травматології та ортопедії 
25. Доц. Пахмурний Віктор 

Анатолійович 
— кафедра психіатрії, наркології, психо-

логії та соціальної допомоги 
26. Проф. Мельниченко Марина  

Георгіївна 
— кафедра хірургії № 2 

27. Доц. Роша Лариса Григорівна — кафедра патологічної анатомії 
з секційним курсом 

28. Доц. Рибін Андрій Ігорович — кафедра онкології з курсом променевої 
діагностики, терапії та радіаційної 
медицини 

29. Доц. Дорофєєва Тамара 
Кузьмівна  

— кафедра онкології з курсом променевої 
діагностики, терапії та радіаційної 
медицини 

30. Доц. Ярмула Костянтин 
Антонович  

— кафедра професійної патології, клініч-
ної, лабораторної та функціональної 
діагностики  
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ПЛАН РОБОТИ 

вченої ради факультету післядипломної освіти 

Дата 
засідання Порядок денний 

Відповідальний 
за підготовку 

питання, доповідач 
1 2 3 

Вересень 
2016 р. 

1. Пріоритетні завдання ФПО на 2016/2017 на-
вчальний рік 
2. Результати зарахування до очної частини ін-
тернатури випускників ВМНЗ 2016 р. 
3. Стан прибуття випускників ОНМедУ 2016 р. 
до місць проходження інтернатури. 
4. Поточні питання 

Доц. Опаріна Т.П. 
 
Доц. Котова І.О. 
 
Доц. Котова І.О. 

Жовтень 
2016 р. 

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

Доц. Котова І.О. 
 
Проф. Тарабрін 
О.А., проф.Чабан 
Т.В., проф. Шнай-
дер С.А., доц. Щу-
рко М.І., доц. До-
рофєєва Т.М., проф. 
Нікогосян Л.Р. 
Доц. Опаріна Т.П. 

Листопад 
2016 р. 

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

Доц. Богданов К.Г. 
 
 
Доц Богданов К.Г. 
 
 

Грудень 
2016 р. 

1. Звіт кафедр ФПО, які здійснюють підго-
товку фахівців в інтернатурі та циклах підви-
щення кваліфікації у Миколаєві та Херсоні. 
2. Підготовка до державної атестації лікарів 
(провізорів)-інтернів у січні 2017 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. 
Доц. Котова І.О. 
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1 2 3 
Січень 
2017 р. 

1. Звіт про діяльність ФПО за 2016 р. 
2. Звіт кафедр медицини катастроф та військо-
вої медицини і загальної хірургії та військової 
медицини, що здійснюють військову підготовку 
лікарів-інтернів. 
3. Видавнича діяльність кафедр ФПО. 
 
4. Поточні питання 

Доц. Опаріна Т.П. 
Проф. Каштальян 
М.А. 
 
 
Доц. Майданюк 
В.П. 
Доц. Богданов К.Г. 

Лютий 
2017 р. 

1. Аналіз результатів державної атестації ліка-
рів (провізорів)-інтернів у січні 2017 р. 
2. Затвердження звітів голів атестаційних комі-
сій про хід державних іспитів на кафедрах фа-
культету. 
3. Стан підготовки лікарів-інтернів до складан-
ня ліцензійних іспитів у березні 2017 р. Робота 
кафедр ФПО з групами ризику. 
4. Поточні питання 

Доц. Богданов К.Г. 
 
Доц. Богданов К.Г. 
 
 
Завідувачі кафедр 

Березень 
2017 р. 

1. Стан підвищення кваліфікації професорсько-
викладацького складу кафедр ФПО. 
2. Звіт кафедри офтальмології про підготовку 
фахівців в інтернатурі, циклах підвищення ква-
ліфікації. 
3. Поточні питання 

Доц. Богданов К.Г.  
 
Проф. Венгер Л.В. 
 
 

Квітень 
2017 р. 

1. Звіт кафедри соціальної медицини, медично-
го права і менеджменту про стан підготовки в 
інтернатурі за модулем «Медичне право», цик-
лах спеціалізації та підвищення кваліфікації. 
2. Аналіз результатів складання лікарями-
інтернами державного ліцензійного іспиту 
«Крок-3. Загальна лікарська підготовка». 
3. Поточні питання  

Проф. Погрібний 
С.О. 
 
 
Доц. Богданов К.Г. 

Травень 
2017 р. 

1. Підготовка до державної атестації лікарів 
(провізорів)-інтернів у червні 2017 р. 
2. Звіт про роботу предметної циклової мето-
дичної комісії з післядипломної підготовки у 
2016/2017 навчальному році та затвердження 
плану роботи на 2017/2018 навчальний рік 

Доц. Котова І.О. 
 
Доц. Богданов К.Г. 
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 3. Про виконання плану роботи деканату ФПО 

за 2016/2017 навчальний рік та затвердження 
плану роботи на 2017/2018 навчальний рік. 
4. Поточні питання 

Доц. Опаріна Т.П.. 

Червень 
2017 р. 

1. Результати державної заключної атестації лі-
карів (провізорів)-інтернів у червні 2017 р. 
2. Затвердження звітів голів атестаційних комі-
сій про хід державних іспитів на кафедрах фа-
культету. 
3. Затвердження плану роботи вченої ради 
ФПО на 2017/2018 навчальний рік. 
4. Поточні питання 

Доц. Богданов К.Г. 
 
Доц. Богданов К.Г. 
 
 
Доц. Опаріна Т.П. 

 
 
 

СКЛАД 
Центральної координаційно-методичної ради 

1. Проф. Ульянов Вадим 
Олексійович  

— голова Центральної координаційно-
методичної ради університету 

2. Проф. Мацегора Ніна 
Анатоліївна 

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

3. Пашенко Тетяна Іванівна — секретар ЦКМР 
Члени Центральної координаційно-методичної ради: 

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

— проректор з науково-педагогічної роботи  

5. Проф. Марічереда Валерія  
Геннадіївна 

— поректор з науково-педагогічної роботи  
(з міжнародної роботи) 

6. Проф. Котова Наталія 
Володимирівна 

— голова предметної циклової методичної 
комісії з педіатричних дисциплін 

7. Проф. Дубініна Владлена 
Геннадіївна 

 

— проректор з післядипломної підготовки 
та лікувальної роботи, голова предметної 
циклової методичної комісії 
з післядипломної освіти 

8. Доц. Єрьомкіна Галина 
Геннадіївна 

— голова предметної циклової методичної 
комісії з гуманітарних дисциплін 

9. Проф. Холодкова Олена 
Леонідівна 

— голова предметної циклової методичної 
комісії з медико-біологічних дисциплін 
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10. Проф. Міщенко Василь  
Васильович 

— голова предметної циклової методичної 
комісії з хірургічних дисциплін 

11. Проф. Унгурян 
Ліана Михайлівна 

— голова предметної циклової методичної 
комісії з фармації 

12. Проф. Крикляс Володимир 
Генріхович  

— голова предметної циклової методичної 
комісії зі стоматологічних дисциплін 

13. Проф. Майданюк 
Володимир Павлович 

— завідувач кафедри медицини катастроф 
та військової медицини 

14. Проф. Котюжинська Світ-
лана Георгіївна 

— декан медичного факультету № 1 

15. Проф. Годован Владлена 
Володимирівна 

— декан медичного факультету № 2 

16. Проф. Шмакова Ірина 
Петрівна 

— декан медичного факультету № 3 

17. Доц. Вальда Володимир 
Володимирович 

— декан стоматологічного факультету 
 

18. Доц. Анісімов Володимир 
Юрійович 

— декан фармацевтичного факультету 

19. Доц. Горячев Павло 
Ілліодорович 

— декан міжнародного факультету 

20. Доц. Опаріна Тамара 
Павлівна 

— декан факультету з післядипломної освіти 

21. Чл.-кор. НАМН України, 
проф. Кресюн Валентин 
Йосипович 

— завідувач опорної кафедри загальної 
та клінічної фармакології 

22. Проф. Гончарук Сергій 
Федорович 

— зав. опорної кафедри клінічної імунології, 
генетики і медичної біології  

23. Проф. Аймедов 
Костянтин Володимирович 

— зав. кафедри психіатрії, наркології, психоло-
гії та соціальної допомоги 

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

— зав. опорної кафедри з основ біоетики 
та біобезпеки і педіатрії 
для студентів-іноземців 

25. Проф. Ігнатьєв 
Олександр Михайлович 

— зав. опорної кафедри суднової медицини 

26. Проф. Кривда Григорій 
Федорович 

— зав. опорної кафедри судової медицини  

27. Проф. Мардашко 
Олексій Олексійович 

 

— зав. опорної кафедри медичної хімії 
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28. Проф. Шандра Олексій 
Антонович 

— зав. опорної кафедри фізіології 
для студентів-іноземців 

29. Проф. Юшковська Ольга 
Геннадіївна 

— зав. опорної кафедри з фізичної реабілітації, 
спортивної медицини, фізичного виховання 
і валеології 

30. З. д. н. т., проф. Костєв 
Федір Іванович 

— зав. опорної кафедри урології 
для студентів-іноземців 

31. Проф. Гладчук Ігор 
Зіновійович  

— зав. опорної кафедри акушерства 
і гінекології № 1 

32. Чернявська Ганна 
Василівна 

— начальник навчального відділу університету 

33. Доц. Чернецька Олена 
Василівна  

— завідувачка навчально-методичного 
кабінету університету 

34. Доц. Тітаренко Ольга 
Валентинівна 

— зав. практики університету 

35. Гаріна Наталія Вікторівна — директор бібліотеки ОНМедУ 
36. Доц. Усиченко Катерина  

Миколаївна 
— координатор з впровадження ЄКТС 

37. Проф. Годлевський Леонід  
Семенович 

— керівник групи з питань впровадження 
телемедицини та елементів дистанційної  
освіти у навчальний процес 

38. Проф. Старець Олена 
Олександрівна 

— проректор з з науково-педагогічної роботи 
з іноземними студентами 

 
ПЛАН РОБОТИ 

Центральної координаційно-методичної ради  

Дата 
засідання Порядок денний 

Відповідальний 
за підготовку 

питання, доповідач 
1 2 3 

Вересень 
2016 р. 

1. Аналіз результатів комплексних професійно 
орієнтованих державних іспитів. Затвердження 
єдиного плану заходів з усунення недоліків та 
реалізації пропозицій голів ДЕК 2016 р. 
2. Затвердження планів роботи предметних ци-
клових методичних комісій. 
 
3. Інформація про стан підвищення кваліфікації 
в університеті. 
4. Поточні питання 

Декани 
факультетів  
 
 
Голови предметних 
циклових методич-
них комісій 
Доц. Чернецька О.В. 
 
Завідувачі кафедр  
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1 2 3 
Листопад 

2016 р. 
1. Участь науково-педагогічних працівників 
кафедр університету в створенні національних 
підручників. 
2. Поточні питання 

Директор наукової 
бібліотеки 
Гаріна Н.В. 

Січень 
2017 р. 

1. Порівняльний аналіз проведення практики за 
навчальними планами останніх років. 
2. Аналіз навчальної та навчально-методичної 
роботи кафедр сімейної медицини та загальної 
практики (з урахуванням діяльності навчаль-
них підрозділів) і кафедри загальної практики 
та медичної реабілітації. 
3. Поточні питання 

Доц. Тітаренко 
О.В. 
Проф. Величко 
В.І.,  
проф. Волошина 
О.Б. 
 

Березень 
2017 р. 

1. Готовність випускаючих кафедр до прове-
дення комплексних професійно орієнтованих і 
ліцензійних іспитів «Крок-2». 
2. Виконання плану усунення зауважень і реа-
лізації пропозицій голів ДЕК 2016 р. 
3. Затвердження регламентуючих і методичних 
матеріалів до комплексного практично орієнто-
ваного державного іспиту. 
4. Стан викладання дисциплін англійською мо-
вою студентам-іноземцям. 
 
5. Поточні питання 

Голови предметних 
циклових методич-
них комісій 
Декани 
факультетів 
Декани 
факультетів 
 
Голови предметних 
циклових методич-
них комсій 

Травень 
2017 р. 

1. Аналіз діяльності опорних кафедр ОНМедУ 
про виконання планів роботи за поточний 
2016/2017 навчальний рік. 
2. Аналіз роботи предметних циклових мето-
дичних комісій про діяльність у 2016/2017 на-
вчальному році. Затвердження складу і планів 
роботи на 2017/2018 навчальний рік. Затвер-
дження пропозицій щодо включення до поряд-
ку денного ЦКМР у 2017/2018 навчальному 
році. 
3. Звіт голови Центральної координаційно-
методичної ради університету про діяльність у 
2016/2017 навчальному році. Затвердження 
складу та плану роботи ЦКМР на 2017/2018 на-
вчальний рік. 

Завідувачі опорних 
кафедр 
 
Голови предметних 
циклових методич-
них комісій 
 
 
 
 
Проф. Ульянов 
В.О. 
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1 2 3 
 4. Поточні питання. 

4.1. Затвердження графіка складання річних 
звітів з навчально-методичної роботи кафедра-
ми ОНМедУ за 2016/2017 навчальний рік 

 

 
 

СКЛАД 
предметної циклової методичної комісії 

з гуманітарних дисциплін 

1. Доц. Єрьомкіна Галина Геннадіївна — голова предметної циклової 
методичної комісії 

2. Проф. Ханжи Владимир Борисович — заступник голови методичної 
комісії 

3. Викл. Хамідуліна Олена Геннадіївна — секретар методичної комісії 

Члени комісії: 

4. Проф. Аймедов Костянтин 
Володимирович 

— зав. кафедри психіатрії, наркології, 
психології та соціальної допомоги 

5. Д. ю. н. Погрібний Сергій 
Олексійович 

— зав. кафедри соціальної медицини, 
медичного права і менеджменту 

6. Доц. Сікорська Ольга Олександрівна — зав. кафедри суспільних наук 

7. Доц. Талалаєв Костянтин 
Олександрович 

— кафедра соціальної медицини, 
медичного права і менеджменту 

8. Гаріна Наталія Вікторівна — директор бібліотеки університету 

9. Доц. Нагачевська Світлана 
Анатоліївна 

— завуч кафедри іноземних мов 

10. Доц. Кокоріна Юлія Євгенівна 
 

— кафедра психіатрії, наркології, пси-
хології та соціальної допомоги 

11. Викл. Асієва Юлія Олександрівна — кафедра психіатрії, наркології, пси-
хології та соціальної допомоги 

12. Ст. викл. Ляшенко Дмитро  
Миколайович  

— завуч кафедри філософії та біоетики 
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ПЛАН РОБОТИ 
предметної циклової методичної комісії з гуманітарних дисциплін 

Дата 
засідання Порядок денний 

Відповідальний 
за підготовку 

питання, доповідач 
1 2 3 

Вересень  
2016 р. 

1. Затвердження навчально-методичної доку-
ментації кафедр гуманітарного профілю на но-
вий 2016/2017 навчальний рік. 
2. Затвердження екзаменаційних білетів і мето-
дичних матеріалів до вступних іспитів в аспіран-
туру та магістратуру та кандидатських іспитів. 
3. Про якість заповнення індивідуальних планів 
викладачів. 
4. Про підсумки проведення «ХІІ Міжнародних 
Пригожинських читань» 

Єрьомкіна Г.Г. 
 
 
Єрьомкіна Г.Г. 
. 
 
Сікорська О.О. 
 
Ханжи В.Б. 

Листопад  
2016 р. 

1. Контроль аудиторної роботи та критерії її 
оцінювання. 
2. Поповнення бази навчально-методичних ма-
теріалів на сайті бібліотеки університету та 
своєчасне її оновлення. 
3. Затвердження екзаменаційних білетів до іс-
питів і переліків питань до диференційного залі-
ку для студентів медичного, стоматологічного, 
фармацевтичного, міжнародного факультетів 

Доц. Кокоріна 
Ю.Є. 
Гаріна Н.В. 
 
 
Єрьомкіна Г.Г. 
 
 
 

Січень 
2017 р. 

1. Про підвищення якості підготовки студентів 
до всеукраїнських олімпіад з гуманітарних 
дисциплін. 
2. Про специфіку навчально-методичної роботи 
з іноземними студентами 

Сікорська О.О. 
 
 
Нагачевська С.А. 
 

Березень 
2017 р. 

1. Про підсумки проведення логіко-методологіч-
ного семінару на кафедрі філософії та біоетики. 
2. Участь гуманітарних кафедр у роботі коор-
динаційній ради з виховної роботи. 
3. Про організацію науково-дослідної роботи 
співробітників кафедр гуманітарного профілю 

Ляшенко Д.М. 
 
Талалаєв К.О. 
  
Асієва Ю.О. 
 

Травень 
2017 р. 

1. Підсумки роботи предметної циклової мето-
дичної комісії з гуманітарних дисциплін у 
2015/2016 навчальному році. 

Єрьомкіна Г.Г. 
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1 2 3 
 2. Обговорення та затвердження пропозицій 

для включення до порядку денного засідань 
Центральної координаційно-методичної ради 
університету у 2017/2018 навчальному році. 
3. Затвердження складу та плану роботи пред-
метної циклової методичної комісії з гуманітар-
них дисциплін на 2017 /2018 навчальний рік 

Єрьомкіна Г.Г. 
 
 
 
Єрьомкіна Г.Г. 

  
 

СКЛАД 
предметної циклової методичної комісії 

з медико-біологічних дисциплін 

1. Проф. Холодкова Олена 
Леонідівна 

— голова предметної циклової методичної 
комісії 

2. Проф. Годлевський Леонід 
Семенович 

— заступник голови методичної комісії 

3. Асист. Кожухаренко Тетяна 
Іванівна 

— секретар методичної комісії 
 
Члени комісії: 

4. Доц. Бабієнко Володимир  
Володимирович  

— зав. кафедри гігієни та медичної 
екології 

5. Доц. Голубятніков Микола 
Іванович  

— зав. кафедри загальної та клінічної  
епідеміології та біобезпеки 

6. Доц. Казанов Анатолій 
Дмитрович  

— завуч опорної кафедри загальної 
та клінічної фармакології 

7. Проф. Мардашко Олексій 
Олексійович  

— зав. кафедри медичної хімії 

8. Доц. Грузевський Олександр 
Анатолійович 

— зав. кафедри мікробіології, вірусології 
та імунології 

9. Проф. Вастьянов Руслан 
Сергійович 

— зав. кафедри загальної та клінічної 
патологічної фізіології 

10. Проф. Ситнікова 
Варвара Олександрівна  

— зав. кафедри патологічної анатомії 
з секційним курсом 

11. Проф. Шандра Олексій 
Антонович  

— зав. опорної кафедри фізіології 

12. Проф. Юшковська 
Ольга Геннадіївна  

— зав. кафедри фізичної реабілітації, 
спортивної медицини, 
фізичного виховання і валеології 
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13. Доц. Тірон Оксана Іванівна — зав. кафедри гістології, цитології та ем-
бріології 

14. Проф. Гончарук Сергій 
Федорович 

— зав. кафедри клінічної імунології,  
генетики та медичної біології 

 
ПЛАН РОБОТИ 

предметної циклової методичної  
комісії з медико-біологічних дисциплін  

Дата 
засідання Порядок денний 

Відповідальний 
за підготовку 

питання, доповідач 
1 2 3 

13.09.2016 р. 1. Стан навчально-методичної документації 
на кафедрах медико-біологічного профілю. 
2. Аналіз результатів складання «Крок-1»  
в 2016 р. студентами 3-го курсу медичного 
факультету. 
3. Готовність кафедр до проведення факуль-
тативних циклів для студентів і лікарів. 
4. Поточні питання 

Завучі кафедр 
 
Завідувачі кафедр 
 
Завідувачі кафедр 

15.11.2016 р. 1. Стан міжкафедральної інтеграції. 
2. Стан підготовки загальної електронної ба-
зи з питань «Крок-1» кафедрами медико-
біологічного профілю. 
3. Поточні питання 

Завідувачі кафедр 
Завучі кафедр 

24.01.2017 р. 1. Аналіз результатів внутрішнього тесту-
вання з «Крок-1» з предмета. 
2. Аналіз роботи наукових журналів  
ОНМедУ з питань висвітлення результатів 
НДР кафедр медико-біологічного профілю. 
3. Поточні питання 

Завідувачі кафедр 
 
Голова комісії 

14.03.2017 р. 1. Аналіз науково-педагогічного складу на 
кафедрах медико-біологічного профілю. 
2. Стан взаємодії кафедр з науковою бібліо-
текою ОНМедУ. 
3. Поточні питання 

Завідувачі кафедр 
 
Завідувачі кафедр 

16.05.2017 р. 1. Аналіз результатів тестування з «Крок-1» 
студентів стоматологічного факультету. 
2. Обговорення та затвердження робочих 
програм та іншої навчально-методичної до-
кументації на 2016/2017 навчальний рік. 

Завідувачі кафедр 
 
Завучі кафедр 
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 3. Підбиття підсумків роботи комісії у 

2016/2017 навчальному році. 
4. Затвердження складу та плану роботи ко-
місії на 2017/2018 навчальний рік. 
5. Поточні питання 

Голова комісії 
 
Голова комісії 

 
СКЛАД 

предметної циклової методичної комісії 
з терапевтичних дисциплін 

1. Проф. Мацегора Ніна 
Анатоліївна 

— голова предметної циклової 
методичної комісії 

2. Проф. Поляков Анатолій 
Євгенович 

— заступник голови методичної 
комісії 

3. Асист. Полякова Світлана 
Олександрівна 

— секретар методичної комісії 

Члени комісії: 

4. Проф. Годован Владлена 
Володимирівна 

— декан медичного факультету № 2 

5. Проф. Аймедов Костянтин 
Володимирович 

— зав. опорної кафедри психіатрії,  
наркології, психології та соціальної  
допомоги 

6. Проф. Ігнатьєв Олександр 
Михайлович 

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

7. Проф. Юшковська Ольга  
Геннадіївна 

— зав. опорної кафедри фізичної 
реабілітації, спортивної медицини, 
фізичного виховання і валеології 

8. Проф. Чабан Тетяна 
Володимирівна 

— зав. кафедри інфекційних хвороб 

9. Проф. Якименко Олена 
Олександрівна 

— зав. кафедри пропедевтики  
внутрішніх хвороб та терапії 

10. Проф. Величко Валентина 
Іванівна 

— зав. кафедри сімейної медицини 
та загальної практики 

11. Проф. Волошина Олена 
Борисівна 

— зав. кафедри загальної практики 
та медичної реабілітації 
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12. Проф. Золотарьова Наталія 
Артемівна 

— зав. кафедри внутрішньої медицини № 4 

13. Проф. Лебедюк Михайло 
Миколайович 

— зав. кафедри дерматології та венерології 

14. Проф. Карпенко Юрій 
Іванович 

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

15. Доц. Муратова Тетяна 
Миколаївна 

— зав. кафедри неврології 

16. Доц. Штанько Василь 
Андрійович 

— зав. кафедри внутрішньої медицини № 2 

17. Проф. Тихонова Сусанна 
Адольфівна 

— завуч кафедри внутрішньої медицини № 2 

18. Доц. Бабуріна Олена 
Анатоліївна 

— завуч кафедри фтизіопульмонології 

19. Доц. Добровольський Василь 
В’ячеславович 

— завуч кафедри неврології 

20. Доц. Ухань Вікторія Вікторівна — завуч кафедри внутрішньої медицини 
№ 3 

21. Асист. Романченко Максим 
Ігорович 

— завуч кафедри внутрішньої медицини  
№ 4 

22. Доц. Ярмула Костянтин  
Антонович  

 

— завуч кафедри професійної патології, 
клінічної, лабораторної 
та функціональної діагностики  

23. Доц. Савельєва Ольга 
Валеріївна  

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

24. Доц. Бондар Вадим  
Миколайович  

— кафедра пропедевтики внутрішніх 
хвороб та терапії 

25. Доц. Ашаніна Ірина  
Володимирівна 

— завуч кафедри дерматології 
та венерології 

26. Доц. Чернова Тетяна 
Михайлівна  

— завуч кафедри психіатрії, наркології, 
психології та соціальної допомоги 

27. Ст. викл. Пархоменко Ольга 
Анатоліївна  

— кафедра фізичної реабілітації, 
спортивної медицини 
фізичного виховання і валеології 

28. Асист. Шишкіна Наталя  
Володимирівна 

— кафедра сімейної медицини 
та загальної практики 
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ПЛАН РОБОТИ 
предметної циклової методичної комісії 

з терапевтичних дисциплін 

Дата 
засідання Порядок денний 

Відповідальний 
за підготовку 

питання, доповідач 
1 2 3 

Вересень 
2016 р. 

1. Про готовність кафедр терапевтичного про-
філю до навчального процесу в 2016/2017 на-
вчальному році 
2. Обговорення та затвердження навчально-
методичної документації з терапевтичних дис-
циплін на 2016/2017 навчальний рік. 
3. Аналіз результатів комплексного практично 
орієнтованого державного іспиту з терапев-
тичних спеціальностей, затвердження плану 
усунення недоліків і реалізації пропозицій го-
лів ДЕК 2016 р. 
4. Про зміни у навчальних програмах та органі-
заційні заходи. Підвищення ролі СРС у підго-
товці медичних фахівців 

Завідувачі кафедр 
 
 
Завідувачі кафедр 
 
 
Завідувачі кафедр 
 
 
 
 
Завідувачі кафедр 
 

Листопад 
2016 р. 

1. Аналіз забезпечення студентів навчальною 
та навчально-методичною літературою (україн-
ською, російською та англійською мовами). 
2. Аналіз якості підготовки та результатів тес-
тового ліцензійного іспиту «Крок-1» «Крок-2» 
і «Крок-3». 
3. Видавнича робота кафедр терапевтичного 
профілю 

Завідувачі  
(завучі) кафедр 
 
Завідувачі кафедр 
 
 
Завідувачі кафедр 

Січень 
2017 р. 

1. Організація навчальної практики студентів 
4-го і 5-го курсів у проведенні навчального 
процесу у 2016/2017 навчальному році 
2. Особливості навчально-методичної роботи  
з іноземними студентами. 
3. Стан та своєчасне поповнення навчальної 
документації на сайті ОНМедУ 

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

Березень 
2017 р. 

1. Затвердження програм і методики проведен-
ня єдиного професійно орієнтованого держав-
ного іспиту в 2016/2017 навчальному році. 
2. Чи потрібні зміни в підготовці методичних 
розробок до занять на клінічних кафедрах те-
рапевтичного профілю? 

Завідувачі випус-
каючих кафедр 
 
Завідувачі (завучі) 
кафедр 
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1 2 3 
 3. Про підготовку щодо оволодіння практич-

ними навичками на фантомах та біля ліжка 
хворого 

Завідувачі клініч-
них кафедр 

Травень 
2017 р. 

1. Підсумки роботи предметної циклової мето-
дичної комісії з терапевтичних дисциплін у 
2016/2017 навчальному році. 
2. Затвердження складу і плану роботи пред-
метної циклової методичної комісії з з тера-
певтичних дисциплін на 2017/2018 навчальний 
рік. 
3. Обговорення та затвердження питань для 
включення до порядку денного Центральної 
координаційно-методичної ради ОНМедУ в 
2017/2018 навчальному році 

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

 
 

СКЛАД 
предметної циклової методичної комісії 

з хірургічних дисциплін  

1. Проф. Міщенко Василь Васи-
льович 

— голова предметної циклової методичної 
комісії 

2. Проф. Сухін Юрій Віталійович — заступник голови методичної комісії 
3. Сергієнко Валентина Петрівна  — секретар методичної комісії 

Члени комісії: 
4. Проф. Венгер Людмила 

Віленівна 
— зав. кафедри офтальмології 

5. Проф. Каштальян Михайло  
Арсенійович 

— зав. кафедри загальної хірургії та військо-
вої медицини 
 

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

— зав. кафедри хірургії № 1 
з післядипломною підготовкою 

7. Проф. Запорожченко Борис 
Сергійович 

— зав. кафедри хірургії № 2  

8. Проф. Сон Анатолій 
Сергійович 

— зав. кафедри хірургії № 3  
з курсом нейрохірургії 
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9. З. д. н. т. України, проф. 
Зелінський Олександр 
Олексійович 

— зав. кафедри акушерства і гінекології № 2 

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

— зав. кафедри урології та нефрології 

11. Доц. Волянська Алла 
Георгіївна 

— завуч кафедри акушерства і гінекології  
№ 1 

12. Проф.Четверіков Сергій - зав.кафедри кафедри онкології з курсом променевої 
Геннадійович 

— зав. кафедри онкології 
з курсом променевої діагностики, терапії 
та радіаційної медицини 

13. Проф. Тарабрін Олег 
Олександрович 

— зав. кафедри анестезіології, інтенсивної 
терапії з післядипломною підготовкою 

14. Проф. Лосєв 
Олександр Олександрович 

— зав. кафедри дитячої хірургії 

 
ПЛАН РОБОТИ 

предметної циклової методичної комісії 
з хірургічних дисциплін  

Дата 
засі-
дання 

Порядок денний 
Відповідаль-
ний за підго-
товку питан-
ня, доповідач 

1 2 3 
14 

вересня 
2016 р. 

1. Аналіз результатів ліцензійного іспиту «Крок-2. За-
гальна лікарська підготовка», складання заліку з прак-
тичних навичок, єдиного професійно орієнтованого 
випускного державного іспиту і затвердження плану 
роботи щодо усунення недоліків у практичній та тео-
ретичній підготовці спеціалістів, виявлених головою 
ДЕК у 2015/2016 навчальному році. 
2. Готовність кафедр хірургічного профілю до викла-
дання дисциплін на засадах організації і проведення 
навчального процесу за кредитно-модульною систе-
мою у 2016/2017 навчальному році. 
3. Обговорення та затвердження навчально-методичної 
документації з хірургічних дисциплін на 2016/2017 на-
вчальний рік. 
4. Стан контролю викладацького процесу та взаємовід-
відувань на кафедрах хірургічного профілю 

Проф. Груб-
нік В.В., 
проф. Зелін-
ський О.О., 
доц. Волян-
ська А.Г. 
 
Завідувачі 
кафедр 
 
 
Завідувачі 
кафедр 
 
Завідувачі 
кафедр 

9 лис-
топада 
2016 р. 

1. Досвід використання сучасних інтерактивних техно-
логій при підготовці лікарів на кафедрах хірургічного 
профілю. 

Завідувачі 
кафедр 
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 2. Комплекс заходів щодо забезпечення інтеграційних 

зв’язків кафедр хірургічного профілю з попередніми 
дисциплінами. 
3. Наочне забезпечення викладацького процесу на ка-
федрах хірургічного профілю. 
4. Особливості практичної підготовки вітчизняних 
та іноземних студентів на кафедрах хірургічного  
профілю 

Завідувачі 
кафедр 
 
Завідувачі 
кафедр 
Завідувачі 
кафедр 

11 січня 
2017 р. 

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

Завідувачі 
кафедр 
 
Завідувачі 
кафедр 
Завідувачі 
кафедр 

15 
березня 
2017 р. 

1. Затвердження програм і методики проведення єди-
ного професійно орієнтованого державного випускно-
го іспиту у 2016/2017 навчальному році. 
 
 
 
2. Стан роботи з опанування студентами практичними 
навичками щодо підготовки до практично орієнтова-
ного державного іспиту. 
3. Заходи з оптимізації підготовки випускників до 
державної ліцензійної атестації та комплексного прак-
тично орієнтованого державного іспиту 

Проф. Груб-
нік В.В. 
проф. Зелін-
ський О.О., 
доц. Волян-
ська А.Г. 
Завідувачі 
кафедр 
 
Завідувачі 
кафедр 

10 тра-
вня 

2017 р. 

1. Підсумки роботи предметно-циклової методичної 
комісії з хірургічних дисциплін у 2016/2017 навчаль-
ному році. 
2. Затвердження складу і плану роботи предметно-цик-
лової методичної комісії на 2017/2018 навчальний рік. 
 
3. Обговорення та затвердження питань для включення 
до порядку денного Центральної координаційно-
методичної ради університету у 2017/2018 навчально-
му році 
 

Проф. Пух-
лік С.М. 
 
Проф. Пухлік 
С.М., завіду-
вачі кафедр 
Завідувачі 
кафедр 
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СКЛАД 
предметної циклової методичної комісії 

з педіатричних дисциплін  

1. Проф. Котова Наталія 
Володимирівна  

— голова предметної циклової 
методичної комісії 

2. Доц. Капліна Лариса Євгенівна — заступник голови методичної 
комісії 

3. Доц. Мовлянова Наталія Вікторівна — секретар методичної комісії 

Члени комісії: 
4. Проф. Старець Олена Олександрівна — проректр з науково-педагогічної 

роботи з іноземними громадянами 

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

— зав. кафедри педіатрії № 1 

6. Проф. Стоєва Тетяна Вікторівна — зав. кафедри педіатрії № 2 

  

7. Проф. Харченко Юрій Петрович  — зав. кафедри дитячих інфекційних 
хвороб 

8. Доц. Прохорова Світлана Вадимівна — завуч кафедри педіатрії № 2 

9. Доц. Юрченко Ірина Вікторівна  — завуч кафедри дитячих інфекційних 
хвороб 

10. Доц. Федоренко Оксана Віталіївна — завуч кафедри пропедевтики 
педіатрії 

 
 

ПЛАН РОБОТИ 
предметної циклової методичної комісії 

з педіатричних дисциплін  

Дата 
засідання Порядок денний 

Відповідальний 
за підготовку 

питання, доповідач 
1 2 3 

Вересень 
2016 р. 

1. Аналіз результатів практично орієнтованого 
державного іспиту 2016 р. та затвердження 
планів усунення недоліків і реалізації пропо-
зицій голів ДЕК за 2016 р. 
2. Затвердження навчально-методичної доку-
ментації на 2016/2017 навчальний рік 

Завідувачі кафедр 
 
 
 
Завідувачі кафедр 
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1 2 3 
Листопад 

2016 р. 
1. Аналіз результатів ліцензійного іспиту 
«Крок-2» зі спеціальностей «Лікувальна спра-
ва», «Педіатрія», шляхи оптимізації підготов-
ки до ліцензійного іспиту. 
2. Організація та методичне забезпечення  
аудиторної роботи студентів під час засвоєння 
дисципліни. 
3. Обговорення особливостей викладання пе-
діатрії для сімейних лікарів у межах затвер-
дженої типової програми. 
4. Застосування методів інтерактивного на-
вчання при підготовці сучасного лікаря на ка-
федрах педіатричного профілю 

Завідувачі кафедр  
 
 
 
Завідувачі кафедр 
 
 
Завідувачі кафедр 
 
 
Завучі кафедр 
 

Січень 
2017 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. 
4. Затвердження завдань «Крок-2» для попов-
нення банку тестів 

Завідувачі кафедр  
 
 
Завідувачі кафедр 
 
 
Завідувачі кафедр 
 
 
Завучі кафедр 

Березень 
2017 р. 

1. Обговорення та затвердження методики 
проведення практично орієнтованого держав-
ного іспиту у 2016/2017 навчальному році. 
2. Стан роботи з оволодіння студентами прак-
тичних навичок, що входять до практично орі-
єнтованого державного іспиту у 2016/2017 на-
вчальному році 

Завідувачі кафедр  
 
 
Завідувачі кафедр 

Травень 
2017 р. 

1. Звіт голови та підсумки результатів роботи 
предметної циклової методичної комісії за 
2016/2017 навчальний рік. 
2. Обговорення та затвердження складу і пла-
ну роботи предметної циклової методичної 
комісії на 2017/2018 навчальний рік. 
3. Затвердження навчально-методичної доку-
ментації кафедр педіатричного профілю та по-
рядку роботи предметної циклової методичної 
комісії на 2017/2018 навчальний рік 

Проф. Котова Н.В. 
 
 
Проф. Котова Н.В. 
 
 
Проф. Котова Н.В. 
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СКЛАД 
предметної циклової методичної комісії 

зі стоматологічних дисциплін 

1. Проф. Крикляс Володимир Генрі-
хович 

— голова предметної циклової 
методичної комісії 

2. Проф. Гулюк Анатолій 
Георгійович 

— заступник голови методичної 
комісії 

3. Доц. Шутурмінський Віталій  
Григорович 

— секретар методичної комісії 

Члени комісії: 

4. Проф. Шнайдер Станіслав 
Аркадійович  

— зав. кафедри загальної стоматології, 
директор НДІ стоматології 

5. Проф. Дєньга Оксана Василівна  — зав. кафедри стоматології дитячого 
віку 

6. Д. мед. н. Горохівський Володимир 
Несторович 

— зав. кафедри ортодонтії 

7. Доц. Вальда Володимир 
Володимирович 

— декан стоматологічного факультету 

8. Проф. Романова Юлія Георгіївна  — зав. кафедри терапевтичної 
стоматології 

9. Доц. Котова Ірина  
Олександрівна  

— завуч кафедри загальної стоматології 

10. Доц. Заградська Олена Леонідівна  — завуч кафедри терапевтичної 
стоматології 

11. Асист. Суслова Оксана Вікторівна — завуч кафедри ортодонтії 

12. Доц. Бас Андрій Олексійович  — завуч кафедри ортопедичної 
стоматології 

13. Асист. Тащан Арсен Едуардович — завуч кафедри хірургічної 
стоматології 

14. Доц. Коваль Юрій Миколайович — завуч кафедри стоматології 
дитячого віку 

15. Розуменко Марина 
Володимирівна 

— заст. декана стоматологічного 
факультету 
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ПЛАН РОБОТИ 
предметної циклової методичної комісії 

зі стоматологічних дисциплін 

Дата 
засі-
дання 

Порядок денний 
Відповідальний 
за підготовку 

питання, доповідач 
1 2 3 

Вере-
сень 

2016 р. 

1. Підсумки комплексного практично орієнтова-
ного випускного державного іспиту 2016 р. 
2. Аналіз результатів ліцензійного іспиту 
«Крок-2. Стоматологія». Заходи щодо поліп-
шення його результатів. 
3. Про виконання планів щодо усунення заува-
жень ДЕК 2016 р. 
4. Про виконання плану щодо усунення заува-
жень акредитаційної комісії. 
5. Обговорення та затвердження робочих про-
грам зі стоматологічних дисциплін на 2016/2017 
навчальний рік. 
6. Поточні справи 

Доц. Вальда В.В. 
 
Доц. Вальда В.В. 
 
 
Завідувачі стомато-
логічних кафедр 
Доц. Вальда В.В. 
 
Завучі стоматоло-
гічних кафедр 
 

Листо-
пад 

2016 р. 

1. Стан навчально-методичної роботи кафедр 
стоматологічного профілю. 
2. Затвердження програм модульних контролів 
для стоматологічних кафедр. 
3. Підготовка та методичне забезпечення прове-
дення 1-го туру студентської олімпіади зі стома-
тології. 
4. Затвердження методичного забезпечення ви-
кладання стоматологічних дисциплін англійсь-
кою мовою на 2–5-му курсах 

Завучі кафедр 
 
Завучі кафедр, 
завідувачі кафедр 
Асист. Бас Н.О. 
 
 
Завучі профільних 
кафедр 

Гру-
день 

2016 р. 

1. Затвердження програми до комплексного 
практично орієнтованого державного іспиту зі 
стоматології. 
 
2. Заходи з оптимізації підготовки випускників 
стоматологічного факультету до державної лі-
цензійної тестової атестації та комплексного 
практично орієнтованого державного іспиту. 
3. Обговорення та затвердження екзаменаційної 
програми випускного іспиту. 
4. Поточні справи 

Проф. Гулюк А.Г., 
проф. Шнайдер 
С.А., співдоп. доц. 
Шутурмінський В.Г. 
Доц. Вальда В.В. 
 
 
 
Доц. Вальда В.В. 
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1 2 3 
Лютий 
2017 р. 

1. Обговорення та затвердження методичного 
забезпечення виробничих практик. 
2. Результати проведення 1-го туру студентської 
олімпіади зі стоматології та обговорення прове-
дення 2-го етапу олімпіади. 
3. Поточні справи 

Проф. Чулак Л.Д. 
 
Відповідальні за 
практику цих ка-
федр, асист. Бас 
Н.О. 

Тра-
вень 

2017 р. 

1. Підготовка до проведення літньої виробничої 
практики студентів 4-го курсу з хірургічної та 
ортопедичної стоматології. 
2. Звіт про роботу предметної циклової методич-
ної комісії зі стоматологічних дисциплін у 
2016/2017 навчальному році. 
3. Обговорення та затвердження складу та плану 
роботи комісії на 2017/2018 навчальний рік 

Асист. 
Розуменко М.В. 
 
Проф. Чулак Л.Д.  
 
 
Проф. Чулак Л.Д. 

 
СКЛАД 

предметної циклової методичної комісії з фармації 

1. Доц. Унгурян Ліана Михайлівн — голова предметної циклової 
методичної комісії 

2. Доц. Стручаєва Галина Іллівна — заступник голови методичної комісії 
3. Ст. викл. Донець Дар’я Миколаївна — секретар методичної комісії 

Члени комісії: 
4. Доц. Анісімов Володимир 

Юрійович 
— декан фармацевтичного факультету 

5. Проф. Гельмбольдт Володимир 
Олегович 

— зав. кафедри фармацевтичної хімії 

6. Проф. Рожковський Ярослав 
Володимирович 

— зав. кафедри фармакогнозії та техноло-
гії ліків 

7. Доц. Фізор Наталія Селіверстівна — кафедра фармакогнозії та технології 
ліків 

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

9. Доц. Шемонаєва Катерина 
Федорівна 

— кафедра загальної та клінічної 
фармакології 

10. Доц. Жуматій Павло Григорович — кафедра біофізики, інформатики 
і медичної апаратури 

11. Ст. викл. Бєляєва Оксана Іванівна — завуч кафедри організації та економіки 
фармації 
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12. Доц. Стречень Сергій Борисович  — кафедра загальної і клінічної 
фармакології 

13. Доц. Бурячківський Едуард 
Станіславович  

— заступник декана міжнародного 
факультету 

 
 

ПЛАН РОБОТИ 
предметної циклової методичної комісії з фармації 

Дата 
засі-
дання 

Порядок денний 
Відповідальний за 

підготовку пи-
тання, доповідач 

1 2 3 
 Вере-
сень 

2016 р. 

1. Про готовність кафедр фармацевтичного факуль-
тету до нового навчального року. 
2. Аналіз результатів складання весняної екзамена-
ційної сесії, у тому числі державних випускних іс-
питів. 
3. Аналіз результатів літніх навчальних практик 
студентів 1–4-го курсів фармацевтичного та міжна-
родного факультетів. 
 
4. Стан підготовки навчально-методичних докумен-
тів із навчальних дисциплін на кафедрі організації і 
економіки фармації. 
5. Обговорення плану реалізації пропозицій та усу-
нення критичних зауважень ДЕК 2016 р. 
6. Поточні питання 

Завідувачі кафедр 
 
Завідувачі кафедр 
 
 
Асист. Ларсон 
Л.М., доц. Буряч-
ківський Е.С., за-
відувачі кафедр 
Доц. Унгурян 
Л.М. 
 
Проф. 
Рожковський Я.В. 

 Лис-
топад 

2016 р. 

1. Обговорення плану видавництва на 2016/2017 на-
вчальний рік і навчально-методичних матеріалів для 
видання з грифами університету та інших установ. 
2. Аналіз складання вступного контролю студента-
ми заочного відділення фармацевтичного факульте-
ту та шляхи його вдосконалення. 
3. Затвердження Положення про ДЕК на заочному 
відділенні факультету та методики проведення 
комплексних державних іспитів зі студентами за-
очного відділення фармацевтичного факультету. 
4. Стан підготовки навчально-методичних матеріа-
лів із навчальних дисциплін на кафедрі загальної та 
клінічної фармакології. 
5. Поточні питання 

Завідувачі кафедр 
 
 
 
Проф.  
Рожковський Я.В. 
 
Завідувачі кафедр 
 
 
Доц. Стречень 
С.Б., доц. Шемо-
наєва К.Ф. 
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1 2 3 
Гру-
день 

2016 р. 

1. Обговорення та затвердження робочих програм, 
екзаменаційних питань і білетів та методики прове-
дення державних іспитів кафедрами фармацевтично-
го факультету у студентів заочної форми навчання. 
2. Про успішність на фармацевтичному факультеті 
та результати складання ліцензійного іспиту  
«Крок-1. Фармація». 
3. Про підготовку кафедр факультету до проведен-
ня курсу спеціалізації та виробничої практики зі 
спеціалізації для студентів 5-го курсу очної та 6-го 
курсу заочної форми навчання. 
4. Поточні питання 

Завідувачі кафедр 
 
 
 
Асист. Ларсон 
Л.М. 
 
Завідувачі кафедр 
 
 
 
 

Січень 
2017 р. 

1. Методичне забезпечення ліцензійного іспиту 
«Крок-2. Фармація». 
2. Затвердження екзаменаційних білетів і методич-
них матеріалів до іспитів. 
3. Стан підготовки навчально-методичних доку-
ментів із навчальних дисциплін на кафедрі фарма-
цевтичної хімії. 
4. Поточні питання 

Проф. Рожковсь-
кий Я.В. 
Завідувачі кафедр 
 
Проф.  
Гельмбольдт В.О. 
 
 

Бере-
зень 

2017 р. 

1. Аналіз результатів складання студентами зимової 
екзаменаційної сесії. 
2. Особливості методичної підготовки до Всеукра-
їнської студентської олімпіади з фармації. 
3. Обговорення та затвердження робочих програм, 
екзаменаційних питань і білетів та методики прове-
дення державних іспитів кафедрами фармацевтич-
ного факультету у студентів очної форми навчання. 
Про стан підготовки кафедр факультету до прове-
дення державних випускних іспитів на 5-му курсі. 
4. Поточні питання 

Завідувачі кафедр 
 
Асист. Ларсон 
Л.М. 
Завідувачі кафедр 
 
 
 
 
 
 

Чер-
вень 

2017 р. 

1. Результати захисту практик студентами факуль-
тету. 
2. Результати складання ліцензійного іспиту 
«Крок-2. Фармація». 
3. Стан видання навчальної, навчально-методичної 
літератури та інших навчальних матеріалів для сту-
дентів факультету. 

Завідувачі кафедр 
 
Асист. Ларсон 
Л.М. 
Завідувачі кафедр 
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1 2 3 
 4. Затвердження теми і плану дипломних робіт сту-

дентів 5-го курсу. 
5. Звіт про роботу предметної циклової методичної 
комісії у 2016/2017 навчальному році. 
6. Обговорення та затвердження складу і плану ро-
боти предметної циклової методичної комісії на 
2017/2018 навчальний рік. 
7. Поточні питання 

Завідувачі кафедр 
 
Проф. 
Рожковський Я.В. 
Проф. 
Рожковський Я.В. 

 
 

СКЛАД 
предметної циклової методичної комісії 

з післядипломної освіти  

1. Проф. Дубініна Владлена  
Геннадіївна 

— голова предметної циклової 
методичної комісії 

2. Доц. Опаріна Тамара Павлівна — заступник голови методичної ко-
місії 

3. Доц. Богданов Кирило Георгійович — секретар методичної комісії 
Члени комісії: 

4. Доц. Байдан Володимир Іванович — кафедра хірургії № 1 
з післядипломною підготовкою 

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

6. Доц. Іваницька Олена В’ячеславівна — кафедра офтальмології 
7. Доц. Корнован Галина Василівна — кафедра сімейної медицини 

та загальної практики 
8. Доц. Лисий Ігор Станіславович — кафедра загальної практики 

та медичної реабілітації 
9. Доц. Котова Ірина Олександрівна — зав. відділу інтернатури 
10. Доц. Кравченко Тетяна Юріївна — кафедра педіатрії № 2 
11. Доц. Скрипник Людмила  

Михайлівна 
— кафедра інфекційних хвороб 

12. Доц. Хрущ Вікторія Іванівна — кафедра дерматології та венерології 
13. Доц. Тіщенко Тетяна Леонідівна — кафедра загальної стоматології 
14. Доц. Швець Володимир Дмитрович — кафедра урології та нефрології 
15. Доц. Щурко Микола Іванович — кафедра акушерства і гінекології № 1 
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ПЛАН РОБОТИ 
предметної циклової методичної комісії 

з післядипломної освіти  

Дата 
засідання Порядок денний 

Відповідальний 
за підготовку 

питання, доповідач 
1 2 3 

Вересень 
2016 р. 

1. Результати атестації лікарів-інтернів випуску 
червня 2016 р. 
2. Затвердження робочих навчальних програм  
з інтернатури на 2016/2017 навчальний рік. 
3. Завдання кафедр з підготовки лікарів-
інтернів до складання державних ліцензійних 
іспитів «Крок-3. Загальна лікарська підготовка» 
та «Крок-3. Стоматологія» 
 

Доц. Опаріна Т.П. 
 
Доц. Опаріна Т.П. 
 
Доц. Богданов К.Г. 

Листопад 
2016 р. 

1. Про результати зарахування до інтернатури у 
2016/2017 навчальному році. 
2. Затвердження робочих навчальних програм 
циклів підвищення кваліфікації, стажування, 
спеціалізації та тематичного удосконалення лі-
карів на 2016/2017 навчальний рік. 
3. Звіт кафедри неврології про здійснення піс-
лядипломної освіти. 
4. Про результати перевірки навчально-
методичної документації на циклах підвищення 
кваліфікації 
 

Доц. Опаріна Т.П. 
 
Доц. 
Богданов К.Г. 
 
 
Проф.  
Мацегора Н.А.  
Доц. 
Богданов К.Г. 

Січень 
2017 р. 

1. Звіт кафедри анестезіології, інтенсивної тера-
пії з післядипломною підготовкою про стан під-
готовки лікарів-інтернів до складання державно-
го ліцензійного іспиту «Крок-3. Загальна лікар-
ська підготовка». 
2. Використання інтерактивних технологій  
навчання лікарів-інтернів на кафедрах факуль-
тету. 
3. Оцінка стану методичної документації на ка-
федрах терапевтичного профілю 
 

Проф. 
Тарабрін О.О. 
 
 
 
Доц. Богданов К.Г. 
 
 
Доц. Богданов К.Г. 
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1 2 3 
Березень 
2017 р. 

1. Результати атестації лікарів-інтернів випуску 
січня 2017 р. 
2. Про стан підготовки лікарів-інтернів до скла-
дання державних ліцензійних іспитів «Крок-3. 
Загальна лікарська підготовка» та «Крок-3. 
Стоматологія». 
3. Оцінка стану методичної документації на ка-
федрах хірургічного профілю 

Доц. Богданов К.Г. 
 
Доц. Опаріна Т.П. 
 
 
 
Доц. Богданов К.Г. 
 

Травень  
2017 р. 

1. Звіт про роботу предметної циклової мето-
дичної комісії з післядипломної освіти у 2016/ 
2017 навчальному році. 
2. Затвердження складу та плану роботи комісії 
на 2017/2018 навчальний рік. 
3. Обговорення та затвердження пропозицій 
щодо включення до порядку денного ЦКМР у 
2017/2018 навчальному році 

Проф. 
Дубініна В.Г. 
 
Доц. Опаріна Т.П. 
 
Доц. Опаріна Т.П. 

 
 
 

СКЛАД 
предметної циклової методичної комісії 

зі спеціальних дисциплін 

1. Доц. Майданюк Володимир  
Павлович 

— голова предметної циклової 
методичної комісії 

2. Доц. Брянцев Павло Анатолійович — заступник голови методичної 
комісії 

3. Доц. Железов Микола Христофорович — секретар методичної комісії 
Члени комісії: 

4. Доц. Руденко Юрій Степанович — кафедра гігієни та медичної 
екології 

5. Доц. Тверезовський Михайло 
Володимирович 

— кафедра загальної та клінічної 
епідеміології та біобезпеки 

6. Доц. Хрущ Олександр Володимиро-
вич 

— кафедра хірургії № 3 з курсом 
нейрохірургії 

7. Доц. Перепелюк Микола Миколайо-
вич 

— кафедра внутрішньої медицини 
№ 2 

8. Доц. Панченко Олександр Євгенович — кафедра медицини катастроф 
та військової медицини 
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9. Доц. Непорада Віктор Петрович — кафедра медицини катастроф 
та військової медицини 

10. Асист. Гай Леонід Анатолійович — завуч кафедри травматології 
та ортопедії 

 
 

ПЛАН РОБОТИ 
предметної циклової методичної комісії 

зі спеціальних дисциплін 

Дата за-
сідання Порядок денний 

Відповідальний 
за підготовку 

питання, допові-
дач 

2 вересня 
2016 р. 

1. Аналіз готовності та завдання кафедри медици-
ни катастроф та військової медицини і суміжних 
кафедр до організації і проведення навчального 
процесу в 2016/2017 навчальному році 

Проф. 
Кононенко В.В. 

9 листо-
пада 

2016 р. 

1. Аналіз надзвичайних ситуацій та досвід медич-
ного забезпечення військовослужбовців ЗС Укра-
їни під час збройних конфліктів. 
2. Стан навчально-методичної роботи на суміж-
них кафедрах та організація вивчення студентами 
питань військової медицини 

Доц. 
Панченко О.Є. 
 
Доц. 
Брянцев П.А. 

13 січня 
2017 р. 

1. Терапевтичні аспекти екстремальної та військо-
вої медицини та їх методичне забезпечення. 
2. Санітарно-гігієнічні аспекти екстремальної та 
військової медицини та їх методичне забезпечення 

Доц. Перепелюк 
М.М. 
Доц. Тверезов-
ський М.В. 

10 берез-
ня 

2017 р. 

1. Перспективи та досвід викладання проблем ек-
стремальної та військової медицини на кафедрі 
хірургії № 3 з курсом нейрохірургії. 
2. Особливості викладання спеціальних дисциплін 
на кафедрі травматології та ортопедії 

Доц. Хрущ О.В. 
 
 
Асист. Гай Л.А. 

24 трав-
ня 

2017 р. 

1. Затвердження робочих програм, навчальних 
планів і навчально-методичних матеріалів на 
2017/2018 навчальний рік. 
2. Завдання кафедри медицини катастроф та вій-
ськової медицини щодо організації та контролю 
проведення занять з військової медицини на су-
міжних кафедрах у 2017/2018 навчальному році. 
3. Затвердження звіту про роботу методичної ко-
місії у 2016/2017 навчальному році, плану і складу 
методичної комісії на 2017/2018 навчальний рік 
 

Завучі суміжних 
кафедр 
 
Проф. 
Кононенко В.В. 
 
 
Проф. 
Кононенко В.В. 
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ПЛАН РОБОТИ 
деканату медичного факультету № 1 

Д. мед. н. Котюжинська Світлана Георгіївна — декан факультету 
Ст. викл. Комлевой Олександр Миколайович — заступник декана 
К. мед. н. Уманський Дмитро Олександрович — заступник декана 

 

№ 
з/п Заходи 

Термін 
вико-
нання 

Відповідальний 
за виконання 

Відмітка  
про ви-
конання 

1 2 3 4 5 
1. Аналіз результатів випускних дер-

жавних іспитів та затвердження пла-
ну ліквідації зауважень і реалізації 
пропозицій голови ДЕК 2016 р. 

Серпень-
вересень 

Котюжинська 
С.Г. 

 

2. Аналіз результатів весняного семест-
ру 2015/2016 навчального року 

Серпень Котюжинська 
С.Г., Умансь-
кий Д.О.  

 

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

Серпень Котюжинська 
С.Г., Умансь-
кий Д.О. 

 

4. Перевірка готовності кафедр факуль-
тету до 2016/2017 навчального року 

Серпень Котюжинська 
С.Г., Умансь-
кий Д.О. 

 

5. Перевірка готовності гуртожитків до 
заселення студентів 

Серпень Комлевой О.М.   

6. Аналіз результатів виробничої прак-
тики та трудового семестру 

Серпень 
 

Комлевой О.М.  

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

Серпень Котюжинська 
С.Г., Умансь-
кий Д.О., Ком-
левой О.М. 

 

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

Серпень Котюжинська 
С.Г., Комлевой 
О.М., Умансь-
кий Д.О. 

 

9. Проведення підготовчої роботи та 
участь в урочистому церемоніалі по-
свячення першокурсників у студенти, 
вручення студентських квитків і залі-
кових книжок, індивідуальних планів 
студентів 

Серпень Комлевой О.М.   
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1 2 3 4 5 
10. Проведення наради із завідувачами та 

завучами кафедр щодо питань підго-
товки студентів 3-го та 6-го курсів до 
тестових ліцензійних іспитів «Крок-1. 
Загальна лікарська підготовка», 
«Крок-2. Загальна лікарська підготовка» 

Вересень Котюжинська 
С.Г. 
 

 

11. Перевірка наявності на кафедрах фа-
культету банків тестів на електрон-
них носіях для підготовки студентів 
до ліцензійних іспитів «Крок-1» та 
«Крок-2» 

Вересень Уманський 
Д.О. 

 

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

Вересень 
 

Комлевой О.М.   

13. Затвердження графіка відвідування 
кафедр у 2016/2017 навчальному році 

Вересень Котюжинська 
С.Г. 
 

 

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

Вересень Котюжинська 
С.Г., Комлевой 
О.М.  

 

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

Вересень Котюжинська 
С.Г., Комлевой 
О.М.  

 

16. Завершення підготовки документів 
до остаточного державного розподілу 
випускників 

Вересень Котюжинська 
С.Г., Умансь-
кий Д.О. 

 

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

Вересень Котюжинська 
С.Г., Комлевой 
О.М., Умансь-
кий Д.О. 

 

18. Здійснення заходів щодо організації 
та проведення ліцензійних іспитів 
«Крок-1» та «Крок-2» зі студентами 
3-го та 6-го курсів  

Жовтень 
 

Котюжинська 
С.Г., Комлевой 
О.М., Умансь-
кий Д.О. 

 

19. Проведення державного розподілу 
студентів-випускників 

Жовтень- 
листопад 

Котюжинська 
С.Г. 

 

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

Грудень Котюжинська 
С.Г., Умансь-
кий Д.О. 
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1 2 3 4 5 
21. Підготовка документів для поперед-

нього розподілу студентів 5-го курсу 
Грудень Котюжинська 

С.Г., Умансь-
кий Д.О. 

 

22. Підготовка перевідних та стипенді-
альних наказів 

Січень 
 

Котюжинська 
С.Г., Умансь-
кий Д.О. 

 

23. Аналіз результатів осіннього семест-
ру 2016/2017 навчального року 

Лютий Котюжинська 
С.Г., Умансь-
кий Д.О. 

 

24. Заходи щодо організації проведення 
державного ліцензійного іспиту 
«Крок-2. Загальна лікарська підго-
товка» 

Бере-
зень- 

квітень 

Котюжинська 
С.Г., Умансь-
кий Д.О., Ком-
левой О.М. 

 

25. Підготовка документації до прове-
дення випускних державних іспитів 

Квітень-
травень 

Уманський 
Д.О., Комлевой 
О.М. 

 

26. Обговорення нового складу активу 
студентського самоврядування 

Травень Котюжинська 
С.Г., Комлевой 
О.М., Умансь-
кий Д.О. 

 

 27. Заходи щодо організації проведення 
державного ліцензійного іспиту 
«Крок-1. Загальна лікарська підго-
товка» 

Квітень-
травень 

Котюжинська 
С.Г., Умансь-
кий Д.О., Ком-
левой О.М. 

 

28. Перевірка готовності кафедр до про-
ведення комплексного державного 
практично орієнтованого іспиту 

Травень Котюжинська 
С.Г., Умансь-
кий Д.О. 

 

29. Обговорення та затвердження плану 
роботи деканату та засідань вченої 
ради медичного факультету № 1 на 
2017/2018 навчальний рік 

Червень Котюжинська 
С.Г. 
 

 

30. Підготовка перевідних наказів сту-
дентів бюджетної форми навчання. 
Формування студентських груп 

Липень Котюжинська 
С.Г., Умансь-
кий Д.О. 

 

31. Проведення спільних нарад зі старо-
стами груп, курсів та активом сту- 
дентського самоврядування 

Двічі на 
місяць 

Котюжинська 
С.Г., Комлевой 
О.М., Умансь-
кий Д.О. 

 

32. Звіти кураторів груп і гуртожитку 
№ 1/1 

Раз на 
місяць 

Котюжинська 
С.Г., Комлевой 
О.М. 
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33. Проведення зборів зі студентами, які 

входять до складу студентського са-
моврядування 

Що-
місяця 

Котюжинська 
С.Г., Умансь-
кий Д.О. 

 

34. Проведення тренування ліцензійних 
іспитів «Крок-1», «Крок-2» зі студен-
тами 3-го та 6-го курсів 

Раз 
на се-
местр 

Уманський 
Д.О., Комлевой 
О.М. 

 

35. Проведення засідань вченої ради фа-
культету у 2016/2017 навчальному 
році 

Протя-
гом року 
(за пла-
ном) 

Котюжинська 
С.Г. 
 

 

36. Відвідування кафедр факультету, на-
дання консультативної допомоги 

Протя-
гом року  
(за гра-
фіком) 

Котюжинська 
С.Г., Умансь-
кий Д.О. 

 

37. Контроль роботи кафедр, які випус-
кають студентів, їх підготовки до 
складання студентами тестового лі-
цензійного іспиту «Крок-2. Загальна 
лікарська підготовка» 

Протя-
гом року 
(за гра-
фіком) 

Котюжинська 
С.Г. 

 

38. Здійснення систематичного контро-
лю поточної успішності студентів 

Протя-
гом року 

Котюжинська 
С.Г., Умансь-
кий Д.О., Ком-
левой О.М. 

 

39. Контроль за ходом підготовки студен-
тів 6-го курсу до складання комп-
лексного практично орієнтованого 
іспиту 

Протя-
гом року 

Котюжинська 
С.Г. 

 

40. Контроль відвідування студентами 
лекцій і практичних занять на кафед-
рах факультету 

Протя-
гом року 

Котюжинська 
С.Г., Умансь-
кий Д.О., 
Комлевой О.М. 

 

41. Засідання стипендіальної комісії Протя-
гом року 

Котюжинська 
С.Г., Умансь-
кий Д.О., 
Комлевой О.М. 

 

42. Робота з кураторами груп  Протя-
гом року 

Комлевой О.М.  

43. Перевірка умов проживання студен-
тів у гуртожитку № 1/1 

Протя-
гом року 

Комлевой О.М.  

44. Поточні питання Протя-
гом року 

Котюжинська 
С.Г., Умансь-
кий Д.О., 
Комлевой О.М. 
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ПЛАН РОБОТИ 
деканату медичного факультету № 2 

Проф. Годован Владлена Володимирівна — декан факультету 
Доц. Нєнова Оксана Миколаївна — заступник декана 
Пудакова Тетяна Євгенівна — інспектор 

 

№ 
з/п Заходи 

Термін 
вико-
нання 

Відповідальний 
за виконання 

1 2 3 4 
1.

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

Серпень 
2016 р.  

Проф. Годован В.В., 
доц. Нєнова О.М.  

2.
  

Аналіз результатів ліцензійного іспиту 
«Крок-2. Загальна лікарська підготовка», 
випускних державних практично орієнто-
ваних іспитів та відпрацювання плану 
ліквідації зауважень голови ДЕК 2016 р. 

Серпень 
2016 р.  

Проф. Годован В.В., 
заст. декана  

3.
  

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

Серпень 
2016 р.  

Проф. Годован В.В., 
доц. Нєнова О.М. 

4.
  

Проведення семінару зі студентами 1-го 
курсу щодо особливостей роботи і на-
вчання в університеті 

Серпень 
2016 р.  

Проф. Годован В.В., 
заст. декана 

5.
  

Аналіз результатів виробничої практики 
та трудового семестру 

Серпень 
2016 р.  

Доц. Нєнова О.М. 

6.
  

Підготовка наказів щодо переведення 
студентів на старші курси, відрахувань 
студентів, формування студентських 
груп, призначення стипендій 

Серпень 
2016 р.  

Проф. Годован В.В., 
доц. Нєнова О.М. 

7.
  

Контроль сплати за контрактну форму 
навчання і проживання у гуртожитку 

Серпень 
2016 р.,  
січень 
2017 р.  

Заст. декана  

8.
  

Перевірка готовності гуртожитків до за-
селення студентів 

Серпень 
2016 р.  

Проф. Годован В.В., 
заст. декана 

9.
  

Затвердження нового складу активу сту-
дентського самоврядування 

Серпень 
2016 р.  

Проф. Годован В.В., 
заст. декана  
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10.
  

Проведення нарад зі старостами груп,  
курсів та активом студентського само-
врядування 

Двічі на 
місяць 

Проф. Годован В.В., 
заст. декана 

11.
  

Співпраця деканату і студентського само-
врядування та надання допомоги в орга-
нізації роботи студентського активу 

Протя-
гом року 

Проф. Годован В.В., 
заст. декана 

12.
  

Контроль роботи СНТ факультету, підго-
товки та участі студентів у наукових 
конференціях 

Постійно Проф. Годован В.В., 
заст. декана  

13.
  

Участь у роботі предметних циклових ме-
тодичних комісій з метою подальшої ак-
тивізації роботи кафедр і деканату щодо 
поліпшення якості навчального процесу 

Протя-
гом року 

Проф. Годован В.В., 
заст. декана 

14.
  

Допомога в організації та проведенні 
предметних олімпіад на базі університету 

Протя-
гом року 

Проф. Годован В.В., 
заст. декана  

15.
  

Проведення спортивних змагань серед 
студентів факультету спільно з кафедрою 
фізичної реабілітації, спортивної меди-
цини, фізичного виховання та валеології 

Постійно Проф. Годован В.В., 
заст. декана  

16.
  

Формування на 1-му курсі студентських 
профспілкових та інших громадських ор-
ганізацій 

Вересень 
2016 р.  

Проф. Годован В.В., 
доц. Нєнова О.М. 

17.
  

Підготовка списків студентів 2-го та 3-го 
курсів для роботи в студентських загонах 
«Милосердя» 

Вересень 
2016 р.  

Проф. Годован В.В., 
доц. Нєнова О.М. 

18.
  

Затвердження графіка відвідування ка-
федр у 2015/2016 навчальному році 

Серпень 
2016 р.  

Проф. Годован В.В.  

19.
  

Перевірка готовності кафедр до 
2016/2017 навчального року, наявність 
навчально-методичної документації 

Серпень-
вересень 
2016 р.  

Проф. Годован В.В., 
заст. декана 

20.
  

Проведення підготовчої роботи й участь 
в урочистому церемоніалі посвячення 
першокурсників у студенти, вручення 
студентських квитків, індивідуальних 
планів студентів  

Серпень-
вересень 
2016 р.  

Проф. Годован В.В.,  
заст. декана 

21.
  

Призначення кураторів студентських 
груп та організація їх роботи зі студента-
ми 1-го курсу 
 

Вересень 
2016 р.  

Проф. Годован В.В., 
заст. декана  



 68 

1 2 3 4 
22.
  

Проведення зборів кураторів груп 1–3-го 
курсів, заслуховування їх звітів роботи 

Раз на  
місяць 

Проф. Годован В.В., 
доц. Нєнова О.М. 

23.
  

Затвердження планів чергування викла-
дачів у гуртожитках 

Вересень 
2016 р.  

Проф. Годован В.В.,  
заст. декана 

24.
  

Проведення засідань вченої ради фа-
культету 

Протя-
гом року, 
за пла-
ном 

Проф. Годован В.В.  

25.
  

Відвідування кафедр факультету Протя-
гом року 

Проф. Годован В.В., 
заст. декана  

26.
  

Контроль поточної успішності студентів Постійно Проф. Годован В.В., 
заст. декана  

27.
  

Контроль відвідування занять студентами 
на кафедрах 

Постійно Проф. Годован В.В., 
заст. декана 

28.
  

Проведення виховної роботи зі студента-
ми. Залучення студентів до участі в сту-
дентському самоврядуванні, гуртках 
художньої самодіяльності та спортивних 
секціях 

Постійно Проф. Годован В.В., 
заст. декана 

29.
  

Підготовка матеріалів та наказів щодо 
руху студентів, складання модулів 

Протя-
гом року 

Проф. Годован В.В., 
заст. декана 

30.
  

Контроль підготовки студентів на кафед-
рах факультету до ліцензійних іспитів 
«Крок-1», «Крок-2» 

Протя-
гом року 

Проф. Годован В.В., 
заст. декана 

31.
  

Проведення тренування ліцензійних іс-
питів «Крок-1», «Крок-2» 

Раз на 
семестр 

Заст. декана  

32.
  

Контроль за ходом підготовки студентів 
6-го курсу до складання комплексних 
професійно орієнтованих іспитів та усу-
нення недоліків у роботі, виявлених ДЕК 
у 2016 р. 

Протя-
гом року 

Проф. Годован В.В., 
заст. декана  

33.
  

Завершення підготовки документів до ос-
таточного державного розподілу випуск-
ників 

Жовтень 
2016 р.  

Проф. Годован В.В., 
заст. декана  

34.
  

Контроль виконання виробничих практик 
студентами 

Протя-
гом року 

Заст. декана  

35.
  

Проведення державного розподілу 
студентів-випускників 

Листопад 
2016 р.  

Заст. декана  
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36.
  

Підготовка документів для попереднього 
розподілу студентів 5-го курсу 

Грудень 
2016 р.  

Проф. Годован В.В., 
заст. декана  

37.
  

Аналіз результатів осіннього семестру Лютий 
2017 р.  

Проф. Годован В.В., 
заст. декана  
 

38.
  

Заходи щодо організації проведення лі-
цензійних іспитів «Крок-1», «Крок-2» 

Бере-
зень-

квітень 
2017 р.  

Проф. Годован В.В., 
заст. декана  

39.
  

Підготовка документації до проведення 
випускних державних іспитів 

Квітень-
травень 
2017 р.  

Проф. Годован В.В., 
заст. декана  

40.
  

Проведення атестації гуртожитків Квітень 
2017 р.  

Заст. декана  

41.
  

Аналіз ходу навчального процесу на фа-
культеті 

Квітень 
2017 р.  

Проф. Годован В.В.  

42.
  

Перевірка готовності кафедр до прове-
дення випускних комплексних практично 
орієнтованих іспитів 

Квітень-
травень 
2017 р.  

Проф. Годован В.В., 
заст. декана  

43.
  

Організація проведення ліцензійного іс-
питу «Крок-2. Загальна лікарська підго-
товка» та державних практично орієнто-
ваних іспитів 

Травень 
2017 р.  

Проф. Годован В.В., 
заст. декана  

44.
  

Підготовка та проведення випуску студе-
нтів 6-го курсу 

Квітень-
червень 
2017 р.  

Проф. Годован В.В., 
заст. декана  

45.
  

Організація проведення ліцензійного іс-
питу «Крок-1. Загальна лікарська підго-
товка» 

Червень 
2017 р.  

Проф. Годован В.В., 
доц. Нєнова О.М. 

46.
  

Обговорення і затвердження плану робо-
ти деканату та вченої ради на 2017/2018 
навчальний рік 

Червень 
2017 р.  

Проф. Годован В.В.  

47.
  

Аналіз результатів навчальних і вироб-
ничих практик 
 

Червень 
2017 р.  

Заст. декана  

48.
  

Проведення заходів щодо організації 
трудового семестру студентів 
 

Червень 
2017 р.  

Заст. декана  
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49.
  

Підготовка наказів щодо переведення 
студентів на старші курси, відрахування 
студентів, формування студентських 
груп, призначення академічних та імен-
них стипендій 

Червень 
2017 р.  

Проф. Годован В.В., 
заст. декана  

50. Підготовка документації для студентів, 
які відраховані з університету 

Червень 
2017 р.  

Проф. Годован В.В., 
заст. декана  

 
 

  
ПЛАН РОБОТИ 

деканату медичного факультету № 3 

Проф. Шмакова Ірина Петрівна — декан факультету 
Доц. Адамовська Тетяна Миколаївна — заступник декана 
Проф. Бабієнко Володимир Володимирович — заступник декана 
Проф. Аймедов Костянтин Володимирович — заступник декана 
Воробей Валентина Геннадіївна — інспектор 
Федорова Світлана Миколаївна — інспектор 

 

№  
з/п Заходи 

Термін 
вико-
нання 

Відповідальний 
за виконання 

1 2 3 4 

1. Аналіз результатів випускного дер-
жавного іспиту та затвердження плану 
ліквідації зауважень голови ДЕК 

Серпень 
2016 р. 

Проф. Шмакова І.П. 

2. Аналіз результатів весняного 
семестру 

Серпень 
2016 р. 

Проф. Шмакова І.П., 
доц. Адамовська Т.М., 
проф. Бабієнко В.В., 
проф. Аймедов К.В. 

3. Перевірка готовності кафедр до 
2016/2017 навчального року, наяв-
ність навчально-методичної докумен-
тації 

Серпень 
2016 р. 

Проф. Шмакова І.П., 
доц. Адамовська Т.М., 
проф. Бабієнко В.В., 
проф. Аймедов К.В. 

4. Підготовка наказів щодо переведення 
студентів на старші курси, відраху-
вання студентів і формування сту-
дентських груп 

Серпень 
2016 р. 

Проф. Шмакова І.П., 
доц. Адамовська Т.М., 
проф. Бабієнко В.В., 
проф. Аймедов К.В. 
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5. Перевірка готовності гуртожитків до 

заселення студентів 
Серпень 
2016 р. 

Проф. Шмакова І.П.,  
куратори гуртожитків 

6. Аналіз трудового семестру Серпень 
2016 р. 

Проф. Шмакова І.П. 

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

Серпень 
2016 р. 

Проф. Шмакова І.П., 
доц. Адамовська Т.М., 
проф. Бабієнко В.В., 
проф. Аймедов К.В. 

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

Серпень 
2016 р. 

Проф. Шмакова І.П., 
доц. Адамовська Т.М., 
проф. Бабієнко В.В., 
проф. Аймедов К.В. 

9. Затвердження нового складу активу 
студентського самоврядування 

Серпень 
2016 р. 

Проф. Шмакова І.П. 

10. Проведення підготовчої роботи та 
участь в урочистому церемоніалі по-
свячення першокурсників у студенти 

Серпень 
2016 р. 

Проф. Шмакова І.П., 
доц. Адамовська Т.М., 
проф. Бабієнко В.В., 
проф. Аймедов К.В. 

11. Підготовка списків студентів 2-го та  
3-го курсів для роботи в загоні «Ми-
лосердя» 

Вересень 
2016 р. 

Доц. Адамовська Т.М., 
проф. Бабієнко В.В., 
проф. Аймедов К.В. 

12. Проведення засідань вченої ради фа-
культету у 2016/2017 навчальному 
році 

Протягом 
року (за 

графіком) 

Проф. Шмакова І.П. 

13. Затвердження графіка відвідування 
кафедр у 2016/2017 навчальному році 

Вересень 
2016 р. 

Проф. Шмакова І.П. 

14. Відвідування кафедр факультету Протягом 
року (за 

графіком) 

Проф. Шмакова І.П. 

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

Вересень 
2016 р. 

Проф. Шмакова І.П., 
куратори гуртожитків  

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

Вересень 
2016 р. 

Проф. Шмакова І.П.  

17. Проведення наради із завідувачами і  
завучами кафедр щодо питань 
підготовки студентів 3-го та 6-го 
курсів до тестових ліцензійних іспитів 
«Крок-1» і «Крок-2» 

Вересень 
2016 р. 

Проф. Шмакова І.П. 
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18. Контроль роботи випускаючих ка-

федр зі студентами з підготовки їх до 
написання тестового ліцензійного іс-
питу «Крок-2» 

Протягом 
року (за 

графіком) 

Проф. Шмакова І.П. 

19. Проведення тренувального ліцензій-
ного іспиту «Крок-2» зі студентами 
6-го курсу 

За графі-
ком 

Проф. Шмакова І.П., 
студентське самовряду-
вання 

20. Здійснення заходів щодо організації 
та проведення ліцензійного тестового 
іспиту «Крок-1» зі студентами 3-го 
курсу 

За графі-
ком 

Проф. Шмакова І.П., 
студентське самовряду-
вання 

21. Завершення підготовки документів до 
остаточного державного розподілу 
випускників 

Вересень 
2016 р. 

Проф. Шмакова І.П. 

22. Проведення виробничих зборів зі сту-
дентами 1–4-го курсів 

Вересень 
2016 р. 

Проф. Шмакова І.П. 

23. Проведення нарад зі старостами груп, 
курсів та активом студентського са-
моврядування 

Двічі на 
місяць 

Проф. Шмакова І.П., 
доц. Адамовська Т.М., 
проф. Бабієнко В.В., 
проф. Аймедов К.В. 

24. Проведення зборів зі студентами, які 
входять до складу студентського са-
моврядування 

Вересень 
2016 р. 

Проф. Шмакова І.П., 
доц. Адамовська Т.М., 
проф. Бабієнко В.В., 
проф. Аймедов К.В. 

25. Проведення державного розподілу 
студентів-випускників 

Жовтень 
2016 р. 

Проф. Шмакова І.П.  

26. Здійснення систематичного контролю 
поточної успішності студентів 

Протягом 
року 

Проф. Шмакова І.П., 
доц. Адамовська Т.М., 
проф. Бабієнко В.В., 
проф. Аймедов К.В. 

27. Контроль за ходом підготовки студен-
тів 6-го курсу до складання комплекс-
ного практично орієнтованого іспиту 

Протягом 
року 

Проф. Шмакова І.П., 
доц. Адамовська Т.М., 
проф. Бабієнко В.В., 
проф. Аймедов К.В. 

28. Проведення виробничих зборів зі сту-
дентами 5–6-го курсів 

Грудень 
2016 р. 

Проф. Шмакова І.П., 
доц. Адамовська Т.М., 
проф. Бабієнко В.В., 
проф. Аймедов К.В. 
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29. Підготовка документів до поперед-

нього розподілу студентів 5-го курсу 
Грудень 
2016 р. 

Проф. Шмакова І.П., 
доц. Адамовська Т.М., 
проф. Бабієнко В.В., 
проф. Аймедов К.В. 

30. Аналіз результатів осіннього семестру Лютий 
2017 р. 

Проф. Шмакова І.П., 
доц. Адамовська Т.М., 
проф. Бабієнко В.В., 
проф. Аймедов К.В. 

31. Контроль відвідування студентами 
лекцій і практичних занять на кафед-
рах факультету 

Протягом 
навчальн
ого року 
(за пла-
ном) 

Проф. Шмакова І.П., 
доц. Адамовська Т.М., 
проф. Бабієнко В.В., 
проф. Аймедов К.В. 

32. Проведення атестації у гуртожитку  
№ 4 

Квітень 
2017 р. 

Проф. Шмакова І.П., 
доц. Адамовська Т.М., 
комендант і староста 
гуртожитку, голова 
профкому студентів 

33. Підготовка документації до прове-
дення випускних державних іспитів 

Березень 
2017 р. 

Проф. Шмакова І.П., 
доц. Адамовська Т.М., 
проф. Бабієнко В.В., 
проф. Аймедов К.В. 

34. Заходи щодо організації та проведен-
ня державного ліцензійного іспиту  
«Крок-2» 

Березень 
2017 р. 

Проф. Шмакова І.П., 
доц. Адамовська Т.М., 
проф. Бабієнко В.В., 
проф. Аймедов К.В. 

35. Проведення зборів завучів кафедр 
3-го курсу з питань готовності кафедр 
до закінчення навчального року 

Квітень 
2017 р. 

Проф. Шмакова І.П. 

36. Перевірка готовності кафедр до про-
ведення комплексного державного 
практично орієнтованого іспиту 

Березень 
2017 р. 

Проф. Шмакова І.П., 
доц. Адамовська Т.М., 
проф. Бабієнко В.В., 
проф. Аймедов К.В. 

37. Обговорення і затвердження плану 
роботи деканату та засідань вченої 
ради медичного факультету № 3 на 
2016/2017 навчальний рік 

Червень 
2017 р. 

Проф. Шмакова І.П., 
доц. Адамовська Т.М., 
проф. Бабієнко В.В., 
проф. Аймедов К.В. 

38. Засідання стипендіальної комісії За  
графіком 

Проф. Шмакова І.П., 
доц. Адамовська Т.М., 
проф. Бабієнко В.В., 
проф. Аймедов К.В. 
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39. Підготовка перевідних наказів. Фор-

мування студентських груп 
Серпень 
2017 р. 

Проф. Шмакова І.П., 
доц. Адамовська Т.М., 
проф. Бабієнко В.В., 
проф. Аймедов К.В. 

40. Перевірка готовності гуртожитків до 
заселення студентів 

Серпень 
2017 р. 

Проф. Шмакова І.П., 
доц. Адамовська Т.М., 
проф. Бабієнко В.В., 
проф. Аймедов К.В. 

 
 
 
 

ПЛАН РОБОТИ 
деканату фармацевтичного факультету 

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

 

№ 
з/п Заходи 

Термін 
виконан-

ня 

Відповідальний 
за виконання 

1 2 3 4 
1. Підготовка та проведення засідань вченої ра-

ди факультету  
Протягом 

року 
Анісімов В.Ю. 

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 

Рожковський 
Я.В. 

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 ректорського контро-
лю знань студентами на кафедрах факультету  

Протягом 
року 

Анісімов В.Ю. 

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

Протягом 
року 

Анісімов В.Ю., 
завідувачі ка-
федр 
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8.  Підготовка та проведення спортивних зма-

гань серед студентів факультету спільно з ка-
федрою фізичної реабілітації, спортивної ме-
дицини, 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 Протягом 
року 

Анісімов В.Ю. 

11. Підготовка та проведення засідання правління 
студентського самоврядування 

Протягом 
року 

Голова і за-
ступник голови 

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

Серпень 
2016 р. 

Анісімов В.Ю., 
Ларсон Л.М. 

13. Контроль за навчальним процесом студентів 
заочної форми навчання 

Протягом 
року 

Анісімов В.Ю., 
Ларсон Л.М. 

14. Контроль за створенням матеріально-
технічної бази факультету (оформлення кла-
сів і аптеки, створення ботанічної ділянки, 
лабораторії НДЛ) 

Постійно Анісімов В.Ю., 
завідувачі ка-
федр 

15. Контроль роботи СНТ на факультеті, підго-
товка та участь студентів у наукових конфе-
ренціях 

Постійно Анісімов В.Ю., 
завідувачі ка-
федр 

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

Щомісяця Ларсон Л.М. 

17. Підготовка та проведення засідань ради сту-
дентського самоврядування  

Протягом 
року 

Голова  

18. Проведення профорієнтаційної роботи серед 
студентів, молоді та працівників фармацев-
тичних підприємств, ЛПЗ 

Протягом 
року 

Анісімов В.Ю., 
завідувачі ка-
федр 

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

Серпень 
2016 р. 

Анісімов В.Ю., 
Ларсон Л.М. 

20. Перевірка готовності гуртожитку до заселен-
ня студентів 

Серпень 
2016 р. 

Ларсон Л.М. 

21. Підготовка наказів щодо переведення студен-
тів на старші курси, відрахування студентів, 
формування студентських груп 

Серпень 
2016 р. 

Анісімов В.Ю., 
Ларсон Л.М. 

22. Аналіз результатів атестації з практик студен-
тів 1–4-го курсів 

Серпень 
2016 р. 

Анісімов В.Ю., 
Ларсон Л.М. 
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23. Контроль оплати за навчання та проживання в 

гуртожитках 
Серпень 
2016 р. 

Анісімов В.Ю., 
Ларсон Л.М. 

24. Організація роботи та участь в урочистих за-
ходах щодо посвячення першокурсників у 
студенти, вручення студентських квитків та 
залікових книжок 

Серпень 
2016 р. 

Анісімов В.Ю., 
Ларсон Л.М. 

25. Організація зустрічі зі студентами 1-го курсу, 
формування груп, активу, студентського са-
моврядування 

Серпень 
2016 р. 

Анісімов В.Ю., 
Ларсон Л.М. 

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

Вересень 
2016 р. 

Анісімов В.Ю., 
Ларсон Л.М. 

27. Відпрацювання плану усунення недоліків 
ДЕК у 2016 р. 

Вересень 
2016 р. 

Ларсон Л.М. 
 

28. Призначення кураторів та організація їх робо-
ти зі студентами 

Вересень 
2016 р. 

Анісімов В.Ю., 
Ларсон Л.М. 

29. Підготовка графіка щодо контролю за станом 
навчальної методичної роботи на кафедрах 
факультету 

Вересень 
2016 р. 

Ларсон Л.М. 

30. Контроль підготовки студентів на кафедрах 
факультету до ліцензійних іспитів 
«Крок-1», «Крок-2» 

Вересень 
2016 р., 
травень 
2017 р. 

Анісімов В.Ю., 
Ларсон Л.М.  

31. Участь у фаховій експертизі ліцензійних іспи-
тів «Крок-1», «Крок-2» 

Вересень 
2016 р. 

Анісімов В.Ю. 
  

32. Підготовка та проведення виробничих зборів 
зі студентами 1–5-го курсів 

Вересень 
2016 р. 

Анісімов В.Ю. 

33. Підготовка до святкування дня фармацевтич-
ного працівника 

Вересень 
2016 р. 

Анісімов В.Ю., 
Ларсон Л.М. 

34. Організація підготовки до написання ліцензій-
ного іспиту «Крок-1» на заочному відділенні 

Червень 
2017 р. 

Анісімов В.Ю. 
 

35. Організація підготовки матеріалів до ДЕК на 
заочному відділенні 

Жовтень 
2016 р. 

Анісімов В.Ю., 
Ларсон Л.М., 
завідувачі ка-
федр 

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

Протягом 
року 

Анісімов В.Ю., 
Ларсон Л.М. 

37. Підготовка відомостей для складання екзаме-
нів студентами 

Перед се-
сією 

Ларсон Л.М. 
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38. Контроль відвідування студентами занять на 

кафедрах 
За графі-

ком 
Анісімов В.Ю. 

39. Аналіз стану виконання НДР на факультеті Грудень 
2016 р. 

Гельмбольдт 
В.О. 

40. Підготовка наказу про проведення навчаль-
них практик 

Грудень 
2016 р. 

Анісімов В.Ю., 
Ларсон Л.М. 

41. Аналіз стану роботи щодо впровадження до на-
вчального процесу наукових розробок та підви-
щення кваліфікації НПС кафедр факультету 

Грудень 
2016 р. 

Анісімов В.Ю. 
 

42. Контроль оплати за навчання та проживання в 
гуртожитках 

Січень 
2017 р. 

Анісімов В.Ю., 
Ларсон Л.М. 

43. Підготовка та організація проведення ДЕК на 
заочному відділенні 

Січень 
2017 р. 

Анісімов В.Ю., 
Ларсон Л.М. 

44. Підготовка до випуску студентів на заочному 
відділенні 

Січень 
2017 р. 

Анісімов В.Ю., 
Ларсон Л.М. 

45. Підготовка договорів на практичних базах Вересень 
2016 р. 

Анісімов В.Ю., 
Ларсон Л.М. 

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

Січень 
2017 р. 

Анісімов В.Ю., 
Ларсон Л.М. 

47. Підготовка і проведення І туру Всеукраїнської 
олімпіади з фармації студентів 4-го курсу 

Лютий 
2017 р. 

Анісімов В.Ю. 

48. Організація спеціалізації студентів випускно-
го курсу 

Лютий 
2017 р. 

Анісімов В.Ю. 

49. Організація підготовки матеріалів до ДЕК для 
випускників денного відділення 

Березень 
2017 р. 

Анісімов В.Ю., 
Ларсон Л.М., 
завідувачі ка-
федр 

50. Участь у ІІ турі Всеукраїнської олімпіади з 
фармації 

Квітень 
2017 р. 

Анісімов В.Ю. 

51. Аналіз ходу навчального процесу на заочному 
відділенні факультету 

Квітень 
2017 р. 

Анісімов В.Ю. 
 

52. Оформлення документів щодо проходження 
навчальної, виробничої практик студентами 
1–5-го курсів 

Квітень 
2017 р. 

Анісімов В.Ю., 
Ларсон Л.М. 

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

Квітень 
2017 р. 

Анісімов В.Ю., 
Тітаренко О.В. 

54. Підготовка до випуску провізорів в універси-
теті 

Травень 
2017 р. 

Анісімов В.Ю., 
Ларсон Л.М. 
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55. Контроль за проведенням модульних контро-

лів та державної атестації 
Травень- 
червень 
2017 р. 

Анісімов В.Ю., 
Ларсон Л.М. 

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

Травень 
2017 р. 

Анісімов В.Ю., 
Ларсон Л.М. 

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

Травень 
2017 р. 

Анісімов В.Ю., 
Тітаренко О.В. 

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

Травень 
2017 р. 

Анісімов В.Ю., 
Ларсон Л.М. 

59. Організація підготовки до складання ліцен-
зійного іспиту «Крок-2» 

Квітень 
2017 р. 

Анісімов В.Ю. 
 

60. Підготовка відомостей для перескладання ек-
заменів та модулів студентами 

Травень-
липень 
2017 р. 

Анісімов В.Ю., 
Ларсон Л.М. 

61. Участь в комісії щодо перескладання екзаме-
нів 

Січень, 
серпень 
2017 р. 

Анісімов В.Ю., 
Ларсон Л.М. 

62. Обговорення і затвердження плану роботи де-
канату фармацевтичного факультету на 
2017/2018 навчальний рік  

Травень 
2017 р. 

Анісімов В.Ю., 
Ларсон Л.М. 

63. Підготовка до літньої сесії студентів заочного 
відділення 

Травень 
2017 р. 

Ларсон Л.М. 

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

Червень 
2017 р. 

Ларсон Л.М. 

65. Організація роботи студентів при проведенні 
трудового семестру 

Червень- 
серпень 
2017 р. 

Ларсон Л.М. 

66. Аналіз результатів навчальних і виробничих 
практик  

Липень 
2017 р. 

Ларсон Л.М. 

67. Підготовка наказів щодо переведення студен-
тів на старші курси, відрахування студентів, 
формування студентських груп 

Серпень 
2017 р. 

Анісімов В.Ю., 
Ларсон Л.М. 

68. Підготовка документації для студентів, які 
відраховані з університету 

Серпень 
2017 р. 

Анісімов В.Ю., 
Ларсон Л.М. 

69. Підготовка документів на поновлення студен-
тів на навчання 
 

Серпень 
2017 р. 

Анісімов В.Ю., 
Ларсон Л.М. 
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70. Підготовка та проведення зустрічі зі студен-

тами 1-го курсу, формування академічних 
груп та активу на 1-му курсі, проведення ви-
робничих зборів 

Серпень 
2017 р. 

Анісімов В.Ю., 
Ларсон Л.М. 

71. 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 
2017 р. 

Анісімов В.Ю., 
Ларсон Л.М. 

 
 

ПЛАН РОБОТИ 
деканату стоматологічного факультету 

Доц. Вальда Володимир Володимирович  — декан факультету 
Доц. Лисий Ігор Станіславович  — заступник декана 
Асист. Розуменко Марина Володимирівна  — заступник декана 

  
№ 
з/п Заходи Термін 

виконання 
Відповідальний 
за виконання 

1 2 3 4 
1. Проведення аналізу підсумків літньої екза-
менаційної сесії 

Серпень 
2016 р. 

Декан, заступ-
ники декана  

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

Серпень 
2016 р. 

Декан, заступ-
ники декана 

3. Підготовка наказів щодо переведення сту-
дентів на старші курси, відрахування сту-
дентів і формування студентських груп 

Протягом 
року 

Заступники де-
кана 

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

Серпень 
2016 р. 

Декан, заступ-
ники декана 

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

Серпень 
2016 р. 

Декан, заступ-
ники декана 

6. Проведення перевірки готовності кафедр 
факультету до нового навчального року 

Серпень 
2016 р. 

Декан, заступ-
ники декана 

7. Підготовка матеріалів та наказів щодо руху 
студентів 

Серпень 
2016 р. 

Декан, заступ-
ники декана 
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8. Перевірка готовності гуртожитку № 3 до 

заселення 
Серпень 
2016 р. 

Декан, заступ-
ники декана 

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

Серпень 
2016 р., 
січень-
лютий  
2017 р. 

Заступники 
декана 

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

Вересень 
2016 р. 

Декан 
 

11. Підготовка графіка контролю за станом на-
вчальної методичної роботи на кафедрах 
факультету 

Вересень 
2016 р. 

Декан 
 

12. Призначення кураторів та організація їх ро-
боти зі студентами 

Вересень 
2016 р. 

Декан, заступ-
ники декана 

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

Вересень 
2016 р. 

Заступники де-
кана 

14. Проведення засідань деканату та наради 
старост курсів та груп 

Двічі на мі-
сяць протя-
гом року 

Декан, заступ-
ники декана 

15. Проведення засідань вченої ради факуль-
тету 

Протягом 
року 

Декан 
  

16. Організація роботи стипендіальної комісії 
факультету 

Вересень 
2016 р. 

Декан, заступ-
ники декана 

17. Підготовка документів до попереднього та 
остаточного розподілу студентів-випуск-
ників та документації до державних іспитів 

Вересень 
2016 р. 

Декан, заступ-
ники декана 

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

Вересень 
2016 р. 

Декан, заступ-
ники декана 

19. Перевірка стану навчально-методичної ро-
боти кафедр стоматологічного профілю та 
готовності їх до проведення модульних кон-
тролів та іспитів 

Протягом 
року 

Декан, заступ-
ники декана 

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

Вересень 
2016 р. 

Декан, заступ-
ники декана 

21. Відпрацювання плану усунення недоліків 
роботи ДЕК у 2016 р. 

Вересень 
2016 р. 

Декан, заступ-
ники декана 

22. Проведення обліку успішності та відвіду-
вання занять студентами з подальшим ана-
лізом за курсами і групами 

Щомісяця Декан, заступ-
ники декана 
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23. Аналіз стану роботи щодо впровадження у 

навчальний процес наукових розробок, ре-
зультатів підвищення кваліфікації виклада-
чів кафедр факультету 

Жовтень 
2016 р., 
квітень  
2017 р. 

Декан 
 

24. Підготовка матеріалів до ДЕК Березень 
2017 р. 

Декан, заступ-
ники декана 

25. Проведення спортивних змагань серед сту-
дентів факультету спільно з кафедрою фі-
зичної реабілітації, спортивної медицини, 
фізичного виховання і валеології 

За планом 
спортивної 
роботи уні-
верситету 

Декан, заступ-
ники декана 

26. Проведення виробничих зборів студентів на 
кожному курсі 

1 раз на се-
местр 

Декан, заступ-
ники декана 

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

Протягом 
року 

Декан 
 

28. Контроль роботи СНТ факультету, підгото-
вки та участі студентів у наукових конфе-
ренціях 

Протягом 
навчального 

року 

Декан, заступ-
ники декана 

29. Організація роботи студентських стомато-
логічних поліклінік 

Протягом 
року 

Декан, головні 
лікарі поліклі-
нік 

30. Залучення студентів до участі в гуртках ху-
дожньої самодіяльності та спортивних сек-
цій 

Протягом 
навч. року 
(за планом 
виховної та 
спортивної 

роботи 
ОНМедУ) 

Декан, заступ-
ники декана 

31. Впровадження системи ректорського конт-
ролю знань на кафедрах факультету і конт-
роль за застосуванням цієї системи 

Протягом 
року 

Декан, заступ-
ники декана 

32. Участь у засіданнях ради студентського са-
моврядування 

Протягом 
року 

Декан, заступ-
ники декана 

33. Проведення профорієнтаційної роботи се-
ред студентів 

Протягом 
року 

Декан, заступ-
ники декана 

34. Проведення аналізу поточної успішності на 
кафедрах 

Протягом 
року 

Декан, заступ-
ники декана 
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35. Підготовка та проведення виробничої прак-

тики на факультеті 
Січень, лю-
тий, травень, 

червень 
2017 р. 

Декан, заступ-
ники декана 

36. Нарада із завідувачами та завучами кафедр 
стосовно підготовки до випуску в універси-
теті 
 

Лютий 
2017 р. 

Декан, заступ-
ники декана 

37. Організація та проведення серед студентів 
5-го курсу олімпіади зі спеціальності «Сто-
матологія» 
 

Лютий 
2017 р. 

Декан, заступ-
ники декана 

38. Контроль за проведенням модульних конт-
ролів, комплексного випускного державно-
го іспиту на факультеті 
 

Травень, 
червень 
2017 р. 

Декан, заступ-
ники декана 

39. Проведення заходів щодо організації трудо-
вого семестру студентів 1-го курсу та фор-
мування студентських будівельних загонів 
 

Червень 
2017 р. 

Декан, заступ-
ники декана 

40. Складання звітів про хід екзаменаційної се-
сії та звіту факультету 
 

Червень 
2017 р. 

Декан, заступ-
ники декана 

41. Підготовка відомостей для складання екза-
менів студентами 
 

Протягом 
року 

Декан, заступ-
ники декана 

42. Обговорення і затвердження плану роботи 
деканату на 2017/2018 навчальний рік 
 

Червень 
2017 р. 

Декан, заступ-
ники декана 

43. Проведення аналізу підсумків літньої екза-
менаційної сесії 
 

Серпень 
2016 р. 

Декан, заступ-
ники декана  

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

Серпень 
2016 р. 

Декан, заступ-
ники декана 

45. Підготовка наказів щодо переведення сту-
дентів на старші курси, відрахування сту-
дентів і формування студентських груп 
 

Протягом 
року 

Заступники де-
кана 
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ПЛАН РОБОТИ 
деканату міжнародного факультету 

Доц. Горячев Павло Ілліодорович — декан факультету 
Доц. Кукушкін Віталій Наумович — заступник декана 
Доц. Розуменко Олександр Павлович — заступник декана 
Ст. викл. Головчук Валентина Тимофіївна — заступник декана 
Доц. Бурячківський Едуард Станіславович — заступник декана 
Ст. викл. Бурдін Ігор Євгенович — заступник декана 
Доц. Коболєв Євген Володимирович — заступник декана 
Макарчук Галина Миколаївна — старший інспектор 
Атавіна Світлана Володимирівна — інспектор 
Cагай Олена Юріївна — інспектор 
Рзаєва Діана Ольшанівна — інспектор 

 
№  
з/п  Заходи Термін 

виконання 
Відповідальний 
за виконання 

1 2 3 4 
1. Аналіз результатів роботи деканату у 

2015/2016 навчальному році 
Серпень 
2016 р. 

Декан, заступ-
ники декана 

2. Аналіз результатів випускних державних іс-
питів та складання плану ліквідації зауважень 
голів ДЕК 

Серпень  
2016 р. 

Декан, заступ-
ники декана 

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

Вересень 
2016 р. 

Декан, заступ-
ники декана 

4. Підготовка матеріалів для перевідного наказу Вересень 
2016 р. 

Декан, заступ-
ники декана 

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

Вересень 
2016 р. 

Декан, заступ-
ники декана 

6. Проведення зборів на 1-му курсі Вересень 
2016 р. 

Декан, заступ-
ники декана 

7. Проведення зборів студентів 2–6-го курсів Вересень 
2016 р. 

Декан, заступ-
ники декана 

8. Аналіз поточної успішності студентів на ка-
федрах 

Жовтень 
2016 р. 

Декан, заступ-
ники декана 

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

Щомісяця Декан, заступ-
ники декана 
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10. Аналіз ходу підготовки студентів 6-го курсу 

медичного факультету і 5-го курсу стоматоло-
гічного факультету до проведення тестового 
іспиту «Крок-2» 

Жовтень 
2016 р. 

Декан, заступ-
ники декана 

11. Перевірка готовності кафедр до проведення 
зимової екзаменаційної сесії 

Грудень 
2016 р. 

Декан, заступ-
ники декана 

12. Звіти кураторів груп, земляцтв, гуртожитків з 
аналізом виконання роботи. Затвердження за-
ходів для поліпшення роботи 

Грудень 
2016 р. 

Декан, заступ-
ники декана 

13. Проведення нарад зі старостами груп і курсів Двічі на 
місяць 

Декан, заступ-
ники декана 

14. Аналіз виконання комплексу заходів з підго-
товки до ліцензійного іспиту «Крок-1» на 
стоматологічному факультеті 

Січень 
2017 р. 

Декан, заступ-
ники декана 

15. Підготовка наказів про виробничу практику 
студентів 4-го і 5-го курсів на стоматологіч-
ному факультеті 

Січень 
2017 р. 

Декан, заступ-
ники декана 

16. Аналіз успішності іноземних громадян на під-
готовчому відділенні 

Січень 
2017 р. 

Декан, заступ-
ники декана 

17. Аналіз результатів осіннього семестру Січень 
2017 р. 

Декан, заступ-
ники декана 

18. Проведення виробничих зборів зі студентами 
1–6-го курсів з аналізом зимової сесії та ви-
значенням завдань на наступний семестр 

Лютий 
2017 р. 

Декан, заступ-
ники декана 

19. Контроль за ходом виробничої практики студен-
тів 4–5-го курсів стоматологічного факультету 

Лютий 
2017 р. 

Декан, заступ-
ники декана 

20. Проведення пілотних тренувань у масштабі 
реального часу зі студентами 3-го курсу сто-
матологічного факультету. Організація додат-
кових занять для студентів 3-го курсу, які на 
низькому рівні виконали пілотне тестування 
«Крок-1. Стоматологія» 

Лютий 
2017 р. 

Декан, заступ-
ники декана 

21. Аналіз результатів перескладання іспитів зи-
мової сесії та підготовка кафедр до викладан-
ня англійською мовою 

Лютий 
2017 р. 

Декан, заступ-
ники декана 

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

Лютий 
2017 р. 

Декан, заступ-
ники декана 

23. Підготовка документів для проведення дер-
жавного ліцензійного іспиту «Крок-1. Стома-
тологія» у студентів 3-го курсу 

Лютий 
2017 р. 

Декан, заступ-
ники декана 
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24. Проведення державного ліцензійного іспиту 

«Крок-1. Стоматологія» 
Березень 
2017 р. 
 (за пла-

ном МОЗ) 

Декан, заступ-
ники декана 

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

Березень 
2017 р. 

Декан, заступ-
ники декана 

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

Березень 
2017 р. 

Декан, заступ-
ники декана 

27. Аналіз поточної успішності та ведення 
навчальної документації на кафедрах 

Березень 
2017 р. 

Декан, заступ-
ники декана 

28. Підготовка документації до випускних 
державних іспитів 

Березень 
2017 р. 

Декан, заступ-
ники декана 

29. Проведення виробничих зборів зі студентами-
випускниками 

Березень 
2017 р. 

Декан, заступ-
ники декана 

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

Березень 
2017 р. 

Декан, заступ-
ники декана 

31. Аналіз виконання комплексу заходів щодо 
підготовки до складання ліцензійного іспиту 
«Крок-2» 

Квітень 
2017 р. 

Декан, заступ-
ники декана 

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

Квітень 
2017 р. 

Декан, заступ-
ники декана 

33. Підготовка документів для проведення дер-
жавних випускних іспитів 

Травень 
2017 р. 

Декан, заступ-
ники декана 

34. Проведення заключного пілотного трену-
вального тестування «Крок-2» 

Травень 
2017 р., 
1-ша де-

када 

Декан, заступ-
ники декана 

35. Проведення ліцензійного іспиту «Крок-2» Травень 
2017 р., за 
планом 
МОЗ 

Декан, заступ-
ники декана 

36. Аналіз організації та проведення навчального 
процесу у весняному семестрі 2016/2017 на-
вчального року 

Травень 
2017 р. 

Декан, заступ-
ники декана 
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37. Підготовка наказів про допуск до випускних  

і державних іспитів 
Травень 
2017 р. 

Декан, заступ-
ники декана 

38. Підготовка до проведення свята 
«Останній дзвінок» 

Травень 
2017 р. 

Декан, заступ-
ники декана 

39. Обговорення плану роботи деканату на 
2017/2018 навчальний рік 

Червень 
2017 р. 

Декан, заступ-
ники декана 

40. Підготовка документів випускників для лега-
лізації в МЗС України 

Червень 
2017 р. 

Декан, заступ-
ники декана 

41. Підготовка випускного наказу й урочистих за-
ходів з нагоди вручення дипломів випускникам 

Червень 
2017 р. 

Декан, заступ-
ники декана 

42. Аналіз проведення випускних державних іс-
питів 

Червень 
2017 р. 

Декан, заступ-
ники декана 

43. Формування секретаріату приймальної комісії 
для іноземних студентів 

Червень 
2017 р. 

Декан, заступ-
ники декана 

44. Забезпечення приймальної комісії для інозем-
них студентів необхідною документацією 

Червень 
2017 р. 

Декан, заступ-
ники декана 

45. Аналіз результатів весняного семестру Серпень 
2017 р. 

Декан, заступ-
ники декана 

46. Перевірка готовності гуртожитків до заселен-
ня в них іноземних студентів 

Серпень 
2017 р. 

Декан, заступ-
ники декана 

47. Аналіз готовності кафедр до нового навчаль-
ного року 

Серпень 
2017 р. 

Декан, заступ-
ники декана 

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

Серпень 
2017 р. 

Декан, заступ-
ники декана 

 
  

ПЛАН РОБОТИ 
деканату з післядипломної освіти  

Доц. Опаріна Тамара Павлівна — декан факультету 
Доц. Богданов Кирило Георгійович — заступник декана 
Доц. Котова Ірина Олександрівна — зав. відділу інтернатури 

  
№ 
з/п Заходи Термін 

виконання 
Відповідальний 
за виконання 

1 2 3 4 
1. Зарахування лікарів-інтернів на очну частину 

інтернатури у відповідності до навчально-
виробничих планів підготовки, затверджених 
МОЗ України 

Серпень 
2016 р., 
січень 
2017 р. 

Доц. 
Котова І.О. 
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2. Узгодження з ДОЗ та СЗ Одеської, УОЗ Ми-

колаївської та ДОЗ Херсонської ОДА списків 
зарахованих до інтернатури лікарів-інтернів 
на 2016/2017 навчальний рік 

Серпень 
2016 р. 

 

Доц. 
Котова І.О. 
 

3.  Оновлення методичних рекомендацій з про-
ведення навчальних занять в системі післяди-
пломної освіти 

Вересень 
2016 р. 

Доц. 
Опаріна Т.П. 

4. Контроль забезпечення керівників баз стажу-
вання методичними рекомендаціями з підго-
товки лікарів-інтернів за спеціальностями ін-
тернатури з урахуванням сучасної нормативної 
бази 

Жовтень 
2016 р. 

Доц. 
Богданов К.Г. 

5. Підготовка та проведення засідань вченої ра-
ди та предметної циклової комісії факультету 

За планом Доц. 
Опаріна Т.П. 

6. Контроль поточної успішності лікарів (прові-
зорів)-інтернів та курсантів циклів підвищен-
ня кваліфікації 

Постійно Доц. Опаріна 
Т.П., доц. 
Котова І.О. 

7. Підготовка та затвердження графіка відвіду-
вання кафедр факультету у 2016/2017 на-
вчальному році 

Вересень 
2016 р. 

Доц.Опаріна 
Т.П. 

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

За графі-
ком відві-
дувань 

Доц. Опаріна 
Т.П., доц. 
Богданов К.Г. 

9. Розроблення плану підготовки лікарів-
інтернів до проведення ліцензійних іспитів 
«Крок-3. Загальна лікарська підготовка» та 
«Крок-3. Стоматологія» на 2016/2017 на-
вчальний рік 

Вересень 
2016 р. 

Доц. Богданов 
К.Г. 

10. Здійснення контролю роботи кафедр факуль-
тету щодо підготовки лікарів-інтернів до на-
писання ліцензійних іспитів «Крок-3. Загаль-
на лікарська підготовка», «Крок-3. Стома-
тологія» та пілотного «Крок-3. Фармація» 

Протягом 
року 

Доц. Богданов 
К.Г. 
 

11. Продовжити втілення дистанційної форми на-
вчання лікарів (провізорів)-інтернів під час 
очної та заочної форм навчання та лікарів-
курсантів циклів спеціалізації «Загальна прак-
тика — сімейна медицина» 

Протягом 
року 

Доц. Опаріна 
Т.П., доц. 
Богданов К.Г. 

12. Визначення необхідності поселення у гурто-
житок лікарів (провізорів)-інтернів на 
2016/2017 навчальний рік 

Вересень 
2017 р. 

Доц. Богданов 
К.Г. 
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13. Проведення наради з завідувачами кафедр та 

кураторами очних циклів інтернатури щодо 
підготовки лікарів-інтернів до тестових ліцен-
зійних іспитів «Крок-3. Загальна лікарська 
підготовка» та «Крок-3. Стоматологія», 
«Крок-3. Фармація» 

Вересень 
2016 р. 

Доц. Опаріна 
Т.П., доц. 
Богданов К.Г., 
доц. Котова 
І.О. 

14. Забезпечення кафедр факультету банком тес-
тів на електронних носіях, буклетами для під-
готовки інтернів до ліцензійних іспитів  
«Крок-3. Загальна лікарська підготовка» та 
«Крок-3. Стоматологія» 

Вересень 
2016 р. 

Доц. Богданов 
К.Г. 

15. Аналіз причин неприбуття лікарів (провізорів)-
інтернів до проходження інтернатури 

Вересень 
2016 р. 

Доц. Котова 
І.О. 

16. Підготовка та надання до Центру тестування 
МОЗ України списків лікарів-інтернів для лі-
цензійних іспитів «Крок-3. Загальна лікарська 
підготовка» та «Крок-3. Стоматологія» за 
встановленим зразком 

Жовтень 
2016 р.– 
січень 
2017 р. 

Доц. Богданов 
К.Г. 
 

17. Підготовка навчально-виробничих планів ін-
тернатури, госпрозрахункових та бюджетних 
циклів підвищення кваліфікації лікарів на 
2017 р. для затвердження МОЗ України 

Жовтень 
2016 р. 

Доц. Опаріна 
Т.П. 
 

18. Здійснення заходів щодо організації та прове-
дення ліцензійного тестового іспиту «Крок-3. 
Загальна лікарська підготовка», «Крок-3. 
Стоматологія», «Крок-3. Фармація» 

Листопад 
2016 р., 
березень 
2017 р. 

Доц. Опаріна 
Т.П., доц. 
Богданов К.Г. 

19. Надання до економічного відділу звітів про 
виконання навчально-виробничих планів під-
готовки лікарів (провізорів)-інтернів та кур-
сантів циклів підвищення кваліфікації, за-
тверджених МОЗ України 

Щоквар-
талу 

Доц. Опаріна 
Т.П., доц. Ко-
това І.О. 

20. Підготовка та надіслання до МОЗ України 
списків голів атестаційних комісій для при-
йому випускних екзаменів в інтернатурі на 
2017/2018 навчальний рік 

Листопад 
2016 р. 

 

Доц. Богданов 
К.Г. 

21. Підготовка та надіслання до Управлінь охо-
рони здоров’я, головним лікарям лікувальних 
закладів Одеси, Одеської та Миколаївської 
областей плану проведення циклів підвищен-
ня кваліфікації ФПО на 2017 р. 
 

Листопад 
2016 р. 

 

Доц. Богданов 
К.Г. 
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22. Підготовка та затвердження на вченій раді 

ФПО наказу про склад екзаменаційної комісії 
для прийому екзаменів у лікарів-інтернів у 
січні 2017 р. 

Грудень 
2016 р. 

Доц. Котова 
І.О. 

23. Аналіз підготовки інтернів на заочних базах 
стажування 

Грудень 
2016 р. 

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

24. Контроль виконання рішень вченої ради ФПО  Грудень 
2016 р. 

Доц.  
Опаріна Т.П. 

25. Підготовка звіту ФПО за 2016 р., затверджен-
ня його на засіданні вченої ради факультету  

Грудень 
2016 р. 

Доц. 
Опаріна Т.П. 

26. Підготовка документації до випускних іспитів 
лікарів (провізорів)-інтернів, які закінчують 
навчання у січні 2017 р. 

Січень 
2017 р. 

Доц. 
Котова І.О. 

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

Січень 
2017 р. 

Доц. Опаріна 
Т.П. 

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

Лютий 
2017 р. 

Доц. Богданов 
К.Г. 

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

Лютий- 
березень 
2017 р. 

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

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

Березень 
2017 р. 

Доц. Богданов 
К.Г., куратори 
інтернів 

31. Підготовка та проведення ліцензійних іспитів 
«Крок-3. Загальна лікарська підготовка» та 
«Крок-3. Стоматологія»  

Березень 
2017 р. 

Доц. Богданов 
К.Г., куратори 
інтернів 

32. Аналіз результатів складання ліцензійного іс-
питу «Крок-3» лікарями-інтернами у березні 
2017 р.  

Квітень 
2017 р. 

Доц. Богданов 
К.Г. 

33. Підготовка та затвердження на вченій раді 
ФПО наказу про склад екзаменаційної комісії 
для прийому екзаменів у лікарів-інтернів, які 
закінчують навчання у червні 2017 р. 

Травень 
2017 р. 

Доц. Котова 
І.О. 

34. Узгодження з ДОЗ та СЗ Одеської, УОЗ Ми-
колаївської та ДОЗ Херсонської ОДА графіка 
проходження очної частини інтернатури на 
2017/2018 навчальний рік 

Травень 
2017 р. 

Доц. 
Котова І.О. 
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35. Підготовка документації до заключної атеста-

ції лікарів (провізорів)-інтернів, які закінчу-
ють навчання у червні 2017 р. 

Травень 
2017 р. 

Доц. Котова 
І.О. 

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

Червень 
2017 р. 

Доц. Опаріна 
Т.П. 

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

Червень 
2017 р. 

Доц. Богданов 
К.Г.  

38. Підготовка планів проведення інтернатури і 
бюджетних циклів підвищення кваліфікації та 
погодинного навантаження кафедр ФПО на 
2017/2018 навчальний рік 

Червень 
2017 р. 

Доц. Опаріна 
Т.П. 

39. Підготовка та затвердження плану роботи 
деканату ФПО на 2017/2018 навчальний рік 

Червень 
2017 р. 

Доц. Опаріна 
Т.П. 

40. Підготовка та надіслання до МОЗ України зві-
ту за результатами заключної державної атес-
тації лікарів (провізорів)-інтернів у червні 
2017 р. 

Липень 
2017 р. 

Доц. Богданов 
К.Г. 

 
 
 

КОМПЛЕКСНИЙ ПЛАН 
правової та виховної роботи серед студентів 

і викладачів університету 

№ 
з/п Заходи 

Термін 
вико-
нання 

Відповідальний 
за виконання 

1 2 3 4 

Національно-патріотичне виховання 
1. Організація та проведення заходів з 

національно-патріотичного виховання 
студентів: 
— урочистості, присвячені Дню Со-
борності, Дню конституції, Дню неза-
лежності, Дню визволення Одеси від 
фашистських загарбників, Дню Євро-
пи, Дню пам’яті та примирення, Дню 
Перемоги над нацизмом у Другій сві-
товій війні, Дню захисника України, 
Міжнародному дню рідної мови; 

Протягом 
року 

 
 
 
 
 

Декани факультетів, 
студентська рада, 
центр студентської 
творчості “Vita”, 
кафедра суспільних 
наук, директор бібліо-
теки, професійна спіл-
ка студентів, кафедра 
іноземних мов, асоціа-
ція іноземних студен-
тів (АІСт),  
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 — «Основні атрибути державності 
України»; 
— «Презентація моєї країни. Знайом-
тесь» 

 загін «Милосердя», за-
гін «Майбутнє», рада 
ветеранів 

2. Щорічний фестиваль патріотичної 
пісні з нагоди святкування 
Дня Збройних Сил України 

14 жовт-
ня  

2016 р. 

Центр студентської 
творчості “Vita” 

3. Заходи вшанування пам’яті 
«Небесної сотні»  

20 люто-
го 2017 р. 

Центр студентської 
творчості “Vita” 

4. Запровадження факультативного курсу 
«Народна психологія» («Українська 
ментальність і духовність») 

Вересень 
2016 р. 

Кафедра суспільних 
наук 

5. Організація та проведення щорічної 
кафедральної олімпіади з національно-
патріотичної тематики (з української 
мови) та наукової конференції (секції 
з історії і культури України, краєзнав-
ства, психології тощо) 

Протягом 
року 

Кафедра суспільних 
наук 

6. У рамках роботи студентського науко-
вого гуртка кафедри суспільних наук 
проведення конкурсу робіт про Рево-
люцію Гідності з представленням ма-
теріалів і спогадів учасників та очевид-
ців; підбиття підсумків на науковій 
конференції/«Круглому столі» 

Лютий 
2017 р. 

Кафедра суспільних 
наук 

7. Проведення тематичних конкурсів ро-
біт, присвячених героїчним подвигам 
українських воїнів, боротьбі за терито-
ріальну цілісність і незалежність Ук-
раїни: 
— до утворення Української 
Повстанської Армії (14.10.2016 р.); 
—до святкування дня Гідності та Сво-
боди (22.11.2016 р.); 
— до дня Соборності України 
(22.01.2017 р.) 

Протягом 
року 

Студентська рада 

8. Проведення конкурсу студентських 
есе на тему «Що для мене патріотизм і 
любов до Батьківщини?» 

Березень 
2017 р. 

Студентська рада 
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9. Підготовка та проведення урочистого 

виконання державного Гімну України 
та підняття державного Прапора Укра-
їни перед початком семестрів в 
ОНМедУ 

Протягом 
року 

Ковалішина В.О. 

10. Організація та проведення зустрічей 
для студентів з учасниками антитеро-
ристичної операції 

Протягом 
року 

Декани факультетів, 
студентська рада 

11. Проведення заходів національно-
патріотичного спрямування. 
Організація перегляду та обговорення 
студентами вітчизняних художніх і 
документальних фільмів: 
— «Між Гітлером і Сталіним. Україна 
в ІІ Світовій війні», 2002 рік, авт. – 
Святослав 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. Са-
нін 

Протягом 
року 

Центр студентської 
творчості “Vita”, 
студентське самовря-
дування 

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

Листопад 
2016 р. 

Студентська рада 

13. Проведення щорічного конкурсу жур-
налістських робіт з висвітлення націо-
нально-патріотичних тем ім. Малко-
льма Маґґеріджі 

Січень 
2017 р. 

Студентська рада 

14. Оновлення фондів бібліотек націо-
нально-патріотичною літературою 

Протягом 
року 

Директор бібліотеки 

15. Ґрунтовне і системне оновлення екс-
позицій у музеях, які розкривають усі 
етапи героїчної боротьби українського 
народу за самовизначення і творення 
власної держави, ідеали свободи, со-
борності та державності 

Протягом 
року 

Директор музею 
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16. Підготовка та проведення благодійних 

концертів та зустрічей для ветеранів 
війни, учасників бойових дій, АТО 

Протягом 
року 

Студентська рада, де-
кани факультетів, 
центр студентської 
творчості “Vita” 

17. Організація виставок суспільно-
політичної тематики 

Протягом 
року 

Директор бібліотеки  
 

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

Березень 
2017 р. 

Студентська рада,  
центр студентської 
творчості “Vita” 

19. Започаткування конкурсу курсових 
робіт та наукових публікацій студентів 
з національно-патріотичної тематики 

Грудень 
2016 р. 

Студентська рада, 
професійна спілка сту-
дентів, СНТ 

20. Проведення традиційної щорічної ес-
тафети, присвяченої Дню Перемоги 

Травень 
2017 р. 

Проф. Юшковська 
О.Г., ст. викл. Бурдін 
І.Є., студентська рада 

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

Щоквар-
талу 

Декани факультетів, 
юридична служба, 
студентська рада 

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

Протягом 
року 

Студентська рада 

23. Надання організаційної та матеріаль-
ної підтримки національно-
патріотичним заходам органів сту-
дентського самоврядування  

Протягом 
року 

Вчена рада ОНМедУ 

Правове та громадянське виховання 
24. Затвердження планів роботи кураторів 

груп та гуртожитків на 2016/2017 на-
вчальний рік  

Вересень 
2016 р. 

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

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

Протягом 
року 

Юридична служба,  
студентська рада  

26. Проведення тренінгів для старшо-
курсників з прав та обов’язків лікарів 
 

Протягом 
року 

Студентська рада,  
юридична служба 
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27. Проведення «Круглих столів» з питань 

правової освіти на тему: 
— «Про правовий статус та вшануван-
ня борців за незалежність України у 
ХХ–ХХІ століттях»; 
— «Про засудження комуністичного та 
націонал-соціалістичного (нацистсько-
го), тоталітарних режимів в Україні та 
заборону пропаганди їх символіки» 

Протягом 
року 

Юридична служба,  
студентська рада 
 

28. Періодичне вивчення думок і пропози-
цій студентів щодо організації на-
вчально-виховного процесу, роботи 
кураторів та вихователів, культури 
стосунків спілкування між студентами 
і викладачами, а також із проблем по-
буту, відпочинку, дозвілля студентів, 
запобігання корупції тощо 

Протягом 
року 

Талалаєв К.О., 
декани факультетів, 
юридична служба, 
студентська рада 

29. Аналіз роботи кураторів академічних 
груп та гуртожитків, вихователів у  
гуртожитках та надання їм дієвої прак-
тичної допомоги 

Щоміся-
ця 

Талалаєв К.О., 
декани факультетів, 
студентська рада 

30. Аналіз роботи кафедр-кураторів зем-
ляцтв іноземних студентів 

Щоміся-
ця 

Декан міжнародного 
факультету, асоціація 
іноземних студентів 
(АІСт) 

31. Організація для завідувачів і співробіт-
ників кафедр, керівників структурних 
підрозділів, студентів навчань у систе-
мі правової освіти, ознайомлення з 
нормативно-правовими актами анти-
корупційного характеру 

Щоквар-
талу 

Юридична служба,  
декани факультетів, 
студентська рада 

32. Організація і проведення конкурсу на 
кращу кафедру з організації навчально-
виховної та позааудиторної роботи з ві-
тчизняними та іноземними студентами 

Протягом 
року 

Декани факультетів, 
студентська рада, асо-
ціація іноземних сту-
дентів (АІСт) 

33. На засіданнях вченої ради університе-
ту проведення аналізу стану виховної 
роботи серед студентства, зокрема за-
побігання випадкам правопорушень і 
забезпечення безпеки перебування в 
приміщеннях ОНМедУ 

Тричі на 
рік 

Талалаєв К.О., 
декани факультетів 
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34. Контроль за виконанням іноземними 

громадянами вимог законодавства що-
до перебування на території України 
та дотримання правил внутрішнього 
розпорядку ОНМедУ. Удосконалення 
системи обліку місць фактичного про-
живання іноземних студентів і забез-
печення оперативного реагування на 
проблемні ситуації, що виникають у 
іноземних громадян 

Постійно Декан міжнародного 
факультету 

35. Співпраця з правоохоронними органа-
ми задля запобігання можливих конф-
ліктів у студентському середовищі, за-
побігання протиправним діям окремих 
осіб або груп осіб 

Постійно Талалаєв К.О., 
юридична служба,  
декани факультетів 

36. Забезпечення дієвої виховної роботи й 
організації дозвілля іноземних студен-
тів у навчальний та міжсесійний періо-
ди, у святкові та вихідні дні. Організа-
ція чергування у святкові дні у сту-
дентських гуртожитках, де прожива-
ють іноземні громадяни 

Протягом 
року 

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

37. Перевірка стану виплат і надання ма-
теріальної допомоги пільговим катего-
ріям студентів ОНМедУ 

Жовтень 
2016 р. 

Студентська рада, 
професійна спілка сту-
дентів 

38. Проведення семінарів з кураторами 
академічних груп та поверхів у гурто-
житках з актуальних питань молодіж-
ної політики в Україні, організаційно-
виховної роботи, навчального процесу, 
загальної культури студента, моралі, 
запобігання корупції 

Щоквар-
талу 

Декани факультетів,  
юридична служба, 
студентська рада 

Моральне виховання 
39. Сприяння поширенню волонтерського 

руху серед студентів. Підтримка робо-
ти студентських загонів «Милосердя» 
та «Майбутнє» з надання шефської до-
помоги дитячим установам (будинкам 
сиріт, інтернатам тощо), а також вете-
ранам і інвалідам бойових дій, пенсіо-
нерам і ветеранам праці, АТО 

Протягом 
року 

Керівники загонів 
«Милосердя» та «Май-
бутнє», декани фа-
культетів, студентська 
рада, професійна спіл-
ка студентів, асоціація 
іноземних студентів 
(АІСт) 
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40. Організація та проведення благодійних 

акцій, конкурсів, виставок 
Протягом 

року 
Декани факультетів,  
студентська рада, про-
фесійна спілка студентів 

41. Організація і проведення днів захисту 
та боротьби з хворобами 

Протягом 
року 

Декани факультетів, 
студентська рада, про-
фесійна спілка студентів 

Інтелектуально-професійне виховання 
42. Проведення екскурсій для студентів 

перших курсів до музею історії універ-
ситету 

Протягом 
навчаль-
ного року 

Декани факультетів, 
куратори груп і зем-
ляцтв, директор музею 

43. Організація роботи «Школи медичної 
журналістики» 

Протягом 
року 

Талалаєв К.О. 

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

Протягом 
року 

Декани факультетів, 
студентська рада 
 

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

Протягом 
року 

Директор бібліотеки, 
студентська рада, 
центр студентської 
творчості “Vita” 

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

Протягом 
року 

Директор бібліотеки, 
студентська рада 

47. Організація та проведення зустрічей з 
провідними вченими університету 

Протягом 
року 

Декани факультетів, 
студентська рада, асо-
ціація іноземних сту-
дентів (АІСт) 

48. Проведення читацьких конференцій і 
відкритих переглядів літератури 

Протягом 
року 

Директор бібліотеки, 
студентська рада 

49. Участь студентів-науковців у підгото-
вці та проведенні занять для громадян 
про розповсюджені захворювання 

Протягом 
року 

Студентська рада, 
професійна спілка сту-
дентів, СНТ 

Екологічне та трудове виховання 
50. Організація та проведення  

«Днів захисту довкілля»  
Протягом 

року 
Декани факультетів, 
студентська рада 

51. Проведення акції з упорядження  
Одеси «За чисте життя» 

Квітень-
травень 
2017 р. 

Декани факультетів,  
студентська рада, асо-
ціація іноземних сту-
дентів (АІСт) 
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52. Організація та проведення конкурсів-

оглядів на кращий гуртожиток із зраз-
кового порядку та санітарії, зразкового 
побуту, відпочинку та дозвілля, кон-
курсів на кращу кімнату в гуртожитку 

Жовтень 
2016 р., 
квітень 
2017 р. 

Декани факультетів, 
вихователі і комендан-
ти гуртожитків,  
куратори, студентська 
рада, асоціація інозем-
них студентів (АІСт) 

53. Проведення «Трудового семестру» Червень-
серпень 
2017 р. 

Декани факультетів, 
студентська рада 

Художньо-естетичне виховання 
54. Організація та проведення конкурсів у 

різних номінаціях: 
— хореографія класична, фольклорна, 
народна; 
— народні музичні інструменти; 
— театр мініатюр; 
— виставки картин, написаних студен-
тами і викладачами; 
— конкурси з художнього слова серед 
студентів і викладачів; 
— «Міс і Містер університету»; 
— «Битва факультетів»; 
— «Студентська весна» 

Протягом 
року 

Центр студентської 
творчості “Vita”,  
студентська рада, 
професійна спілка сту-
дентів 

55. Участь центра студентської творчості 
“Vita” у міських, обласних та всеукра-
їнських культурних заходах 

Протягом 
року 

Центр студентської 
творчості “Vita”,  
студентська рада, про-
фесійна спілка студен-
тів, асоціація інозем-
них студентів (АІСт) 

56. Організація та проведення фестивалів 
народного і прикладного мистецтва  
різних країн, представниками яких є 
іноземні студенти ОНМедУ; прове-
дення вечорів дружби українських і 
іноземних студентів; урочисте від-
значення державних і релігійних свят 
іноземних студентів 

Протягом 
року 

Центр студентської 
творчості “Vita”, 
декани факультетів, 
куратори груп,  
студентська рада,  
асоціація іноземних 
студентів (АІСт) 

57. Проведення календарних святкових 
концертів 

Протягом 
року 

Центр “Vita”, декани 
факультетів, студент-
ська рада, професійна 
спілка студентів 
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58. Підготовка та проведення церемоніалу 

«Посвячення у студенти» і церемонії 
вручення дипломів випускникам 

Вересень 
2016 р., 
червень 
2017 р. 

Декани факультетів,  
Центр “Vita”, студент-
ська рада, асоціація 
іноземних студентів 
(АІСт) 

59. Підтримка студентських об’єднань за 
мистецькими вподобаннями – вишив-
ка, пісенна творчість, кулінарія, гон-
чарне мистецтво, хореографічна майс-
терність тощо 

Протягом 
року 

Центр студентської 
творчості “Vita” 

Фізичне виховання та формування здорового способу життя 
60. Підведення підсумків ХХІV Обласних 

студентських ігор 
Вересень 
2016 р. 

Проф. Юшковська О.Г.  
 

61. Вибори фізоргів груп на 1-му курсі 
 

Вересень 
2016 р. 

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

62. Проведення Дня фізичної культури і 
спорту 

10 верес-
ня 

2016 р. 

Ст. викл. Бурдін І.Є., 
студентська рада, 
професійна спілка сту-
дентів 

63. Проведення нарад зі збірними  
командами університету і визначення 
завдань на навчальний рік 

Вересень 
2016 р. 

Ст. викл. Бурдін І.Є. 

64. Проведення 1-го етапу міжгрупових 
змагань за видами спорту (волейбол, 
баскетбол, н/теніс, міні-футбол, шахи) 

Вере-
сень- 

жовтень 
2016 р. 

Ст. викл. Бурдін І.Є., 
студентська рада, про-
фесійна спілка студен-
тів 

65. Організація і проведення Спартакіади 
співробітників ОНМедУ 

Квітень 
2017 р. 

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

66. Організація й участь збірної команди з 
л/атлетики у міській естафеті, присвя-
ченій Дню визволення Одеси 
 

Квітень 
2017 р. 

Ст. викл. Бурдін І.Є. 

67. Проведення нарад з фізоргами курсів, 
факультетів  

За пла-
ном 

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

68. Організація й участь збірної команди 
ОНМедУ у ХХV Міжнародних зма-
ганнях з художньої гімнастики 

Квітень 
2017 р. 

Ст. викл. Бурдін І.Є. 
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69. Проведення другого етапу змагань між 

факультетами за видами спорту (бас-
кетбол, волейбол, н/теніс, шахи, міні-
футбол) 
 

Травень 
2017 р. 

Ст. викл. Бурдін І.Є., 
студентська рада, 
професійна спілка сту-
дентів 

70. Участь збірної команди ОНМедУ у 
спартакіаді медичних співробітників 

Травень 
2017 р. 

Проф. Юшковська 
О.Г., ст. викл. Бурдін 
І.Є. 

71. Проведення нарад зі збірними коман-
дами університету напередодні облас-
них студентських спортивних ігор 
 

Протягом 
року 

Ст. викл. Бурдін І.Є. 

72. Організація й участь збірних команд 
університету у ХХV Обласних сту-
дентських іграх 
 

Протягом 
року 

Ст. викл. Бурдін І.Є. 

73. Організація і проведення спортивного 
свята у міському притулку № 1 
 

1 червня 
2017 р. 

Ст. викл. Чікін О.В. 

74. Організація і виступ збірних команд 
університету в міських турнірах 

Протягом 
року (за 
планом) 

 

Ст. викл. Бурдін І.Є. 

75. Організація й участь студентів  
ОНМедУ у туріадах міста 

Протягом 
року 

Ст. викл. Бурдін І.Є., 
студентська рада, 
професійна спілка сту-
дентів 

76. Організація і проведення матчевих зу-
стрічей з баскетболу, волейболу  
 

Протягом 
року 

Ст. викл. Пархоменко 
М.В. 

77. Організація і виступ членів збірних 
команд у міжнародних турнірах та  
чемпіонатах 

Протягом 
року 

Ст. викл. Бурдін І.Є., 
студентська рада, 
професійна спілка сту-
дентів 
 

78. Організація та проведення міжфакуль-
тетських медично-патріотичних зма-
гань «Спортивний шпиталь» 

Квітень-
травень 
2017 р. 

 
 

Студентська рада, 
професійна спілка сту-
дентів  
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ПЛАН РОБОТИ 
опорної кафедри акушерства і гінекології № 1 

№  
з/п Заходи 

Відповідаль-
ний за вико-

нання 

Термін 
викона
ння 

Хто  
залуча-
ється 

1 2 3 4 5 

1. Узагальнення та впровадження пере-
дового досвіду викладання однопро-
фільних дисциплін у ВМНЗ 

Проф. Гладчук 
І.З. 
 

Протя-
гом ро-

ку 

Завідува-
чі про-
фільних 
кафедр 
 

2. Розроблення пропозицій і рекоме-
ндацій щодо удосконалення орга-
нізації та методики підвищення якості 
самостійної підготовки і оволодіння 
практичними навичками студентами 

Проф. Гладчук 
І.З., доц. Лав-
риненко Г.Л. 

Протя-
гом ро-
ку за 
графі-
ком 

Завідува-
чі про-
фільних 
кафедр 

3. Контроль забезпечення організації на-
вчального процесу на профільних ка-
федрах відповідно з дисциплін: 
— «Акушерство та гінекологія» (спе-
ціальність 7.110101 «Лікувальна спра-
ва»); 
— «Акушерство та гінекологія» (спе-
ціальність 7.110104 «Педіатрія»); 
— «Акушерство та гінекологія» (спе-
ціальність 7.110105 «Медико-
профілактична справа») 
 

Доц. Лаврине-
нко Г.Л. 

Вере-
сень 

2016 р. 

Завідува-
чі про-
фільних 
кафедр 

4. Проведення наради завідувачів 
профільних кафедр вищих медичних 
навчальних закладів України ІІІ–ІV 
рівнів акредитації на базі Одеського 
національного медичного універси-
тету 

Проф. Гладчук 
І.З. 
 

Вере-
сень 

2016 р. 

Завідува-
чі про-
фільних 
кафедр 

5. Залучення співробітників профільних 
кафедр до участі в організації Плену-
му акушерів-гінекологів та науково-
практичних конференціях 

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

Протя-
гом ро-

ку 

Завідува-
чі та 
викладачі 
профіль-
них ка-
федр 
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1 2 3 4 5 
6. Здійснення постійного перехресного 

аналізу методичних матеріалів профі-
льних кафедр, використовуючи web-
сторінки ВМНЗ України, й удоскона-
лення навчально-методичної докумен-
тації для студентів (зі спеціальностей 
«Лікувальна справа», «Педіатрія», 
«Медико-профілактична справа»)  

Асист. Петро-
вський Ю.Ю. 

Протя-
гом ро-
ку за 
графі-
ком 

Завідува-
чі та ви-
кладачі 
профіль-
них ка-
федр 

7. Організація розробки нових та аналіз 
діючих тестових завдань 

Проф. Кравче-
нко О.В., 
асист. Павлов-
ська О.М. 

Протя-
гом ро-

ку 

Завідува-
чі та ви-
кладачі 
профіль-
них ка-
федр 

8. Продовжити проведення компетентної 
експертизи рукописів навчальної літе-
ратури, методичної документації, під-
готовлених на однопрофільних кафед-
рах, та надання заключень до ЦМК із 
ВМО МОЗ України 

Проф. Гладчук 
І.З., проф. 
Нагорна В.Ф., 
Проф. Рож-
ковська Н.М. 

Протя-
гом ро-

ку 

Завідува-
чі та 
викладачі 
профіль-
них ка-
федр 

9. Участь у розробці новітніх технологій 
навчання та державних стандартів 
освіти 

Проф. Гладчук 
І.З., проф. Рож-
ковська Н.М. 

Протя-
гом ро-

ку 

Завідува-
чі та ви-
кладачі 
профіль-
них ка-
федр 

10. Продовжити взаємовідвідування лек-
цій та занять на однопрофільних ка-
федрах за згодою завідувача кафедри 
та викладача, який проводить заняття 
або читає лекцію 

Проф. Гладчук 
І.З., доц. 
Лавриненко 
Г.Л. 

Протя-
гом ро-

ку 

Завідува-
чі та ви-
кладачі 
профіль-
них ка-
федр 

11. Брати участь у роботі фахової ради з 
медицини ДАК України, комісії зі змі-
сту освіти МОЗ України та комісії з 
медицини Науково-методичної ради 
МОН України 

Акад. Запоро-
жан В.М., 
проф. Рожков-
ська Н.М. 

Протя-
гом ро-

ку 

Завідува-
чі та ви-
кладачі 
профіль-
них ка-
федр 

12. Підготовка до друку національного 
посібника для студентів «Акушерство 
і гінекологія» за участю провідних 
фахівців в акушерстві та гінекології 
ВНЗ України 

Акад. Запоро-
жан В.М., 
проф. Нагорна 
В.Ф., проф. 
Рожковська 
Н.М. 

Протя-
гом ро-

ку 

завідувачі 
та викла-
дачі про-
фільних 
кафедр 
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ПЛАН РОБОТИ 
опорної кафедри загальної та клінічної фармакології  

№ 
з/п Заходи Відповідальний 

за виконання 

Термін  
виконан-

ня 

Хто 
залуча-
ється 

1 2 3 4 5 
1. Провести інтернет-нараду із заві-

дувачами однопрофільних кафедр 
і циклів, ознайомити їх з новими 
організаційно-методичними доку-
ментами, що регламентують на-
вчальний процес у вищих медич-
них навчальних закладах України 
згідно із Законом України «Про 
вищу освіту» 

Чл.-кор. НАМН 
України Кресюн 
В.Й., проф. Го-
дован В.Й., доц. 
Стречень С.Б., 
доц. Погоріла 
І.В. 

Вере-
сень-

жовтень 
2016 р. 

Завідувачі 
однопро-
фільних 
кафедр 
та циклів 

2. За допомогою інтернет-ресурсів 
здійснити обговорення навчальної 
програми «Клінічна фармаколо-
гія» згідно з рекомендаціями щодо 
змін планів навчального наванта-
ження за дисциплінами 

Чл.-кор. НАМН 
України Кресюн 
В.Й., доц. Стре-
чень С.Б., доц. 
Погоріла І.В. 

Вересень 
2016 р. 

Завідувачі 
профіль-
них ка-
федр та 
циклів 

3. Внести відповідні запропоновані 
зміни до типової (тимчасової) 
програми з клінічної фармакології 
для студентів медичного факуль-
тету, видати нову редакцію, наді-
слати до навчальних частин ви-
щих медичних закладів 

Чл.-кор. НАМН 
України Кресюн 
В.Й., проф. Го-
дован В.В., доц. 
Стречень С.Б. 

Жовтень 
2016 р. 

 

4. Проводити постійний перехрес-
ний аналіз методичних матеріалів 
однопрофільних кафедр, 
використовуючи веб-сторінки 
ВМНЗ України, з метою удоско-
налення навчально-методичної 
роботи та перспектив видання 
нової літератури на поточний рік 

Чл.-кор. НАМН 
України Кресюн 
В.Й., проф. Го-
дован В.Й., доц. 
Стречень С.Б., 
доц. Погоріла 
І.В. 

Протя-
гом року 

Завідувачі 
профіль-
них ка-
федр та 
циклів 

5. Підготовка та проведення наради-
семінару завідувачів кафедр і цик-
лів клінічної фармакології 

Чл.-кор. НАМН 
України Кресюн 
В.Й., проф. Го-
дован В.В., доц. 
Стречень С.Б., 
доц. Погоріла 
І.В. 

Орієн-
товно  

IV квар-
тал 

2016 р. 

Завідувачі 
однопро-
фільних 
кафедр, 
колектив 
кафедри 
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1 2 3 4 5 
6. Участь в розробці новітніх техно-

логій навчання та державних стан-
дартів вищої медичної освіти 

Чл.-кор. НАМН 
України Кресюн 
В.Й., проф. Го-
дован В.В. 
 

Протя-
гом на-
вчально-
го року 

Завідувачі 
однопро-
фільних 
кафедр і 
циклів 

7. Проведення он-лайн лекцій, семі-
нарів для лікарів сімейної меди-
цини, загальної практики з акту-
альних питань клінічної фармако-
логії, фармакотерапії, доказової 
медицини, формулярної системи 

Чл.-кор. НАМН 
України Кресюн 
В.Й., проф. Го-
дован В.В., доц. 
Погоріла І.В. 

Протя-
гом на-
вчально-
го року 

Колектив 
кафедри 
ОНМедУ 

8. Постійно поновлювати наочні за-
соби навчання шляхом виготов-
лення нових навчальних схем, 
слайдів, лекцій, таблиць, графоло-
гічних структур, мультимедійних 
презентацій, тестів початкового та 
заключного контролів, ситуацій-
них задач для студентів 5-го курсу 
медичного факультету 

Проф. Годован 
В.В., доц. Стре-
чень С.Б., доц. 
Погоріла І.В.  

Протя-
гом на-
вчально-
го року 

Колектив 
кафедри 
загальної 
та клініч-
ної фар-
макології 
ОНМедУ 

9. Продовжити проведення показо-
вих відкритих практичних занять 
та лекцій з клінічної фармакології 
викладачами кафедри з подаль-
шим обговоренням змісту, мето-
дики, наочності, науковості та ре-
комендаціями щодо впровадження 
досвіду на профільних кафедрах 

Чл.-кор. НАМН 
України Кресюн 
В.Й., проф. Го-
дован В.В. 

Протя-
гом на-
вчально-
го року 

Доц. 
Стречень 
С.Б., доц. 
Відавська 
Г.Г., доц. 
Погоріла 
І.В. 

10. Взяти участь у написанні уніфіко-
ваних методичних посібників з 
викладання клінічної фармакології 
на стоматологічному факультеті 
та надання ургентної допомоги 
при невідкладних станах 

Чл.-кор. НАМН 
України Кресюн 
В.Й., доц. Стре-
чень С.Б., доц. 
Погоріла І.В. 

Вересень 
2016 р. 

Колекти-
ви одно-
профіль-
них ка-
федр та 
циклів 

11. Здійснювати рецензування ре-
зультатів наукових досліджень з 
метою залучення дисертаційних 
робіт до захисту в спеціалізованій 
вченій раді за спеціальністю «Клі-
нічна фармакологія» 

Чл.-кор. НАМН 
України Кресюн 
В.Й., проф. Го-
дован В.В., 
проф. Антонен-
ко П.Б., доц. 
Стречень С.Б.  

За графі-
ком ро-
боти 

спеціаліз
ованої 
вченої 
ради 
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12. Складання звіту за 2016/2017 н. р. 
і плану роботи опорної кафедри на 
2017/2018 н. р. Доведення звіту та 
плану роботи до відома завідува-
чів однопрофільних кафедр (кур-
сів) ВМНЗ України 

Чл.-кор. НАМН 
України Кресюн 
В.Й. 

Травень 
2017 р. 

 

  
 

ПЛАН РОБОТИ 
опорної кафедри клінічної імунології, 

генетики і медичної біології  

№  
з/п Заходи 

Відпові-
дальний 
викона-
вець 

Термін 
вико-
нання 

Хто залучається 

1 2 3 4 5 
1 Провести інтернет-нараду із завідува-

чами однопрофільних кафедр, озна-
йомити їх з новими організаційно-
методичними документами, які рег-
ламентують організацію навчального 
процесу у ВМНЗ МОЗ України 

Проф. 
Гонча-
рук С.Ф. 

Вересень 
2016 р. 

Завідувачі  
однопрофільних 
кафедр 

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

Проф. 
Гонча-
рук С.Ф. 

Протя-
гом на-
вчально-
го року 

Завідувачі  
однопрофільних 
кафедр 

3 Постійно аналізувати навчально-
методичні матеріали однопрофіль-
них кафедр шляхом використання 
Web-сторінок ВМНЗ МОЗ України 

Доц. 
Шеве-
ленкова 
А.В. 

Протя-
гом на-
вчально-
го року 

Завідувачі  
однопрофільних 
кафедр 

4 Удосконалювати навчально- 
методичну документацію для студе-
нтів І курсу медичного та стомато-
логічного факультетів 

Проф. 
Гонча-
рук С.Ф. 

Протя-
гом на-
вчально-
го року 

Завідувачі  
однопрофільних 
кафедр 

5 Брати участь у фаховій експертизі те-
стових завдань до ліцензійних іспитів 
«Крок-1. Загальна лікарська під-
готовка» та «Крок-1. Стоматологія» 

Доц. 
Чесно-
кова 
М.М. 

Протя-
гом на-
вчально-
го року 

Завідувачі  
однопрофільних 
кафедр 
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6 Збирати й аналізувати інформацію 

щодо перспектив видання навчаль-
но-методичної літератури на одно-
профільних кафедрах 

Доц. 
Пашо-
лок С.П. 

Жов-
тень-

грудень 
2016 р. 

Завідувачі  
однопрофільних 
кафедр 

7 Брати участь у розробці нових тех-
нологій навчання та державних  
стандартів вищої медичної освіти 

Проф. 
Гонча-
рук С.Ф. 

Протя-
гом на-
вчально-
го року 

Завідувачі  
однопрофільних 
кафедр 

8 Продовжити роботу над поповнен-
ням загальнокафедральних банків 
тестових завдань і ситуаційних задач 
з усіх розділів навчальної дисциплі-
ни «Медична біологія» для студентів 
І курсу медичного та стоматологіч-
ного факультетів 

Проф. 
Гонча-
рук С.Ф. 

Протя-
гом на-
вчально-
го року 

Завідувачі  
однопрофільних 
кафедр 

9 Стандартизувати комплексні за-
вдання для проведення підсумкових 
занять засвоєння розділів з навчаль-
ної дисципліни «Медична біологія» 
для студентів І курсу медичного та 
стоматологічного факультетів 

Проф. 
Гонча-
рук С.Ф. 

Протя-
гом на-
вчально-
го року 

Завідувачі  
однопрофільних 
кафедр 

10 Продовжити виготовлення комплек-
тів мікрофотографій із постійних і 
тимчасових мікропрепаратів до 
практичних занять з усіх розділів 
навчальної дисципліни «Медична 
біологія» для студентів І курсу ме-
дичного та стоматологічного фа-
культетів 

Проф. 
Гонча-
рук С.Ф. 

Протя-
гом на-
вчально-
го року 

Співробітники 
кафедри клініч-
ної імунології, 
клінічної імуно-
логії, генетики та 
медичної біоло-
гії (опорної) 
ОНМедУ 

11 Підготувати до видання підручник 
«Медична біологія» для іноземних 
(російськомовних) студентів І курсу 
медичного та стоматологічного фа-
культетів 

Проф. 
Гонча-
рук С.Ф. 

Протя-
гом на-
вчально-
го року 

Співавтори під-
ручника 

12 
 

Видати типографським способом із 
грифом МОН України навчально-
методичний посібник до розділу 1 
для іноземних (російськомовних) 
студентів І курсу медичного та сто-
матологічного факультетів 
 

Проф. 
Гонча-
рук С.Ф. 

Протя-
гом на-
вчально-
го року 

Проф. 
Піскун Р.П. 
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13 Видати навчальний посібник «Аль-

бом для практичних занять студен-
тів І курсу стоматологічного факуль-
тету» з урахуванням нової програми 
для студентів стоматологічного фа-
культету українською мовою 

Проф. 
Гонча-
рук С.Ф. 

Протя-
гом на-
вчально-
го року 

Проф. 
Дубинін С.І. 

14 Підготувати до видання навчальний 
посібник «Альбом для практичних 
занять із елективного курсу (за ви-
бором) “Сучасні проблеми молеку-
лярної біології”» для студентів І ку-
рсу медичного факультету 

Проф. 
Гонча-
рук С.Ф. 

Протя-
гом на-
вчально-
го року 

Проф. 
Бажора Ю.І. 

15 Доповнити лекційний матеріал для 
студентів І курсу медичного факуль-
тету новітніми даними з епігенети-
ки, методів генної інженерії, для 
студентів І курсу стоматологічного 
факультету – новими відомостями з 
тропічної паразитології 

Проф. 
Гонча-
рук С.Ф. 

Протя-
гом на-
вчально-
го року 

Проф. 
Ковальчук Л.Є. 

16 Підготувати наочні матеріали для 
елективного курсу «Сучасні проб-
леми молекулярної біології» для 
студентів І курсу стоматологічного 
факультету 

Проф. 
Гонча-
рук С.Ф. 

Протя-
гом на-
вчально-
го року 

Проф. 
Дубинін С.І. 

17 Виготовити фотографічні матеріали 
для нових стендів із медичної парази-
тології для студентів І курсу медич-
ного та стоматологічного факультетів 

Проф. 
Гонча-
рук С.Ф. 

Протя-
гом на-
вчально-
го року 

Проф. 
Ковальчук Л.Є. 

18 Перекласти і перевидати підручник 
«Медична біологія» російською мо-
вою для іноземних студентів медич-
ного факультету 

Проф. 
Гонча-
рук 
С.Ф. 

Протя-
гом на-
вчально-
го року 

Проф. 
Булик Р.Є., заві-
дувачі однопро-
фільних кафедр 

19 Провести відкриті лекції, семінарсь-
кі та практичні заняття з навчальної 
дисципліни «Медична біологія» ви-
кладачами кафедри для студентів І 
курсу медичного та стоматологічно-
го факультетів зі спеціальностей 222 
– «Медицина» та 221 – «Стоматоло-
гія» з наступним обговоренням зміс-
ту, методики викладання, наочності 
та рекомендаціями щодо запрова-
дження передового досвіду на одно-
профільних кафедрах 

Проф. 
Гонча-
рук С.Ф. 

Протя-
гом на-
вчально-
го року 

Завідувачі  
однопрофільних 
кафедр 
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20 Складання звіту опорної кафедри за 

2016/2017 навчальний рік і плану 
роботи опорної кафедри на 2017/ 
2018 навчальний рік. Доведення зві-
ту опорної кафедри та плану роботи 
опорної кафедри до відома завідува-
чів однопрофільних кафедр вищих 
медичних навчальних закладів Укра-
їни 

Проф. 
Гонча-
рук С.Ф. 

Червень 
2017 р. 

Доц. Гламаздіна 
Н.М., Доц. Чес-
нокова М.М., 
доц. Пашолок 
С.П. (Одеський 
національний 
медичний уні-
верситет МОЗ 
України) 

 
 

ПЛАН РОБОТИ 
опорної кафедри з питань фізичного виховання та здоров’я 

медичних і фармацевтичного закладів освіти 
III–IV рівнів акредитації МОЗ України  

№ 
з/п Заходи 

Відпові-
дальний 

виконавець 

Термін 
вико-
нання 

Хто 
залучається 

1 2 3 4 5 
1. Координування напрямів та уза-

гальнення результатів методичної 
та науково-дослідних робіт, що 
виконуються на однопрофільних 
кафедрах 

Проф. Юш-
ковська О.Г., 
ст. викл. Се-
редовська 
В.Ю. 

Протягом 
2016/2017  
навчаль-

ного 
року 

 

Завідувачі 
кафедр 
фізичного ви-
ховання та 
здоров’я ВНЗ 
МОЗ України 

2. Ознайомлення та обговорення но-
вих організаційно-методичних до-
кументів, що регламентують на-
вчальний процес у ВМ(Ф)НЗ 
України. Розподіл функціональних 
обов’язків серед викладачів опор-
ної кафедри ОНМедУ 

Проф. Юш-
ковська О.Г., 
ст. викл. Се-
редовська 
В.Ю. 

Вересень  
2016 р. 

та протя-
гом 

2016/2017 
навчаль-
ного року 

Колектив 
кафедри 

3. Продовження узагальнення та 
впровадження у навчальний процес 
передового досвіду з викладання 
дисципліни «Фізичне виховання» 
та дисципліни курсу за вибором 
«Фізичне виховання і здоров’я», 
підготовку та видання методичних 
вказівок відповідно до вимог типо-
вої навчальної програми 

Проф. Юш-
ковська О.Г., 
ст. викл. Се-
редовська 
В.Ю. 

Протягом 
2016/2017 
навчаль-
ного року 

Завідувачі 
кафедр фізич-
ного вихо-
вання та здо-
ров’я ВНЗ 
МОЗ України  
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4. Проведення анкетування студентів-

першокурсників про доцільність 
проведення академічних і секцій-
них занять за видами спорту  
(за бажанням) 

Проф. Юш-
ковська О.Г., 
ст. викл. 
Середов-
ська В.Ю. 

Вересень  
2016 р. 

Колектив 
кафедри 

5. Впровадження досвіду роботи 
однопрофільних кафедр ВНЗ МОЗ 
України з організації та проведен-
ня практичних занять, організації 
та проведення тестового контро-
лю, оцінювання знань і вмінь, фі-
зичних якостей студентів, застосу-
вання організаційно-методичних 
особливостей впровадження прак-
тичних занять з фізичного вихо-
вання для студентів-інвалідів  

Проф. Юш-
ковська О.Г., 
ст. викл. 
Середовська 
В.Ю. 
 

Протягом 
2016/2017 
навчальн
ого року 

Завідувачі 
кафедр 
фізичного ви-
ховання та 
здоров’я ВНЗ 
МОЗ України  

6. Проведення оздоровчих і спортив-
них заходів, конференцій, підгото-
вку пропозицій щодо напрацюван-
ня нормативів оцінки фізичної під-
готовленості студентів та прове-
дення зрізів показників фізичної 
підготовленості студентів ВНЗ 
МОЗ України, які будуть оцінюва-
тися на виконання постанови КМ 
України від 9 грудня 2015 р. 
№ 1045 «Про затвердження По-
рядку проведення щорічного оці-
нювання фізичної підготовленості 
населення України» 

Проф. Юш-
ковська О.Г., 
ст. викл. Се-
редовська 
В.Ю. 
 

Протягом 
2016/2017 
навчальн
ого року 

Завідувачі 
кафедр 
фізичного ви-
ховання та 
здоров’я ВНЗ 
МОЗ України  

7. Проведення навчально-
методичних семінарів для викла-
дачів кафедри  

Проф. Юш-
ковська О.Г., 
ст. викл. Се-
редовська 
В.Ю. 

Протягом 
2016/2017 
навчаль-
ного року 

Колектив 
кафедри 

8. Збір інформації про навчально-
методичну забезпеченість на-
вчального процесу, про видання 
навчальних посібників, підручни-
ків, методичних розробок тощо 
кафедр фізичного виховання та 
здоров’я МОЗ України 

Проф. Юш-
ковська О.Г., 
ст. викл. Се-
редовська 
В.Ю. 

Квітень-
травень 
2017 р. 

Завучі кафедр 
фізичного ви-
ховання та 
здоров’я 
ВМ(Ф)НЗ 
МОЗ України 
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9. Підготовка до проведення семінару-

наради завідувачів кафедрами з 
питань фізичного виховання, здо-
ров’я та валеології 

Проф. Юш-
ковська О.Г., 
ст. викл. Се-
редовська 
В.Ю. 

Вересень 
2016 р.–
травень  
2017 р. 

Колектив 
кафедри 

10. Проведення семінару-наради заві-
дувачів кафедр з питань фізичного 
виховання, здоров’я та валеології 

Проф. Юш-
ковська О.Г., 
ст. викл. Се-
редовська 
В.Ю. 

Травень  
2017 р. 
(Львів) 

Колектив 
кафедри 

11. Проведення відкритих практичних 
занять з дисципліни «Фізичне ви-
ховання»  

Проф. Юш-
ковська О.Г., 
ст. викл.  
Середовська 
В.Ю. 

Протягом 
2016/2017 
навчаль-
ного року 

Колектив 
кафедри 

12. Розробка пропозицій і рекоменда-
цій щодо удосконалення організа-
ції та методики підвищення якості 
підготовки студентів з фізичного 
виховання  

Проф. Юш-
ковська О.Г., 
ст. викл.  
Середовська 
В.Ю. 

Протягом 
2016/2017 
навчаль-
ного року 

Завідувачі 
кафедр фізич-
ного вихован-
ня та здоров’я  
ВМ(Ф)НЗ 
МОЗ України 

13. Складання звіту за 2016/2017 на-
вчальний рік і плану роботи опор-
ної кафедри на 2017/2018 навчаль-
ний рік. Доведення звіту та плану 
роботи до відома завідувачів од-
нопрофільних кафедр ВМ(Ф)НЗ 
МОЗ України 

Проф. Юш-
ковська О.Г., 
ст. викл.  
Середовська 
В.Ю. 

Червень 
2017 р. 

Колектив 
кафедри 

 
ПЛАН РОБОТИ 

опорної кафедри медичної хімії з навчальної дисципліни 
«Біологічна та біоорганічна хімія» для студентів-іноземців 
за спеціальностями «Лікувальна справа», «Педіатрія», 

«Медико-профілактична справа», «Стоматологія» 

№ 
з/п Перелік заходів Термін 

виконання 

Відпові-
дальний 

виконавець 

Хто 
залучається 

1 2 3 4 5 
1. Взяти участь у розробці Типової 

програми з дисципліни згідно з 
новими галузевими стандартами 
та навчальними планами 

Вересень  
2016 р. 

Проф. Мар-
дашко О.О. 

Завідувачі 
профільних 
кафедр 
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2. Розробити пропозиції щодо роз-

поділення навчальних годин між 
аудиторною та самостійною ро-
ботою студентів згідно з новими 
галузевими стандартами та на-
вчальними планами 

Жовтень  
2016 р. 

Проф. Мар-
дашко О.О., 
доц. Степа-
нов Г.Ф. 

 

3. Узгодити з опорною кафедрою з 
дисципліни для вітчизняних сту-
дентів теми, що виносяться для 
самостійної роботи студентів згі-
дно з новими галузевими станда-
ртами та навчальними планами 

Листопад 
2016 р. 

Викладачі 
кафедри – 
куратори 
розділів з 
дисципліни 

Відповідальні 
за методичну 
роботу на 
профільних 
кафедрах 

4. Створити лекційну слайдотеку 
для англомовних студентів з усіх 
розділів дисципліни згідно з но-
вими навчальними планами 

Грудень  
2016 р. 

Проф. Мар-
дашко О.О., 
доц. Степа-
нов Г.Ф., 
асист. Олій-
ник К.В. 

Відповідальні 
за методичну 
роботу на 
профільних 
кафедрах 

5. Розробити пропозиції для Центру 
тестування МОЗ щодо стандарти-
зації тестових завдань для вітчиз-
няних і іноземних студентів 

Січень  
2017 р. 

Проф. Мар-
дашко О.О., 

Завідувачі 
профільних 
кафедр 

6. Взяти участь у роботі науково-
практичних конференцій, при-
свячених навчально-методичній 
роботі з дисципліни 

Протягом 
 року 

Проф. Мар-
дашко О.О., 
доц. Степа-
нов Г.Ф. 

Відповідальні 
за методичну 
роботу на 
кафедрах 

7. Обговорити принципи проведен-
ня підсумкового контролю з дис-
ципліни згідно з новими галузе-
вими стандартами та навчальни-
ми планами 

Березень 
2017 р. 

Проф. Мар-
дашко О.О. 

Завідувачі 
профільних 
кафедр 

8. Провести нараду із завідувачами 
однопрофільних кафедр з обго-
воренням шляхів поліпшення на-
вчальної роботи з іноземними 
студентами із використанням Ін-
тернет-мережі 

Квітень 
2017 р. 

Проф. Мар-
дашко О.О., 
доц. Степа-
нов Г.Ф. 

Завідувачі 
профільних 
кафедр 

9. Скласти звіт за 2016/2017 навча-
льний рік та план роботи на 2017/ 
2018 навчальний рік з подаль 
шим обговоренням їх на ЦКМР 
ОНМедУ і доведення їх до відома 
завідувачів однопрофільних ка-
федр 

Травень 
2017 р. 

Проф. Мар-
дашко О.О. 

Завідувачі 
профільних 
кафедр 
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ПЛАН РОБОТИ 
кафедри психіатрії, наркології, психології та соціальної 

допомоги ОНМедУ, опорної кафедри з дисципліни «Наркологія» 
з підготовки фахівців за спеціальностями «Лікувальна справа», 
«Педіатрія», «Медико-профілактична справа», «Стоматологія» 

№ 
з/п Заходи 

Відпові-
дальний 

виконавець 

Термін 
вико-
нання 

Хто 
залучається 

1 2 3 4 5 
1. Ознайомлення та обговорення нових 

організаційно-методичних докумен-
тів, що регламентують навчальний 
процес у ВМ(Ф)НЗ України 

Проф. Ай-
медов К.В. 

Вересень 
2016 р. та 
протягом 

року 

Колектив  
кафедри 

2. Забезпечити організацію навчального 
процесу на профільних кафедрах з ди-
сципліни «Психіатрія та наркологія» 

Проф. Ай-
медов К.В. 

Протя-
гом року 

Завідувачі 
профільних 
кафедр 

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

Проф. Ай-
медов К.В., 
проф. Мель-
ник Е.В. 

Протя-
гом року 

Завідувачі 
профільних 
кафедр 

4. Розробка пропозицій і рекомендацій 
щодо удосконалення організації та 
методики підвищення якості підго-
товки студентів з психіатрії та нар-
кології 

Проф. Ай-
медов К.В., 
проф. Мель-
ник Е.В. 

Протя-
гом року 

Завідувачі 
профільних 
кафедр 

5. Розробити нові ефективні форми 
проміжного та підсумкового контро-
лю знань студентів, інтернів, клініч-
них ординаторів і аспірантів 

Проф. Ай-
медов К.В., 
проф. Мель-
ник Е.В. 

Січень 
2017 р. 

Завідувачі 
профільних 
кафедр 

6. Провести відкриті показові лекції та 
практичні заняття, обговорення їх 
методики та змісту 

Проф. Ай-
медов К.В., 
проф. Мель-
ник Е.В. 

За графі-
ком 

Завідувачі 
профільних 
кафедр 

7. Продовжити роботу з удосконален-
ня та поповнення елементів дистан-
ційного навчання в електронній біб-
ліотеці ОДМУ (електронні підруч-
ники та посібники, тестові завдання 
та ін.) 

Проф. Ай-
медов К.В., 
проф. Мель-
ник Е.В. 

Протя-
гом року 

Завідувачі 
профільних 
кафедр 

8. Продовжити роботу над поповнен-
ням банку тестових завдань і ситуа-
ційних задач з наркології 

Проф. Ай-
медов К.В., 
проф. Мель-
ник Е.В. 

Протягом 
навчаль-
ного ро-

ку 

Завідувачі 
профільних 
кафедр 
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9. Проводити навчальні методичні се-

мінари для молодих викладачів ка-
федри  

Проф. Ай-
медов К.В., 
проф. Мель-
ник Е.В. 

Протя-
гом 

навчаль-
ного 
року 

Завідувачі 
профільних 
кафедр 

10. Взяти участь у черговому Пленумі 
правління науково-практичного то-
вариства неврологів психіатрів та 
наркологів України 

Проф. Ай-
медов К.В. 

За графі-
ком 

Завідувачі 
профільних 
кафедр 

11. Підготувати аналітичний огляд ста-
ну викладання наркології на одно-
профільних кафедрах ВМНЗ Украї-
ни згідно з навчанням за кредитно-
модульною системою та підготувати 
рекомендації щодо покращання вик-
ладання 

Проф. Ай-
медов К.В., 
проф. Мель-
ник Е.В. 

Березень 
2017 р. 

Завідувачі 
профільних 
кафедр 

12. Здійснювати рецензування рукопи-
сів навчальної літератури та мето-
дичної документації, що готується 
на кафедрах психіатрії, наркології та 
медичної психології ВМНЗ України 

Проф. Ай-
медов К.В. 

Протя-
гом року 

Завідувачі 
профільних 
кафедр 

13. Проводити наради з актуальних пи-
тань лікування, профілактики, діаг-
ностики наркологічних захворювань 
із залученням провідних фахівців зі 
спеціальності 
 

Проф. Бі-
тенський 
В.С. 
 

Протя-
гом 

року за 
графіком 

Завідувачі 
профільних 
кафедр 

14. Проведення аналізу якості тестових 
завдань на однопрофільних кафед-
рах 
 

Проф. Бі-
тенський 
В.С. 

Протя-
гом 

року за 
графіком 

Завідувачі 
профільних 
кафедр 

15. Проведення відкритого практичного 
заняття на тему «Психосоціальні 
проблеми та реабілітація наркозале-
жних хворих» 

Проф. Ай-
медов 

Травень 
2017 р. 

Завідувачі 
профільних 

кафедр 

16. Обговорення плану роботи опорної 
кафедри на 2017/2018 навчальний 
рік. Завдання на наступний навчаль-
ний рік 
 
 

Проф. Ай-
медов К.В., 
проф. Мель-
ник Е.В. 

Травень-
червень 
2017 р. 

Завідувачі 
профільних 

кафедр 
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ПЛАН РОБОТИ 
кафедри фізіології як опорної кафедри ВМНЗ МОЗ України 

з проблем викладання фізіології іноземною (англійською) мовою  

№ 
з/п Заходи 

Відпові-
дальний  

виконавець 

Термін 
вико-
нання 

Хто залучається 

Відміт-
ка про 
вико-
нання 

1 2 3 4 5 6 
1. Забезпечити організацію 

навчального процесу з дис-
ципліни «Фізіологія» сту-
дентам-іноземцям згідно з 
кредитно-модульною сис-
темою з відповідних спеці-
альностей, затверджених 
Наказом Міністра МОЗ, за 
якими буде проводитися 
навчання в ОНМедУ 

Проф. 
Шандра 
О.А. 

Протя-
гом 
року 

Завідувачі ка-
федр фізіології 
ВМНЗ України, 
що викладають 
фізіологію 
студентам-
іноземцям анг-
лійською мовою 

 

2. Організаційне засідання 
викладачів кафедри фізіо-
логії Одеського національ-
ного медичного універси-
тету, які викладають фізіо-
логію англійською мовою  

Проф. 
Шандра 
О.А. 

Вере-
сень 

2016 р. 

Викладачі ка-
федри фізіології 
Одеського націо-
нального медич-
ного університе-
ту, що виклада-
ють фізіологію 
студентам-
іноземцям анг-
лійською мовою 

 

3. Організаційне засідання 
завідувачів кафедр, які ви-
кладають фізіологію анг-
лійською мовою на базі 
Одеського національного 
медичного університету 

Проф. 
Шандра 
О.А. 

Жов-
тень 

2016 р. 

Завідувачі ка-
федр фізіології 
ВМНЗ України, 
що викладають 
фізіологію сту-
дентам-
іноземцям анг-
лійською мовою 

 

4. Проведення та аналіз якос-
ті відкритої лекції на тему 
«Фізіологія соматосенсор-
ного аналізатора. Ноцице-
птивна система, методи 
дослідження». Обговорен-
ня методичних аспектів 
викладання лекцій в межах 
кредитно-модульної сис-
теми навчання 

Доц.  
Кащенко 
 О. А. 

Лис-
топад  

2016 р. 

Відповідальні за 
викладання фі-
зіології англій-
ською мовою 
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5. Семінар-нарада «Особли-

вості підготовки студентів, 
які навчаються англійсь-
кою мовою, для проведен-
ня та складання ліцензій-
ного іспиту «Крок-1» 

Проф. Ша-
ндра О.А., 
проф. Ро-
динський 
О.Г., проф.  
Воронич-
Семченко 
Н.М. 

Лис-
топад  

2016 р. 

Відповідальні за 
викладання фі-
зіології англій-
ською мовою 

 

6. Оновлення методичних 
матеріалів англійською 
мовою на сайті кафедри 

Доц. Ля-
шенко С.Л. 

Протя-
гом 
року 

Відповідальні 
профільних ка-
федр за викла-
дання фізіології 
іноземними мо-
вами  

 

7. Проведення та обговорен-
ня якості відкритого прак-
тичного заняття на тему 
«Дослідження слухової та 
вестибулярної сенсорних 
систем» 

Доц. Воло-
хова Г.О.  

Гру-
день 

2016 р. 

Відповідальні за 
викладання фі-
зіології англій-
ською мовою 

 

8. Відвідування і обговорен-
ня лекцій та практичних 
занять на кафедрі фізіоло-
гії Вінницького національ-
ного медичного універси-
тету ім. М. І. Пирогова 

Проф. 
Шандра 
О.А., проф. 
Йолтухів-
ський М.В. 

Січень 
2017 р. 

Відповідальні 
однопрофільних 
кафедр за ви-
кладання фізіо-
логії англійсь-
кою мовою 

 

9. Проведення кафедральної 
студентської олімпіади зі 
спеціальності «Фізіологія» 

Проф. Ша-
ндра О.А., 
доц. Ля-
шенко С.Л.  

Лютий 
2017 р. 

Завідувачі од-
нопрофільних 
кафедр, відпові-
дальні за викла-
дання англійсь-
кою мовою 

 

10. Проведення наради завіду-
вачів кафедр фізіології та 
співробітників, відпові-
дальних за викладання фі-
зіології англійською мо-
вою, стосовно особливос-
тей підготовки студентів 
до ліцензійних іспитів 
«Крок-1» в умовах кредит-
но-модульної системи 

Проф. 
Шандра 
О.А., проф.  
Родинсь-
кий О.Г., 
доц. Ля-
шенко С.Л. 

Лютий 
2017 р. 

Відповідальні 
однопрофільних 
кафедр за ви-
кладання фізіо-
логії англійсь-
кою мовою  
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11. Проведення педагогічного 

діалога-семінару за участі 
іноземних студентів, які 
навчаються англійською 
мовою, стосовно аналізу 
якості викладання фізіоло-
гії англійською мовою 

Проф. 
Шандра 
О.А., доц. 
Кащенко 
О.А.  

Бере-
зень 

2017 р. 

Відповідальні 
однопрофільних 
кафедр за ви-
кладання фізіо-
логії англійсь-
кою мовою 

 

12. Аналіз якості тестових за-
вдань згідно з ліцензійним 
іспитом «Крок-1» на одно-
профільних кафедрах 

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

Протя-
гом 
року 

Відповідальні 
однопрофіль-
них кафедр за 
викладання фі-
зіології англій-
ською мовою  

 

13. Підбиття підсумків роботи 
протягом 2016/2017 на-
вчального року. Досвід 
проведення модульних ко-
нтролів з фізіології. За-
вдання на наступний на-
вчальний рік 

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

Тра-
вень 

2017 р. 

Співробітники 
кафедри фізіо-
логії, які викла-
дають англійсь-
кою мовою 

 

 
 

ПЛАН РОБОТИ 
опорної кафедри педіатрії № 1 з підготовки фахівців 

за спеціальностями 7.12010001 — «Лікувальна справа», 
7.12010003 — «Медико-профілактична справа» 

з дисципліни «Госпітальна педіатрія» (навчання англійською мовою)  

№ 
з/п Заходи 

Відпові-
дальний 
викона-
вець 

Термін 
вико-
нання 

Хто залу-
чається 

Відміт-
ка 

про ви-
конання 

1 2 3 4 5 6 
1. Проаналізувати методику та 

результати єдиного професійно 
орієнтованого державного іс-
питу з педіатрії англійською 
мовою у 2015/2016 р. 

Проф. 
Аряєв 
М.Л. 

Вересень 
2016 р 

Доц. Кап-
ліна Л.Є. 

 

2. Взяти участь у науково-прак-
тичній конференції/нараді до-
слідників 

Проф. 
Аряєв 
М.Л. 

Червень 
2016 р. 

Асист.  
Сеньківсь-
ка Л.І. 
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3. Провести відкриті лекції (2) та 

відкриті семінарські заняття (2) 
з навчальної дисципліни «Пе-
діатрія» англійською мовою 

Проф. 
Аряєв 
М.Л., 
доц. Ци-
унчик Ю.Г. 

За роз-
кладом 
занять 
2016/ 

2017 рр. 

Завідувачі 
та спів- 
робітники 
профіль-
них кафедр 

 

4. Проаналізувати оснащення на-
вчального процесу на профіль-
них кафедрах 

Проф. 
Аряєв 
М.Л. 

Протя-
гом на-
вчально-
го року 

  

5. Проводити експертизу якості 
викладання педіатрії англійсь-
кою мовою 

Проф. 
Аряєв 
М.Л. 

Протя-
гом року 

  

6. Провести нараду завідувачів 
кафедр, які викладають педіат-
рію англійською мовою, на 
XVІІІ Всеукраїнській науково-
практичній конференції «Ак-
туальні питання педіатрії»  
(Сидельниковські читання) 

Проф.  
Аряєв 
М.Л. 

Вересень 
2016 р. 

Завідувачі 
та співро-
бітники 
кафедр 
педіатрії 

 

7. Провести сателітний симпозі-
ум з викладання педіатрії анг-
лійською мовою у рамках ІХ 
науково-практичної конферен-
ції «Нові медичні технології в 
педіатрії та сімейній медици-
ні», присвяченої пам’яті 
Б.Я.Резника 

Проф.  
Аряєв 
М.Л. 

Квітень 
2017 р. 

Завідувачі 
та спів-
робітники 
про-
фільних 
кафедр 

 

 
ПЛАН РОБОТИ 

опорної кафедри педіатрії № 1 з викладання біоетики та біобезпеки 

№ 
з/п Заходи 

Відпові-
дальний 

виконавець 

Термін 
вико-
нання 

Хто 
залучаєть-

ся 

Відміт-
ка про 
вико-
нання 

1 2 3 4 5 6 
1. Провести відкриті лекції з на-

вчальної дисципліни «Основи 
біоетики та біобезпеки» (2) 

Проф. 
Аряєв М.Л. 

За роз-
кладом 
занять 
2016/ 

2017 рр. 

Завідувачі 
та співро-
бітники 
профіль-
них кафедр 
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2. Провести відкриті семінарські 

заняття з навчальної дисцип-
ліни «Основи біоетики та біо-
безпеки» (2) 

Доц. Бірю-
ков В.С. 

2016/ 
2017 рр. 

Завідувачі 
та співро-
бітники 
профіль-
них кафедр 

 

3. Провести сателітний симпозі-
ум з біоетики та біобезпеки у 
рамках науково-практичної 
конференції «Нові медичні 
технології в педіатрії та сі-
мейній медицині», присвяче-
ної пам’яті Б.Я.Резника 

Проф. 
Аряєв М.Л. 

2016/ 
2017 рр. 

Завідувачі 
та співро-
бітники 
профіль-
них кафедр 

 

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

Проф. М.Л. 
Аряєв, 
асист. Бре-
делева Н.К. 

Протя-
гом 

2016/ 
2017 рр. 

Завідувачі 
та співро-
бітники 
профіль-
них кафедр 

 

5. Проаналізувати методичне 
забезпечення навчального 
процесу на профільних ка-
федрах ВМ(Ф)НЗ України 

Проф. 
Аряєв М.Л. 

Протя-
гом 

2016/ 
2017 рр. 

Співробіт-
ники ка-
федри 
 

 

6. Провести нараду завідувачів 
кафедр, що викладають пи-
тання біоетики та біобезпеки 
на XVІІІ Всеукраїнській нау-
ково-практичній конференції 
«Актуальні питання педіатрії»  
(Сидельниковські читання) 

Проф. 
Аряєв М.Л. 

Протя-
гом 

2016/ 
2017 рр. 

Завідувачі 
та співро-
бітники 
кафедр пе-
діатрії 

 

7. Проводити експертизу якості 
викладання «Біоетики та біо-
безпеки» 

Проф. 
Аряєв М.Л. 

Протя-
гом на-
вчально-
го року 

Завідувачі 
кафедр, які 
викладають 
біоетику 
 

 

8. Поповнити методичне забез-
печення для викладання біо-
етики та біобезпеки на сайті 
кафедри педіатрії № 1 (типові 
програми) 

Проф.  
Аряєв М.Л., 
доц. Каплі-
на Л.Є., 
асист. 
Бределева 
Н.К., асист. 
Кожевін 
Р.В. 

Протя-
гом 

2016/ 
2017 рр. 

Співробіт-
ники ка-
федри 
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ПЛАН РОБОТИ 
кафедри професійної патології, клінічної, лабораторної 

і функціональної діагностики 
як опорної кафедри з підготовки фахівців з суднової медицини 

№ 
з/п Перелік заходів 

Відпові-
дальний 
викона-
вець 

Термін 
вико-
нання 

Хто 
залуча-
ється 

1 2 3 4 5 
1. Взяти участь у роботі Науково-практичної 

конференції з міжнародною участю «Захво-
рювання кістково-м’язової системи та вік» за 
участі України, Австрії, Словаччини, Швей-
царії, Польщі, Білорусії, Угорщини, Румунії, 
Португалії (18–20 травня 2017 р., Ізмаїл) 

Проф. 
Ігнатьєв 
О.М. 

II кв. 
2017 р. 

Викла-
дачі ка-
федри 

2. Підготувати нові типові програми передатес-
таційного циклу та циклу спеціалізації за фа-
хом «Суднова медицина» за завданням МОЗ 
України 

Проф. 
Ігнатьєв 
О.М. 

I кв. 
2017 р. 

Викла-
дачі ка-
федри 

3. Систематичне ознайомлення з новими орга-
нізаційно-нормативними документами, що 
регламентують навчальний процес у ВНЗ 

Проф. 
Ігнатьєв 
О.М. 

Протя-
гом 
року 

Викла-
дачі ка-
федри 

4. Робота з виконання кафедральної НДР «Епі-
деміологія, діагностика, лікування професій-
но обумовлених захворювань внутрішніх ор-
ганів і кістково-м’язової системи і профілак-
тика виробничого травматизму у працівників 
транспортних підприємств і море-
господарського комплексу» (2016–2020 рр.) у 
співпраці з клінічними підрозділами НДІ ку-
рортології й медичної реабілітації та цент-
ральною СЕС на водному транспорті України  

Проф. 
Ігнатьєв 
О.М. 

Протя-
гом 
року 

Викла-
дачі ка-
федри 

5. Проведення аналізу стану захворюваності з 
тимчасовою втратою працездатності, профе-
сійної захворюваності та травматизму в мор-
ській галузі та рибопромисловому комплексі 

Проф. 
Ігнатьєв 
О.М. 

Протя-
гом ро-

ку 

Викла-
дачі ка-
федри 

6. Продовжити взаємодію між кафедрою та ме-
дико-санітарними частинами підприємств 
морської галузі з діагностики, лікування і 
профілактики дегенеративно-дистрофічних 
захворювань опорно-рухового апарату 

Проф. 
Ігнатьєв 
О.М. 

Протя-
гом ро-

ку 

Викла-
дачі ка-
федри 
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7. Проведення циклів підвищення кваліфікації 

суднових лікарів, курсів для осіб плавскладу 
з надання першої медичної допомоги та до-
гляду за хворими на суднах 

Проф. 
Ігнатьєв 
О.М. 
 

Протя-
гом ро-

ку 

Викла-
дачі ка-
федри 

8. Проведення циклів тематичного удоскона-
лення з питань професійної патології для лі-
карів медико-санітарних частин морських 
портів і підприємств морської галузі  

Проф. 
Ігнатьєв 
О.М. 
 

IV 
2016 р., 
I–II ква-
ртал 

2017 р. 

Викла-
дачі ка-
федри 

9. Брати участь у роботі постійно діючої комісії 
(спільно з МОЗ України) для контролю ефек-
тивності та якості проведення попередніх і 
періодичних медичних оглядів плавскладу, 
водолазів, докерів, судноремонтників 

Проф. 
Ігнатьєв 
О.М. 
 

Протя-
гом ро-

ку 

Викла-
дачі ка-
федри 

10. Проведення навчальних семінарів та круглих 
столів для керівників і лікарів медико-
санітарних частин підприємств морської галузі 
у т. ч. спільно з представниками Всеукраїнсь-
кої асоціації морської медицини та міжнарод-
ної асоціації морської медицини IMHA 
(International Maritime Health Association) 

Проф. 
Ігнатьєв 
О.М. 
 

Один 
раз в 

квартал 

Викла-
дачі ка-
федри 

11. Впровадження у роботу медичних комісій 
методичних рекомендацій «Удосконалення 
роботи медичних комісій з проведення меди-
чних оглядів осіб для роботи на суднах» 

Проф. 
Ігнатьєв 
О.М. 
 

Протя-
гом ро-

ку 

Викла-
дачі ка-
федри 

12. Складання звіту за 2016/2017 навчальний рік 
і плану роботи опорної кафедри на 2017/2018 
навчальний рік  

Проф. 
Ігнатьєв 
О.М. 

Травень 
2017 р. 

Викла-
дачі ка-
федри 

 
ПЛАН РОБОТИ 

опорної кафедри урології та нефрології 
з навчання іноземних студентів 

№ 
з/п Перелік заходів 

Відповідаль-
ний викона-

вець 

Термін 
вико-
нання 

Хто залучається 

1 2 3 4 5 
1. Продовжити розповсюджен-

ня досвіду опорної кафедри 
ОНМедУ в складанні навча-
льних матеріалів для інозем-
них студентів на електронних 
носіях з їх доповненнями в 
2016/2017 навчальному році  

Проф. Кос-
тєв Ф.І., 
проф. Бори-
сов О.В. 

Протя-
гом 
на-

вчаль-
ного 
року 

Проф. Борисов О.В., 
доц. Швець В.Д., 
к.мед.н. Шостак М.В.,  
к.мед.н. Красилюк 
Л.І., к.мед.н. Борисов 
С.О. 
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 та їх розміщенням на про-
фільних кафедрах і в читаль-
них залах бібліотек 

   

2. Оновити лекційні матеріали 
та презентацію для інозем-
них студентів з урахуванням 
досягнень науки та практики. 
Розповсюдити в електронно-
му режимі кафедрам вищих 
медичних навчальних закладів 
України як базовий матеріал 

Проф. Кос-
тєв Ф.І., 
проф. Бори-
сов О.В. 

ІІІ кв. 
2016 р. 

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

3. Поповнити кафедральну від-
еотеку тематичними відео-
фільмами для англомовних 
студентів – «Ендовідеохірур-
гічні методи лікування гід-
ронефрозу», «Сучасна ліку-
вальна тактика у хворих з 
пухлинами нирки» 

Проф. Бори-
сов О.В., 
асист. Шос-
так М.В., 
асист. Бори-
сов С.О., 
асист. Кра-
силюк Л.І. 

I кв. 
2017 р. 

Іноземні англомовні 
студенти та англо-
мовні клінічні орди-
натори кафедри 
урології 

4. Завершити видання перекла-
деного англійською мовою 
національного підручника 
«Урологія» для іноземних 
студентів 

Проф. Кос-
тєв Ф.І., 
проф. Бори-
сов О.В., 
доц. Швець 
В.Д., асист. 
Шостак 
М.В., асист. 
Борисов 
С.О., 
асист. Кра-
силюк Л.І. 

ІІІ кв. 
2016 р. 

Завідувач кафедри 
урології та нефрології 
проф. Костєв Ф.І.,  
відповідальний за ро-
боту опорної кафедри 
проф. Борисов О.В. 

5. Підготувати та провести се-
мінар-нараду з завідувачами 
кафедр урології та відпові-
дальними за навчальний про-
цес іноземних студентів. 
Обговорити питання щодо 
оптимізації навчального 
процесу з іноземними студе-
нтами, обговорити та ухва-
лити план роботи на 
2016/2017 рр. 

Проф. Кос-
тєв Ф.І., 
проф. Бори-
сов О.В. 

ІV кв. 
2016 р. 

Завідувачі профіль-
них кафедр,  
проф. Борисов О.В., 
проф. Ухаль О.М., 
доц. Швець В.Д.,  
к.мед.н. Шостак М.В., 
к.мед.н. Богацький 
С.В., к.мед.н. Краси-
люк Л.І. 
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6. Підготувати інтернет-

конференцію, присвячену 
обговоренню актуальних ор-
ганізаційно-методичних пи-
тань навчального процесу на 
кафедрах урології 

Проф. Кос-
тєв Ф.І., 
проф. Бори-
сов О.В., 
асист. Шос-
так М.В., 
асист. Кра-
силюк Л.І. 

IV кв. 
2016 р. 

Відповідальні за на-
вчання іноземних 
студентів 

7. Підготувати доповіді на що-
річну науково-практичну 
конференцію молодих нау-
ковців ОНМедУ  

Проф. Костєв 
Ф.І., проф. 
Борисов О.В., 
асист. Шос-
так М.В., 
асист. Бори-
сов С.О., 
асист. Краси-
люк Л.І. 

II кв. 
2017 р. 

Іноземні англомовні 
студенти, іноземні 
англомовні клінічні 
ординатори 

8. Привести у відповідність те-
матику лекцій та практичних 
занять з урахуванням темати-
ки затвердженої типової про-
грами для вітчизняних та іно-
земних студентів. Передбачи-
ти в методичних матеріалах 
особливості викладання уро-
логії для спеціальностей «Сі-
мейна медицина» і «Педіатрія» 

Проф. Кос-
тєв Ф.І., 
проф. Бори-
сов О.В. 

ІІІ кв. 
2017р. 

Завідувачі профіль-
них кафедр,  
доц. Швець В.Д., 
к.мед.н. Борисов 
С.О., к.мед.н. Краси-
люк Л.І. 

9. Проводити наради із керів-
ником земляцтв іноземних 
студентів з метою зміцнення 
їх взаємодії з керівництвом 
кафедри в умовах педагогіч-
ного процесу 

Проф. Кос-
тєв Ф.І., 
проф. Бори-
сов О.В., 
доц. Швець 
В.Д. 
 

Протя-
гом 

навча-
льного 
року 

проф. Костєв Ф.І.,  
проф. Борисов О.В., 
доц. Швець В.Д., 
керівники земляцтв 
іноземних студентів, 
англомовні іноземні 
студенти 

10. Поповнити базу тестів до 
кожної теми заняття з іно-
земними студентами та реалі-
зувати обмін тестовими за-
вданнями та ситуаційними 
задачами для іноземних сту-
дентів на профільних кафед-
рах з усіх розділів 

Проф. Кос-
тєв Ф.І., 
проф. Бори-
сов О.В. 

Протя-
гом 
на-

вчаль-
ного 
року 

Відповідальні за на-
вчання іноземних 
студентів доц. Швець 
В.Д., к. мед.н. Краси-
люк Л.І., к.мед.н. 
Шостак М.В., к.мед.н. 
Борисов К.О., 
к.мед.н. Борисов С.О. 
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11. Забезпечувати ознайомлення 

іноземних англомовних сту-
дентів з науковими матеріа-
лами міжнародних конгресів 
та конференцій з актуальних 
питань сучасної урологічної 
науки 

Проф. Костєв 
Ф.І., проф. 
Борисов О.В. 
Асист.  Кра-
силюк Л.І., 
асист. Шос-
так М.В., 
асист. Бори-
сов К.О. 

Протя-
гом 

навча-
льного 
року 

Завідувач кафедри 
Урології та нефрології 
проф. Костєв Ф.І., 
проф. Борисов О.В. 
к.мед.н. Шостак М.В., 
к.мед.н. Борисов К.О., 
к.мед.н. Красилюк Л.І. 

12. Координувати напрямки та 
узагальнювати результати 
методичної та науково-
дослідної роботи на одно-
профільних кафедрах із за-
лученням іноземних студен-
тів 

Проф. Кос-
тєв Ф.І., 
проф. Ухаль 
М.І. 

Протя-
гом 
на-

вчаль-
ного 
року 

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

13. Організувати наукове сту-
дентське товариство при ка-
федрі урології та нефрології 
для англомовних студентів 

Проф. Кос-
тєв Ф.І., 
проф. Бори-
сов О.В. 
 

Протя-
гом 
на-

вчаль-
ного 
року 

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

14. Організувати щомісячні лек-
торії для англомовних студе-
нтів на теми: «Нирки та вагі-
тність», «Первинний та вто-
ринний гіпогонадизм», 
«Урогенітальні інфекції у 
чоловіків» 

Проф. Кос-
тєв Ф.І., 
проф. Бори-
сов О.В. 
 

Протя-
гом 
на-

вчаль-
ного 
року 

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

 
ПЛАН РОБОТИ 

опорної кафедри судової медицини з судово-медичної імунології, 
судово-медичної цитології 

№ 
з/п Заходи 

Відпо-
відаль-
ний за 
вико-
нання 

Термін 
вико-
нання 

Хто залучається 

1 2 3 4 5 
1. Ознайомлення викладачів кафедри 

з новими організаційно-норматив-
ними документами, які регламен-
тують навчальний процес на після-
дипломному етапі навчання 

Проф.  
Кривда 
Г.Ф. 

Вере-
сень 

2016 р. 

Співробітники ка-
федри судової меди-
цини та медичного 
законодавства  
ОНМедУ 
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2. Забезпечення організації на-
вчального процесу на профільній 
кафедрі відповідно до вимог на-
вчальних програм на циклах спе-
ціалізації, тематичного удоскона-
лення та передатестаційних цик-
лах зі спеціальностей «Судово-
медична імунологія» та «Судово-
медична цитологія» 

Проф.  
Кривда 
Г.Ф. 

Вере-
сень 

2016 р. 

Співробітники ка-
федри судової меди-
цини та медичного 
законодавства  
ОНМедУ 

3. Підготувати до публікації статті 
за тематикою роботи кафедри 
 

Проф.  
Кривда 
Г.Ф. 

Протя-
гом 

навчаль-
ного 
року 

 

Доц. Кривда Р.Г. 
 

4. Підготувати до публікації статтю 
на тему «Дослідження ДНК гі-
стологічних препаратів» 

Проф.  
Кривда 
Г.Ф. 

Січень 
2017 р. 

Доц. 
Кривда Р.Г. 
 

5. Постійний аналіз методичних ма-
теріалів спільних і профільних 
кафедр за допомогою Інтернет-
ресурсів з метою удосконалення 
навчально-методичної докумен-
тації для курсантів зі спеціальнос-
тей «Судово-медична імунологія» 
та «Судово-медична цитологія» 
 

Проф.  
Кривда 
Г.Ф. 

Протя-
гом 

навчаль-
ного 
року 

Доц. Кривда Р.Г. 

6. Вивчити й поширити досвід ро-
боти в галузі судово-медичної 
імунології та судово-медичної 
цитології провідних судово-
медичних установ України для 
організації лекцій на кафедрі су-
дової медицини ОНМедУ для  
курсантів зі спеціальностей «Су-
дово-медична імунологія» і «Су-
дово-медична цитологія» 
 

Проф.  
Кривда 
Г.Ф. 

Протя-
гом 

навчаль-
ного ро-

ку 

Асист. Котельникова 
В.О., доц. Кривда 
Р.Г. 
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7. Продовжити роботу над накопи-

ченням інформації щодо сучас-
них знань і технологій із судово-
медичної імунології та судово-
медичної цитології для попов-
нення бази даних тестових і ситу-
аційних завдань для курсантів зі 
спеціальностей «Судово-медична 
імунологія» та «Судово-медична 
цитологія» 

Проф.  
Кривда 
Г.Ф. 

Протя-
гом 

навчаль-
ного ро-

ку 

Доц. Кривда Р.Г., 
асист. 
Котельникова В.О. 
 

8. Продовжити роботу над онов-
ленням демонстраційних таб-
лиць, препаратів 

Проф.  
Кривда 
Г.Ф. 

Протя-
гом 

навчаль-
ного 
року 

Асист. Котельникова 
В.О., доц. Кривда 
Р.Г., асист. Умансь-
кий Д.О. 

9. Продовжити роботу над створен-
ням мультимедійних презентацій 
з підготовки лекцій для курсантів 
зі спеціальностей «Судово-медич-
на імунологія» та «Судово-медич-
на цитологія» на тему «Судово-
медична молекулярно-генетична 
ідентифікаційна експертиза» 

Проф.  
Кривда 
Г.Ф. 

Протя-
гом 

навчаль-
ного 
року 

Асист. 
Котельникова В.О., 
доц. Кривда Р.Г., 
асист. Уманський 
Д.О. 

10. Продовжити виготовлення фото-
матеріалів мікропрепаратів і ци-
тологічних препаратів для прак-
тичних занять із циклів спеціалі-
зації, тематичного удосконалення 
за спеціальністю «Судово-
медична цитологія» 

Проф.  
Кривда 
Г.Ф. 

Протя-
гом 

навча-
льного 
року 

Асист. 
Котельникова В.О., 
доц. Кривда Р.Г., 
к.мед.н., асист. 
Уманський Д.О. 

11. На базі відділення судово-медич-
них молекулярно-генетичних 
експертиз проводити консульта-
ції, наради, семінари з питань 
проведення судово-медичних мо-
лекулярно-генетичних експертиз 
із метою ідентифікації особи та 
встановлення біологічного бать-
ківства (материнства) для судово-
медичних експертів різних про-
філів, а також працівників  
судово-слідчих органів 

Проф.  
Кривда 
Г.Ф. 

Протя-
гом на-
вчально-
го року 

Асист. 
Котельникова В.О., 
к.мед.н., асист. 
Уманський Д.О., доц. 
Кривда Р.Г. 



 125 

1 2 3 4 5 
12. Провести цикл проблемних лекцій 

для студентів вищих навчальних 
закладів Одеської національної 
юридичної академії, Одеського 
національного університету ім. І. І. 
Мечникова, Одеського державного 
університету внутрішніх справ з 
метою ефективного використання 
можливостей судово-медичних 
молекулярно-генетичних дослі-
джень для успішного розкриття 
тяжких злочинів проти громадян 

Проф.  
Кривда 
Г.Ф. 

Квітень-
травень 
2017 р. 

Завідувачі кафедри 
проф. Кривда Г.Ф., 
доц. Чеканов Л.Д., 
доц. Блохін Ю.В., 
доц. Кривда Р.Г. 
 

13. Організувати і провести науково-
практичний семінар для праців-
ників слідчих органів і спеціа-
лістів судово-медичних імуноло-
гів, цитологів, експертів загаль-
ного профілю, експертів медико-
криміналістичних, токсикологіч-
них, гістологічних відділень бю-
ро судово-медичної експертизи 
України з метою підвищення 
якості проведення комплексних 
судово-медичних експертиз  
для ідентифікації особи злочин-
ців, потерпілих, особи невпіз-
наних трупів і встановлення біо-
логічного батьківства або мате-
ринства 

Проф.  
Кривда 
Г.Ф. 

Травень-
червень 
2017 р. 

Працівники слідчих 
органів, прокуратури 
і міліції, співробіт-
ники кафедри судо-
вої медицини 
НМАПО ім. П.Л. 
Шупика, співробіт-
ники кафедр судової 
медицини ВНЗ Укра-
їни та спеціалісти 
судово-медичні іму-
нологи, цитологи, 
експерти загального 
профілю, експерти 
медико-криміналіс-
тичних, токсиколо-
гічних, гістологічних 
відділень бюро  
судово-медичної 
експертизи України 

14. Скласти звіт опорної кафедри за 
2016/2017 навчальний рік і план 
роботи опорної кафедри на 
2017/2018 навчальний рік 

Проф.  
Кривда 
Г.Ф. 

Травень 
2017 р. 

Доц. Кривда Р.Г. 

15. Організувати і провести науково-
практичний дистанційний on-line 
семінар для співробітників спіль-
них і профільних кафедр з питань 
судово-медичної імунології та 
цитології 

Проф.  
Кривда 
Г.Ф. 

Липень 
2017 р. 

Співробітники ка-
федри судової меди-
цини ОНМедУ 
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ПЛАН РОБОТИ 
студентської ради Одеського національного медичного університету 

№ 
з/п Заходи 

Термін 
вико-
нання 

Відповідальні  
за виконання 

1 2 3 4 

Комісія з навчально-виховної роботи 
1. Засідання комісії з навчально-

виховної роботи 
Щомісяця 
та за не-
обхід-
ності 

Голова комісії 

2. Контроль поточної успішності та від-
відування занять студентами 
 

Щотижня Керівники навчальних 
відділів студрад факу-
льтетів, старости груп  

3. Засідання голови комісії та керівни-
ків навчальних відділів факультетів зі 
старостами груп факультетів 

Щомісяця 
та на ви-

могу 

Голова комісії, керівни-
ки навчальних відділів 
студрад факультетів, 
старости груп 

4. Інформаційна робота зі студентами 
(особлива увага першокурсникам) з 
питань організації навчального про-
цесу в університеті  

У перші 
місяці но-
вого навч. 
року та за 
необхід-
ності 

Голова комісії, керів-
ники навчальних відді-
лів студрад факульте-
тів 

5. Включення семінарів Студентської 
Ради з питань організації навчального 
процесу в ОНМедУ та роботи усіх 
структурних підрозділів університету 
до графіка занять або семінарів дека-
нів на початку навчального року 

Вересень 
2016 р. 

Голова студради, 
студентські декани, 
голови комісій 

6. Допомога в підготовці студентів 3, 6 
курсів до ліцензійних іспитів  
«Крок-1», «Крок-2» 

Протягом 
року 

Голова комісії, керівни-
ки навчальних відділів 
студрад факультетів  

7. Проведення тренувальних «пробних» 
КРОКів з виявленням груп «ризику» 

Березень-
червень 
2017 р. 

Голова комісії, керів-
ники навчальних відді-
лів студрад факультетів 

8. Робота зі студентами щодо збережен-
ня та оновлення навчально-методич-
ного та демонстраційного фондів уні-
верситету 

Постійно Усі представники студ-
ради ОНМедУ 
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9. Спільна робота з кураторами груп 

1–3 курсів 
Щомісяця Голова студради, голо-

ва комісії, керівники 
навчальних відділів 
студрад факультетів, 
старости груп 

10. Допомога студентам, які цього по-
требують, у навчанні  

Протягом 
року 

Голова комісії, керів-
ники навчальних відді-
лів студрад факультетів 

11. Підтримка студентів, які навчаються 
відмінно і добре. Клопотання перед 
адміністрацією щодо морального та 
матеріального заохочення 

Напри-
кінці 

семестру 

Голова комісії, керів-
ники навчальних відді-
лів студрад факуль-
тетів 

12. Контроль за дотриманням студентами 
навчальної дисципліни, деонтологіч-
них норм, «Морально-етичного кодек-
су осіб, які працюють і навчаються в 
ОНМедУ», «Правил внутрішнього 
розпорядку університету», «Концепції 
з патріотично-виховної роботи» та ін-
ших нормативно-правових документів 

Протягом 
року 

Усі представники 
студради ОНМедУ, 
старости груп  

13. Проведення конкурсу «Кращий сту-
дент року» 

Травень 
2017 р. 

Голова комісії, керів-
ники навчальних відді-
лів студрад факульте-
тів, старости груп 

14. Організація та проведення брейн-
рингу для студентів 1–3 курсів усіх 
факультетів 

Листопад 
2016 р. 

та лютий 
2017 р. 

Голова комісії, керів-
ники навчальних відді-
лів студрад факульте-
тів, старости груп 

15. Допомога у проведенні Дня відкри-
тих дверей в ОНМедУ 

За графі-
ком уні-
верситету 

Студентські декани, 
голови комісій студ-
ради 

Комісія з науково-дослідної роботи 
16. Засідання комісії з науково-дослідної 

роботи 
Щомісяця 

та 
за необ-
хідності 

Голова комісії, керів-
ники відповідних від-
ділів студрад факуль-
тетів 

17. Участь у засіданнях ради студентсь-
кого наукового товариства ОНМедУ 

Протягом 
року 

Голова комісії, керівни-
ки відповідних відділів 
студрад факультетів, 
представники СНТ 
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18. Залучення студентів молодших кур-

сів до участі у науково-дослідній ро-
боті кафедр ОНМедУ 

Постійно Голова комісії, керівни-
ки відповідних відділів 
студрад факультетів, 
представники СНТ 

19. Інформування студентів про науково-
практичні заходи, наукові форуми та 
конференції 

Постійно Голова комісії, керівни-
ки відповідних відділів 
студрад факультетів, 
представники СНТ 

20. Оновлення інформаційних стендів 
СНТ 

Постійно Голова комісії, пред-
ставники СНТ  

21. Залучення студентів до участі у на-
уково-практичній конференції сту-
дентів та молодих вчених «Молодь 
— медицині майбутнього», наукових 
форумах України та зарубіжжя 

Протягом 
року 

Голова комісії, керів-
ники відповідних від-
ділів студрад факуль-
тетів, представники 
СНТ 

22. Допомога в організації щорічної на-
уково-практичної конференції студе-
нтів та молодих вчених «Молодь — 
медицині майбутнього» 

Березень-
квітень 
2017 р. 

Голова комісії, керівни-
ки відповідних відділів 
студрад факультетів, 
представники СНТ 

23. Допомога в організації та проведенні 
наукових форумів в університеті 

Протягом 
року 

Голова комісії, керів-
ники відповідних від-
ділів студрад факульте-
тів, представники СНТ 

24. Залучення студентів до участі у кон-
курсах на найкращу наукову роботу, 
стипендіальних програмах 
«Завтра.UA», фонду Віктора Пінчука, 
фонду Івана Пулюя та ін. 

Протягом 
року 

Голова комісії, керів-
ники відповідних від-
ділів студрад факуль-
тетів, представники 
СНТ 

25. Проведення роз’яснювальної роботи 
серед студентів про участь у всеукра-
їнських та міжнародних грантах, нау-
кових програмах 

Протягом 
року 

Голова комісії, керівни-
ки відповідних відділів 
студрад факультетів, 
представники СНТ 

26. Ініціація та допомога у проведенні 
тематичних круглих столів на кафед-
рах ОНМедУ 

Протягом 
року 

Голова комісії, керівни-
ки відповідних відділів 
студрад факультетів, 
представники СНТ 

27. Ініціація та допомога у проведенні 
майстер-класів досвідченими викла-
дачами і науковими співробітниками 
щодо поліпшення якості написання 
студентами наукових робіт 

Протягом 
року 

Голова комісії, керів-
ники відповідних від-
ділів студрад факуль-
тетів, представники 
СНТ 
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28. Участь студентів-науковців у інфор-

маційних заходах серед молоді сто-
совно профілактики розповсюджених 
захворювань 

Постійно Голова комісії 

29. Проведення лекцій для похилих лю-
дей в «Університеті третього віку» (у 
співпраці з Управлінням соцполітики 
Одеської міської Ради) 

Згідно з 
графіком 

Голова комісії 

30. Залучення студентів до українсько-
польської навчальної програми 
«Еразмус» 

Протягом 
року 

Голова комісії, керів-
ники відповідних від-
ділів студрад факульте-
тів, представники СНТ 

Комісія з соціально-побутової роботи 
31. Засідання комісії з соціально-

побутової роботи 
Щомісяця 

та 
за необ-
хідності 

Голова комісії 

32. Засідання студентського самовряду-
вання гуртожитків університету та 
вихователів гуртожитків 

Щомісяця 
та 

за необ-
хідності 

Голова студради, голо-
ва комісії, керівники 
відповідних відділів 
студрад факультетів, 
старости гуртожитків 

33. Участь у засіданнях комісії з питань 
соціальних стипендій, премій та ма-
теріальних допомог студентам, які 
цього потребують 

Щомісяця 
та за не-
обхіднос-

ті 

Голова студради 
ОНМедУ, 
голова комісії 

34. Сприяння студентам, які потребують 
допомоги у зв’язку з тяжким матері-
альним станом, хворобою та ін., у т.ч. 
клопотання перед профкомом студе-
нтів, адміністрацією університету в 
наданні їм фінансової допомоги  

Постійно Голова студради, голо-
ва комісії, керівники 
відповідних відділів 
студрад факультетів 

35. Контроль за дотриманням студента-
ми ОНМедУ «Морально-етичного 
кодексу осіб, які працюють і навча-
ються в ОНМедУ» та «Правил внут-
рішнього розпорядку університету». 
Контроль за виконанням заборони тю-
тюнопаління на території ОНМедУ. 
Проведення бесід із правопорушни-
ками, а також профілактичних бесід 
зі студентами І курсів усіх факуль-
тетів на початку навчального року 

Постійно Усі представники студ-
ради ОНМедУ, старос-
ти груп, курсів 
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36. Робота студентського самоврядуван-

ня гуртожитків університету з обран-
ням старост гуртожитків та старост 
поверхів 

Протягом 
року 

Голова комісії, керів-
ники відповідних від-
ділів студрад факуль-
тетів 

37. Проведення роз’яснювальної роботи 
зі студентами в гуртожитках і конт-
роль щодо дотримання правил про-
живання згідно з Договором найму 
житлового приміщення  

Постійно Голова комісії, студра-
да гуртожитку 

38. Вирішення проблемних питань у гур-
тожитках серед студентів, допомога 
вихователю гуртожитку, коменданту 
та черговому 

Постійно Старости гуртожитків, 
поверхів, голова комі-
сії, керівники відповід-
них відділів студрад 
факультетів 

39. Співпраця старост поверхів з куратора-
ми поверхів та старостою гуртожитку 

Постійно студрада гуртожитку, 
голова комісії 

40. Проведення анкетування серед сту-
дентів, які живуть у гуртожитках, з 
приводу умов проживання, проблем, 
та винесення результатів на обгово-
рення студентської ради ОНМедУ 

Січень 
2017 р. 

Голова комісії, керів-
ники відповідних від-
ділів студрад факуль-
тетів 

41. Проведення конкурсу на кращі кім-
нату, поверх, гуртожиток 

Лютий 
2017 р. 

Голова комісії, старо-
сти гуртожитків, по-
верхів, керівники від-
повідних відділів студ-
рад факультетів 

42. Організація та проведення у гурто-
житках заходів щодо профілактики 
захворювань, які передаються стате-
вим шляхом (ЗПСШ) 

Щомісяця Керівники відповідних 
відділів студрад фа-
культетів 

43. Організація та проведення у гурто-
житках заходів щодо профілактики 
захворювань, які передаються по-
вітряним та контактним шляхами 

Щомісяця Керівники відповідних 
відділів студрад фа-
культетів 

44. Контроль за дотриманням порядку та 
прибиранням на закріплених за фа-
культетами кафедрах 

Щомісяця Керівники відповідних 
відділів студрад факу-
льтетів, старости груп 

45. Контроль за дотриманням порядку на 
поверхах гуртожитку, у блоках та 
кімнатах 

Постійно Старости гуртожитків, 
поверхів 
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46. Контроль за дотриманням порядку в 

аудиторіях ОНМедУ 
Постійно Усі представники 

студради 
47. Організація та проведення суботників 

біля пам’ятника «Скорботній матері», 
у Херсонському сквері, Меморіалі 
Великої Вітчизняної війни 

За графі-
ком 

Керівники відповідних 
відділів студрад фа-
культетів, старости 
 

48. Організація та проведення суботників 
на території спортивно-оздоровчого 
табору «Медик» у рамках підготовки 
до медично-патріотичних змагань 
«Спортивний шпиталь»  

Вересень 
2016–

березень 
2017 р. 

Голова комісії, керів-
ники відповідних від-
ділів студрад факуль-
тетів, старости 

49. Організація снігоприбиральної бри-
гади для допомоги на території уні-
верситету під час сильних заметів 

Грудень-
лютий 

Голова комісії, керів-
ники відповідних від-
ділів студрад факуль-
тетів, старости 

50. Участь та допомога у заселенні сту-
дентів до гуртожитків університету 
спільно з комендантами гуртожитків 

Серпень-
вересень 
2016 р. та 
протягом 

року 

Голова комісії, керів-
ники відповідних від-
ділів студрад факуль-
тетів 

51. Організація поселення студентів ін-
ших ВНЗ на момент проведення 
олімпіад та конференцій в універси-
теті 

Протягом 
року 

Голова комісії, керівни-
ки відповідних відділів 
студрад факультетів, 
старости гуртожитків 

52. Організація та проведення Дня на-
вколишнього середовища 

Квітень 
2017 р. 

Голова комісії, керів-
ники відповідних відді-
лів студрад факультетів 

53. Контроль за проходженням літньої 
трудової практики студентами 1–2 
курсу на кафедрах та у гуртожитках 
університету 

Червень-
липень 
2017 р. 

Голова комісії, керів-
ники відповідних від-
ділів студрад факуль-
тетів, старости гурто-
житків і поверхів 

54. Засідання студентського самовряду-
вання гуртожитків університету та 
вихователів гуртожитків щодо вибо-
рів старост гуртожитків і старост по-
верхів 

Вересень 
2016 р. 

 

Голова комісії, керів-
ники відповідних від-
ділів студрад факуль-
тетів, старости гурто-
житків і поверхів 

Комісія з організаційно-санітарно-просвітницької роботи 
55. Засідання комісії з організаційно-

санітарно-просвітницької роботи 
Щомісяця 

та за 
необхід-
ності 

Голова комісії, керів-
ники відповідних від-
ділів студрад факуль-
тетів 
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56. Набір студентів до загону 

«Милосердя» 
Постійно Голова комісії, керів-

ники відповідних від-
ділів студрад факуль-
тетів, старости 

57. Набір студентів до загону 
«Майбутнє» 

Постійно Голова комісії, керів-
ники відповідних від-
ділів студрад факуль-
тетів, старости 

58. Налагодження тісної співпраці з від-
ділом соціальної допомоги облдер-
жадміністрації та Приморською вете-
ранською організацією Одеси 

Листопад 
2016 р. 

Голова комісії 

59. Оновлення бази студентів-волонтерів 
для полегшення їх інформування 

Вересень 
2016 р. 

Керівники відповідних 
відділів студрад фа-
культетів 

60. Удосконалення та створення форм 
звітів студентів-волонтерів (фото-
звіт, звіт та письмове підтвердження) 

Жовтень 
2016 р. 

Голова комісії 

61. Узгодження роботи з кафедрами, що 
здійснюють курацію дитячих будин-
ків, притулків, інтернатів Одеси 

Вересень 
2016 р. 

Голова комісії, керівни-
ки відповідних відділів 
студрад факультетів 

62. Створення бази студентів-донорів 
для допомоги їм у відпрацюванні за-
нять з поважної причини 

Листопад 
2016 р. 

Голова комісії, керівни-
ки відповідних відділів 
студрад факультетів 

63. Звіт голові комісії з приводу трьох 
основних напрямів роботи комісії 

Щоміся-
ця, за по-
треби і на 
вимоги 

Керівники відповідних 
відділів студрад фа-
культетів 

64. Співпраця з благодійними фондами 
та громадськими організаціями 

Протягом 
року 

Голова комісії, голова 
студради 

65. Проведення проекту «Профорієнта-
ція» для школярів 7–11 класів усіх 
шкіл Одеси 

Березень 
2017–
червень 
2017 р. 

Голова комісії, студра-
да медичного факуль-
тету № 4 та фармацев-
тичного факультету 

66. Поглиблення стосунків з клінікою, 
дружньою до молоді, навчання сту-
дентів ОНМедУ навичок викладання 
інформації стосовно профілактики 
ЗПСШ серед студентів і старшоклас-
ників 

Серпень 
2016 р. та 
протягом 

року 

Голова студради, 
голова комісії 
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67. Розширення кола спілкування з бла-

годійними фондами та громадськими 
організаціями Одеси 

Протягом 
року 

Голова студради, голо-
ва комісії 

68. Організація і проведення Днів захис-
ту та боротьби з хворобами, розподіл 
відповідальних за факультетами та 
відповідними кафедрами 

Листопад 
2016–
червень 
2017 р. 

Голова комісії, керів-
ники відповідних від-
ділів студрад факуль-
тетів 

69. День боротьби з цукровим діабетом 13–14 
листопада 

2016 р. 

Голова комісії, керів-
ники відділів факуль-
тетів 

70. День боротьби з ВІЛ/СНІДом 1 грудня 
2016 р. 

Голова комісії, керівни-
ки відділів факультетів 

71. День інваліда 3 грудня 
2016 р. 

Голова комісії, керівни-
ки відділів факультетів 

72. День боротьби з корупцією (анкету-
вання) 

Грудень 
2016 р. 

Голова комісії, керівни-
ки відділів факультетів 

73. Міжнародний день боротьби з онко-
патологією 

4 лютого 
2017 р. 

Голова комісії, керівни-
ки відділів факультетів 

74. Всесвітній день імунітету 1 березня 
2017 р. 

Голова комісії, керівни-
ки відділів факультетів 

75. Всесвітній день боротьби з туберку-
льозом 

24 берез-
ня 2017 р. 

Голова комісії, керівни-
ки відділів факультетів 

76. Всесвітній день боротьби з аутизмом 2–3 квітня 
2017 р. 

Голова комісії, керівни-
ки відділів факультетів 

77. День здоров’я 7 квітня 
2017 р. 

Голова комісії, керівни-
ки відділів факультетів 

78. Всесвітній день боротьби з артері-
альною гіпертензією 

13–14 
травня 
2017 р. 

Голова комісії, керів-
ники відділів факуль-
тетів 

79. Всесвітній день лежебоків (дармоїд-
ства). Боротьба з гіподинамією. 

Травень 
2017 р. 

Голова комісії, керівни-
ки відділів факультетів 

80. День боротьби з меланомою, день 
боротьби з раком шийки матки 

Травень 
2017 р. 

Голова комісії, керівни-
ки відділів факультетів 

81. Всесвітній день без тютюну 31 травня 
2017 р. 

Голова комісії, керівни-
ки відділів факультетів 

82. День захисту дітей 1 червня 
2017 р. 

Голова комісії, керівни-
ки відділів факультетів 
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83. Всесвітній день донора крові 14 червня 

2017 р. 
Голова комісії, керівни-
ки відділів факультетів 

84. День боротьби з наркоманією 24–26 
червня 
2017 р. 

Голова комісії, керів-
ники відділів факуль-
тетів 

85. Міжнародний день боротьби з гепа-
титом 

28 червня 
2017 р. 

Голова комісії, керівни-
ки відділів факультетів 

86. Проведення курсів першої невідклад-
ної медичної допомоги для школярів 
7–11 класів і студентів ВНЗ Одеси  

Протягом 
року 

Усі підрозділи студ-
ради університету 

87. Проведення санітарно-просвітниць-
ких лекцій з питань здорового спосо-
бу життя, профілактики та лікування 
соціальних захворювань серед сту-
дентів і школярів Одеси 

Протягом 
року 

Голова комісії, керів-
ники відділів факуль-
тетів 

88. Створення бази даних — лекційних 
занять для студентів, школярів та  
пенсіонерів за підтримки відповідних 
кафедр 

Протягом 
року 

Голова комісії, 
голова студради  

89. Проведення лекцій для пенсіонерів в 
Університеті третього віку (Управ-
ління соцполітики міської Ради) 

Протягом 
року 

Голова комісії, 
голова студради  

90. Організація та впровадження соцпро-
екту «Лікарня для ведмежат», що 
спрямований на подолання психоло-
гічного бар’єру хворої дитини перед 
страхом лікування 

Протягом 
року 

Голова комісії, керів-
ники відповідних від-
ділів студрад факуль-
тетів 

91. Популяризація донорства крові серед 
студентів ОНМедУ та інших ВНЗ 
Одеси 

Протягом 
року 

Голова комісії, керівни-
ки відповідних відділів 
студрад факультетів 

92. Реалізація Всеукраїнського проекту 
«Медичний волонтер» 

Протягом 
року 

Голова комісії, керів-
ники відповідних від-
ділів студрад факуль-
тетів, студентський де-
кан медичного факуль-
тету № 3 

93. Реалізація ідейного проекту «Психо-
логічний волонтер». Надання допо-
моги дітям, хворим на аутизм, та по-
страждалим у надзвичайних ситуаці-
ях (після травм, бойових дій та ін.). 

Протягом 
року 

Голова комісії, керів-
ники відповідних від-
ділів студрад факуль-
тетів 
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94. Участь у загальноміському проекті 

«Місяць добрих справ» 
Березень-
квітень 
2017 р. 

Голова комісії, керівни-
ки відповідних відділів 
студрад факультетів 

Комісія зі спортивно-оздоровчої роботи 
95. Засідання комісії зі спортивно-

оздоровчої роботи 
Щомісяця 

та за 
необхід-
ності 

Голова комісії 

96. Розповсюдження інформації про на-
явність гуртків і спортивних секцій в 
ОНМедУ 

Протягом 
року 

Голова комісії, керівни-
ки відповідних відділів 
студрад факультетів 

97. Залучення студентів до спортивних 
тренувань. Відкриття нових секцій та 
гуртків 

Протягом 
року 

Голова комісії, керівни-
ки відповідних відділів 
студрад факультетів  

98. Залучення першокурсників до участі 
у спортивних змаганнях і тренуван-
нях у складі збірних команд ОНМедУ 

Протягом 
року 

Голова комісії, керівни-
ки відповідних відділів 
студрад факультетів 

99. Організація спортивно-оздоровчих 
заходів, турнірів, змагань для студен-
тів 

Протягом 
року 

Голова комісії, керівни-
ки відповідних відділів 
студрад факультетів 

100. Створення бази даних спортсменів 
ОНМедУ та досягнень (копії наго-
род) 

Протягом 
року 

Голова комісії, керівни-
ки відповідних відділів 
студрад факультетів 

101. Звіти з проведених спортивних зма-
гань серед студентів 

Щомісяця Голова комісії, керівни-
ки відповідних відділів 
студрад факультетів 

102. Організація та проведення Дня здо-
ров’я 

Квітень 
2017 р. 

Голова комісії, керівни-
ки відповідних відділів 
студрад факультетів 

103. Участь у Днях боротьби з хворобами 
відповідно до графіка роботи органі-
заційно-санітарно-просвітницької 
комісії студради ОНМедУ 

Протягом 
року 

Голова комісії, керів-
ники відділів студрад 
факультетів 

104. Залучення студентів-спортсменів як 
медичного супроводу до участі у зма-
ганнях міста та області 

Протягом 
року 

Голова комісії, керівни-
ки відповідних відділів 
студрад факультетів 

105. Організація та проведення медично-
патріотичних ігор «Спортивний шпи-
таль» у форматі міжфакультетських 
змагань 

Жовтень-
листопад 
2016 р. 

Березень-
квітень 
2017 р. 

Голова студради, голо-
ва комісії, керівники 
відповідних відділів 
студрад факультетів, 
старости 



 136 

1 2 3 4 
106. Сприяння розповсюдженню та впро-

вадженню спортивного туризму се-
ред студентів-медиків 

Протягом 
року 

Голова комісії, керівни-
ки відповідних відділів 
студрад факультетів 

107. Популяризація спортивного та здоро-
вого способу життя шляхом прове-
дення соціальних акцій. Організація 
та проведення акцій проти тютюно-
паління, зловживання алкогольними 
напоями та наркотиками 

Протягом 
року 

Голова комісії, керів-
ники відповідних від-
ділів студрад факуль-
тетів 

108. Оновлення бази даних спортсменів  
Оновлення музею. Реконструювання 
бази даних у картотеку 

Протягом 
року 

Голова комісії, керівни-
ки відповідних відділів 
студрад факультетів 

Комісія з культурно-масової роботи 
109. Засідання комісії з культурно-масової 

роботи 
Щомісяця 

та за 
необхід-
ності 

Голова комісії 

110. Залучення студентів до художньої 
самодіяльності 

Постійно Голова комісії, керів-
ники відповідних від-
ділів студрад факуль-
тетів, ЦТ “VITA” 

111. Організація та проведення на рівні 
ОНМедУ заходів національно-
патріотичного спрямування 

Постійно Голова комісії, керів-
ники відповідних від-
ділів студрад факуль-
тетів, ЦТ “VITA” 

112. Рекламування центру студентської 
творчості “VITA” та тісна співпраця, 
заохочення студентів до творчої ді-
яльності 

Постійно Голова комісії, керів-
ники відповідних від-
ділів студрад факуль-
тетів 

113. Допомога у організації та проведенні 
Днів факультетів 

Листопад 
2016-

червень 
2017 р. 

Усі структури студра-
ди університету, ЦТ 
“VITA” 

114. Організація та проведення конкурсу 
на кращий відеоролик про ОНМедУ 

Вересень-
грудень 
2016 р. 

Голова студради, голо-
ва комісії 

115. Допомога в організації та проведенні 
художніх виставок, у тому числі фо-
товиставок, творчих робіт студентів-
медиків  

Протягом 
року 

Голова комісії, керів-
ники відповідних від-
ділів студрад факуль-
тетів 
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116. Створення та друкування «Літера-

турного альманаху» (збірник творчо-
сті студентів-медиків) 

Листопад 
2016–
січень 
2017 р. 

Голова студради, вся 
комісія, голова інфор-
маційної комісії 

117. Організація та проведення Дня сту-
дента 

Листопад 
2016 р. 

Голова комісії, керів-
ники відповідних від-
ділів студрад факуль-
тетів, ЦТ “VITA” 

118. Організація та проведення «Новоріч-
ного святкового вечора» 

24 грудня 
2016 р. 

Голова комісії, керів-
ники відповідних від-
ділів студрад факуль-
тетів, ЦТ “VITA” 

119. Організація та проведення Міжнаро-
дного дня студента 

Січень 
2017 р. 

Голова комісії, керів-
ники відповідних відді-
лів студрад факультетів 

120. Організація та проведення Дня сто-
матолога 

9 лютого 
2017 р. 

Голова студради, голо-
ва комісії, голова студ-
ради стоматологічного 
факультету 

121. Організація та проведення Масляної 
для студентів ОНМедУ 

18 лютого 
2017 р. 

Голова комісії, керів-
ники відповідних відді-
лів студрад факультетів 

122. Організація та проведення Дня зако-
ханих 

14 лютого 
2017 р. 

Голова комісії, керів-
ники відповідних відді-
лів студрад факультетів 

123. Участь в орагнізації та проведенні 
творчих та фольклорних конкурсів 
спільно з ЦТ “VІТА” 

Протягом 
року 

Усі структури студра-
ди університету, ЦТ 
“VITA” 

124. Участь у міжвузівському проекті 
«Студвесна-2017» 

Березень-
квітень 
2017 р. 

Голова комісії, керів-
ники відповідних від-
ділів студрад факуль-
тетів, ЦТ “VITA” 

125. Організація та проведення Жіночого 
свята 

Березень 
2017 р. 

Голова комісії, керівни-
ки відділів студрад фа-
культетів, ЦТ “VITA” 

126. Організація та проведення заходів до 
Дня визволення Одеса та Дня Пере-
моги разом з організаційно-сані-
тарно-просвітницькою комісією 
студради ОНМедУ 

Квітень-
травень 
2017 р. 

Голова комісії, керів-
ники відділів студрад 
факультетів, ЦТ 
“VITA”, голова орг.-
санпросвіт. комісії 
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127. Організація і проведення флеш-мобів 

на медичну тематику 
Протягом 

року 
Голова комісії, керів-
ники відділів студрад 
факультетів 

128. Організація та проведення творчих 
вечорів та вечорів відпочинку для 
студентів та викладачів 

Протягом 
року 

Голова комісії, керів-
ники відділів студрад 
факультетів 

Комісія з міжнародних та зовнішніх зв’язків 
129. Контроль роботи студентської ради 

міжнародного факультету 
Листопад 

2016–
червень 
2017 р. 

Голова студради, голо-
ва комісії 

130. Засідання комісії з міжнародної робо-
ти та зовнішніх зв’язків 

Щомісяця 
та 

за необ-
хідності 

Голова комісії 

131. Допомога іноземним студентам (ада-
птація у ВНЗ, в країні) 

Протягом 
року 

Голова комісії, студра-
да ОНМедУ 

132. Налагодження роботи з Асоціацією 
іноземних студентських земляцтв 

Листопад 
2016–
січень 
2017 р. 

Голова комісії 

133. Налагодження роботи з усіма ССВ 
Одеси, України 

Протягом 
року 

Голова комісії 

134. Запуск проекту «Конференція на Ба-
тьківщині» 

Протягом 
року 

Голова комісії, голова 
наукової комісії, керів-
ники відділів студрад 
факультетів 

135. Організація та проведення днів куль-
тур світу 

Протягом 
року 

Голова комісії, керів-
ники відділів студрад 
факультетів 

136. Організація та проведення семінарів 
та ознайомчих екскурсій для студен-
тів міжнародного факультету 

Протягом 
року 

Голова комісії, керів-
ники відповідних відді-
лів студрад факультетів 

137. Організація та проведення семінарів 
та ознайомчих екскурсій для студен-
тів інших ВНЗ 

Протягом 
року 

Голова комісії, керів-
ники відповідних відді-
лів студрад факультетів 

138. Налагодження роботи з UMSA (Все-
українська асоціація студентів-меди-
ків) та проведення спільних проектів 

Протягом 
року 

Голова комісії, керів-
ники відповідних відді-
лів студрад факультетів 
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139. Організація поїздок за кордон для  

вітчизняних студентів з обміну та 
підвищення рівня знань  

Протягом 
року 

Голова комісії  

140. Залучення студентів до українсько-
польської навчальної програми «Ера-
змус» спільно з СНТ ОНМедУ 

Протягом 
року 

Голова комісії, керів-
ники відділів студрад 
факультетів, представ-
ники СНТ 

Комісія з інформаційної роботи 
141. Засідання комісії з інформаційної ро-

боти 
Щомісяця 

та 
за необ-
хідності 

Голова комісії 

142. Налагодити внутрішній зв’язок ССВ 
ОНМедУ, ради, комісій, факультетів, 
факультетського самоврядування, 
контроль ведення документації 

Протягом 
року 

Голова комісії, керів-
ники відділів студрад 
факультетів 

143. Створення груп комісій, факультетів, 
студради у соціальних мережах  
Інтернету 

Протягом 
року 

Голова комісії, керів-
ники відділів студрад 
факультетів 

144. Відстеження та висвітлення всіх по-
дій в ОНМедУ, Одесі, Україні, світі 

Протягом 
року 

Голова комісії, керів-
ники відділів студрад 
факультетів 

145. Розробка анкет та проведення анке-
тування (соціального обстеження) 
студентів 

Протягом 
року 

Голова інформаційної 
комісії 

 
146. Інформування студентів про події 

студентського життя у соціальних 
мережах (групи в Контакті «Подслу-
шано», «ОНМедУ» та ін.) 

Протягом 
року 

Голова комісії, керів-
ники відділів студрад 
факультетів 

147. Розробка та оновлення інформацій-
них матеріалів (сайтів, стендів), і зок-
рема створення стенда ССВ ОНМедУ 

Протягом 
року 

Голова комісії 

148. Проведення кінопоказів на різномані-
тну тематику для студентів ОНМедУ 

Протягом 
року 

Голова комісії 

149. Проведення засідань і творчих вечо-
рів літературного клубу ОНМедУ 
“Altrum Verbum” 

Протягом 
року 

Голова комісії, керів-
ники відділів студрад 
факультетів 

150. Написання та публікація статей про 
життя студентів 

Протягом 
року 

Голова комісії, керів-
ники відділів студрад 
факультетів 
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151. Затвердження відповідальних за 

оновлення інформації на стенді уні-
верситету 

Протягом 
року 

Голова комісії 

152. Представлення студради на сайті уні-
верситету www.odmu.edu.ua 

Вересень 
2016 р. та 
протягом 
усього 
року 

Голова комісії 

153. Розповсюдження серед студентів усіх 
курсів та факультетів нашивок на ха-
лати з емблемою університету 

Вересень-
листопад 
2016 р. 

Голова комісії, керів-
ники відповідних відді-
лів студрад факультетів 

Загальні питання 
154. Організація зустрічей голів комісій з 

відповідними адміністративними 
одиницями ОНМедУ для узгодження 
та корекції питань роботи студентсь-
кої ради 

Щомісяця Голова студради  
ОНМедУ 

155. Організація зустрічі студради 
ОНМедУ з ректором ОНМедУ 

Один раз 
на се-
местр 

Голова студради  
ОНМедУ 

156. Впровадження символіки в докумен-
тацію студрад факультетів 

Жовтень-
листопад 
2016 р. 

Студради факультетів 

157. Організація зустрічі студради  
ОНМедУ з деканами факультетів 

Щомісяця Голова студради 
ОНМедУ 

158. Створення планів роботи за комісія-
ми та факультетами 

Кінець 
вересня 
2016 р. 

Голови студрад фа-
культетів, керівники 
комісій 

159. Підготовка звіту роботи Щоквар-
талу, на-
прикінці 
семестру, 
наприкін-
ці року 

Голова студради, сту-
дентські декани, керів-
ники комісій 

160. Співпраця з клубом «Юний медик» Постійно Голова студради 
161. Представлення ОНМедУ в студент-

ській координаційній раді Одеської 
області. Налагодження дружніх від-
носин з ВНЗ Одеси 

Постійно Голова студради 
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162. Представлення ОНМедУ у раді ліде-

рів студентського самоврядування 
при МОЗ України 

Постійно Голова студради 

163. Представлення ОНМедУ у Всеукра-
їнській раді студентського самовря-
дування при МОН України 

Постійно Голова студради 

164. Представлення ОНМедУ в Українсь-
кій асоціації студентського самовря-
дування 

Постійно Голова студради 

165. Робота у комісії з питань охорони 
здоров’я молодіжної ради при Одесь-
кому міському голові (реалізація спі-
льних загальноміських проектів) 

Протягом 
року 

Голова студради 

166. Співпраця та поглиблення відносин з 
Міжнародним комітетом товариства 
Червоного Хреста України 

Постійно Голова студради 

167. Співпраця з Департаментом охорони 
здоров’я Одеської міської Ради. Ор-
ганізація круглих столів. Участь у 
днях відкритих дверей 

Згідно з 
графіком 

Голова студради 

 
ПЛАН РОБОТИ 

ради студентського наукового товариства 

Миронов Олександр Олександрович — голова ради СНТ 
Наговіцин Олександр Павлович — заступник голови ради СНТ 
Проф. Юшковська Ольга Геннадіївна — науковий керівник СНТ 

 

№  
з/п Заходи 

Термін 
вико-
нання 

Відповідальний 
за виконання 

1 2 3 4 
1. Проведення організаційного засіданння 

ради СНТ 
Травень 
2016 р. 

Проф. Юшковська 
О.Г., Руснак С.В. 

2. Проведення засідань старост студентських 
наукових гуртків та ради СНТ 

Протя-
гом року 
(кожен 
другий 
вівторок 
місяця) 

Руснак С.В. 
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3. Підготовка та розсилання інформаційних 

листів відносно студентських науково-прак-
тичних заходів, конкурсів, конференцій та 
ін. 

Вересень 
2016 р. 

Руснак С.В., 
Петренко О.О.,  
Шанигін А.В.,  
Пирогов В.В., 
Миронов О.О., 
Валанцевич Д.А. 

4. Організація проведення науково-практич-
них семінарів та круглих столів для сту-
дентів 

Протя-
гом 
року 

Бабенко Н.В.,  
Шпичка А.О.,  
Нікулеску А.С. 

5. Інформування кафедр ОНМедУ щодо 
науково-практичних заходів, семінарів,  
круглих столів та ін. 

Протя-
гом 
року 

Петренко О.О., 
Пирогов В.В., 
Миронов О.О. 

6. Оновлення інформації на стендах СНТ Протя-
гом 
року 

Руснак С.В. 

7. Висвітлення діяльності студентського на-
укового товариства у соціальних мережах 
та у газеті «Пульс» 

Протя-
гом 
року 

Бабенко Н.В. 

8. Підтримка зв’язків з вишами з інших краін, 
пошук та інформування про міжнародні 
гранти, стажування та програми 

Протя-
гом 
року 

Петренко О.О., 
Алавацька Т.В., 
Миронов О.О. 

9. Проведення заходів англомовного дис-
кусійного клубу 

Протя-
гом 
року 

Вінніченко М.О. 

10. Інформування та підготовка до участі в сти-
пендіальній програмі «Завтра.UA» 

Жов-
тень-

листопад 
2016 р. 

Пирогов В.В., 
Косюк А.О. 

11. Чергування в офісі ради СНТ За пла-
ном 

Згідно з графіком 
чергувань 

12. Проведення ІІ Студентського наукового 
турніру ОНМедУ 

Листо-
пад-

грудень 
2016 р. 

Рада СНТ 

13. Участь у наукових заходах в рамках 
системи міжвузівських конференцій 
“Odessa Smart Forum 2017” 

Грудень 
2016 р. 

Вінніченко М.О., 
Бабенко Н.В. 

14. Підготовка та проведення кафедральних 
етапів науково-практичної конференції з 
міжнародною участю для студентів та мо-
лодих вчених «Сучасні теоретичні та прак-
тичні аспекти клінічної медицини 2017» 

Січень-
березень 
2017 р. 

Руснак С.В., 
Петренко О.О., 
Пирогов В.В., 
Шанигін А.В., 
Наговіцин О.П. 
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15. Підготовка та розсилання інформаційних 

листів науково-практичної конференції з 
міжнародною участю для студентів та мо-
лодих вчених «Сучасні теоретичні та прак-
тичні аспекти клінічної медицини 2017» 

18–22 
квітня 
2017 р. 

Рада СНТ 

16. Підготовка та видання збірки тез і програми 
науково-практичної конференції з міжна-
родною участю для студентів та молодих 
вчених «Сучасні теоретичні та практичні 
аспекти клінічної медицини 2017» 

Травень-
червень 
2017 р. 

Рада СНТ 

17. Організація та проведення науково-прак-
тичної конференції з міжнародною участю 
для студентів та молодих вчених «Сучасні 
теоретичні та практичні аспекти клінічної 
медицини 2017» 

17–28 
квітня 
2017 р. 

Рада СНТ 

18. Обрання нового складу ради СНТ 28 квітня 
2017 р. 

Проф. Юшковська 
О.Г., рада СНТ 

19. Робота з організації збору конкурсних робіт 
на здобуття премій НАМН України та Асо-
ціації працівників медичних вузів України 
для студентів 

Травень-
червень 
2017 р. 

Миронов О.О., 
Наговіцин О.П., 
М’ястківська І.В. 

20. Підведення підсумків діяльності СНТ за рік Травень 
2017 р. 

Проф. Юшковська 
О.Г., 
Миронов О.О., 
рада СНТ 

 
ПЛАН РОБОТИ 

ради товариства молодих вчених 

Петренко Олександр Олександрович — голова ради 
товариства молодих вчених 

Проф. Юшковська Ольга Геннадіївна — науковий керівник 
товариства молодих вчених  

 
№ 
з/п Заходи Термін ви-

конання 
Відповідальний 
за виконання 

1 2 3 4 
1. Проведення організаційних засідань ради 

ТМВ, у тому числі відкритих засідань з 
представниками молодих вчених від ка-
федр університету 

Протягом 
року  

Петренко О.О., 
Руснак С. В. 
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2. Організація та проведення науково-

практичних семінарів для молодих вче-
них університету 

Протягом 
року 

Петренко О.О., 
Руснак С.В. 

3. Підготовка та проведення університетсь-
кого етапу наукової конференції з міжна-
родною участю для студентів та молодих 
вчених «Сучасні теоретичні та практичні 
аспекти клінічної медицини 2017» 

Грудень 
2016 – кві-
тень 2017 

Рада ТМВ 

4. Організаційна робота з проведення нау-
кової конференції з міжнародною учас-
тю для студентів та молодих вчених 
«Сучасні теоретичні та практичні аспек-
ти клінічної медицини 2017» 

Квітень 
2017 

Рада СНТ 

5. Участь у засіданнях ради молодих вче-
них при МОЗ України 

Протягом 
року 

Петренко О.О. 

6. Методична та організаційна допомога 
щодо публікацій та участі у наукових 
заходах молодим вченим університету  

Протягом 
року 

Руснак С.В., 
Шанигін А.В., 
Кравець К.В. 

7. Участь у наукових заходах “Science 
Slam” за організацією Одеської обласної 
ради молодих вчених 

Протягом 
року 

Рада ТМВ 

8. Участь у наукових заходах в рамках си-
стеми міжвузівських конференцій 
“Odessa Smart Forum 2017” 
 

Квітень 
2017 

Рада ТМВ 

9. Відвідування семінарів за програмою 
ЄС «Горизонт 2020» і допомога в реалі-
зації програми в університеті 
 

Протягом 
року 

Рада ТМВ 

10. Пошук наукових конкурсів, грантових 
програм і наукових стажувань для моло-
дих вчених 
 

Протягом 
року 

Руснак С.В., 
Вінніченко М.О., 
Шанигін А.В. 

11. Участь у всеукраїнських та міжнарод-
них наукових заходах 
 

Протягом 
року 

Рада ТМВ 

12. Висвітлення діяльності ради товариства 
молодих вчених університету у соціаль-
них мережах та у газеті «Пульс» 

Протягом 
року 

Петренко О.О., 
Черненко І.В., 
Неклюдова А.С. 
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ПЛАН РОБОТИ 
профспілкового комітету співробітників 

Проф. Сухін Юрій Віталійович — голова профкому співробітників 
 

Дата засі-
дання Питання для обговорення Відповідальний 

член профкому 

Вересень 
2016 р. 

Аналіз роботи профспілкового комітету з ор-
ганізації оздоровлення та відпочинку праців-
ників і членів їх сімей протягом 2016–2017 на-
вчального року 

Проф. Сухін Ю.В., 
Кубарова Л.І. 

Жовтень 
2016 р. 

Про виконання дотримання техніки безпеки в 
підрозділах університету. Про роботу проф-
групоргів кафедр та підрозділів університету 

К.мед.н. Кошик 
Д.А., Гаріна Н.В. 

Листопад 
2016 р. 

Обговорення заходів щодо прийняття колек-
тивного договору на 2017–2021 рр. 

Проф. Сухін Ю.В., 
Малашевська Л.Ф., 
доц. Степанов Г.Ф. 

Грудень 
2016 р. 

Про готовність студентських гуртожитків і на-
вчальних приміщень до зимового періоду 

Проф. 
Харченко Ю.П. 

Січень 
2017 р. 

Аналіз захворюваності співробітників універ-
ситету і заходи адміністрації та профкому що-
до зниження втрат робочого часу та праце-
здатності 

Гаріна Н.В., 
доц. Вальда В.В. 

Лютий 
2017 р. 

Про виконання та додержання трудового зако-
нодавства і роботу профкому з профілактики 
правопорушень 

Проф. Сухін Ю.В. 

Березень 
2017 р. 

Спортивно-масова робота серед співробітників 
та студентів університету і заходи щодо пропа-
гування здорового способу життя 

Ст. викл. Бурдін 
І.Є. 

Квітень 
2017 р. 

Затвердження колективного договору на 2017–
2022 рр. Заходи щодо підготовки до святку-
вання Дня Перемоги для ветеранів Великої Ві-
тчизняної війни 

Проф. Сухін Ю.В., 
проф. Харченко 
Ю.П., доц. Степа-
нов Г.Ф. 

Травень 
2017 р. 

Затвердження заходів з підготовки святкуван-
ня Дня медичного працівника та літнього від-
починку співробітників університету і членів 
їх сімей 

Проф. Сухін Ю.В., 
доц. Стречень С.Б., 
Кубарова Л.І. 

Червень 
2017 р. 

Про хід виконання колективного договору Проф. Сухін Ю.В. 



 146 

ПЛАН РОБОТИ 
профспілкового комітету студентів на 2016/2017 навчальний рік* 
Михайлюк Євген Валерійович — голова ППО студентів ОНМедУ 

 

Дата 
засідання Порядок денний 

Відповідальний 
за виконання, допові-

дач 
1 2 3 

Вересень 
2016 р. 

1. Звіт про роботу голів профбюро 
факультетів за 2016/2017 навчальний рік. 
2. Визначення профоргів 1-го курсу та ро-
бота з профактивом. 
3. Проведення посвячення у студенти та 
вечора відпочинку першокурсників. 
4. Організація інформаційного пункту для 
першокурсників біля центрального корпу-
су ОНМедУ. 
5. Зустріч профактиву з мешканцями гур-
тожитків 

Голови профбюро 
 
Заступник голови 
профкому 
Голова культмасової 
комісії 
Голова інформаційно-
просвітницької комісії 
 
Голова соціально-
побутової комісії 

Жовтень 
2016 р. 

1. Туристичний клуб ОНМедУ — прове-
дення туру вихідного дня — дендропарк 
«Софіївка». 
2. Перевірка стану виплат і надання мате-
ріальної допомоги пільговим категоріям 
студентів ОНМедУ. 
3. Університетський турнір з футболу. 
 
4. Інтелектуально-оздоровча гра-квест. 
 
5. Клуб інтелектуальних ігор і дебатів 
ОНМедУ. 
6. Благодійний ярмарок 

Голова культмасової 
комісії 
 
Голова профбюро 
 
 
Голова спортивно-
оздоровчої комісії 
Голова культмасової 
комісії 
Голова культмасової 
комісії 
Голова інформаційно-
просвітницької комісії 

Листопад 
2016 р. 

1. Перевірка санітарно-побутового стану 
гуртожитків університету спільно з дека-
натами. 
2. Проведення спортивних заходів у гур-
тожитках університету. 
3. Проведення заходів з приводу Міжна-
родного дня студентів. 

Голова соціально-
побутової комісії 
 
Голова спортивно-
оздоровчої комісії 
Голова культмасової 
комісії 
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 4. Клуб інтелектуальних ігор і дебатів 

ОНМедУ. 
5. Навчально-просвітницька робота — лек-
ції в школах. 
6. Туристичний клуб ОНМедУ —  екскур-
сія містом. 
7. Проведення ІІ Студентського наукового 
турніру ОНМедУ. 
8. Проведення спортивно-патріотичної 
гри «Лазертаг» 

Голова культмасової 
комісії 
Голова інформаційно-
просвітницької комісії 
Голова культмасової 
комісії 
Голова інформаційно-
просвітницької комісії 
Голова спортивно-
оздоровчої комісії 

Грудень 
2016 р. 

1. Обговорення плану роботи профкому 
студентів у 2017 р. 
2. Клуб інтелектуальних ігор і дебатів 
ОНМедУ — фінальні ігри. 
3. Університетський турнір з баскетболу. 
 
4. Проведення Новорічного студентського 
вечору. 
5. Організація заходів щодо проведення 
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 
2017 р. 

1. Туристичний клуб ОНМедУ — подорож 
студентів під час зимових канікул до Кар-
пат. 
2. Клуб інтелектуальних ігор і дебатів 
ОНМедУ. 
3. Благодійний ярмарок 

Голова культмасової 
комісії 
 
Голова культмасової 
комісії 
Голова інформаційно-
просвітницької комісії 

Лютий 
2017 р. 

1. Аналіз роботи профкому студентів щодо 
надання матеріальної допомоги студентам 
університету. 
2. Навчально-просвітницька робота — 
лекції в школах. 
3. Організація заходів щодо проведення 
дня всіх закоханих в університеті (пошта, 
кінопоказ). 
4. Університетські змагання з жиму лежачи. 

Заступник голови ППО 
студентів ОНМедУ 
 
Голова інформаційно-
просвітницької комісії 
Голова культмасової 
комісії 
 
Голова спортивно-
оздоровчої комісії 
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 5. Клуб інтелектуальних ігор і дебатів 

ОНМедУ. 
6. Відвідування театру. 
 
7. Зустріч профактиву з мешканцями гур-
тожитків. 
8. Проведення спортивно-патріотичної гри 
«Лазертаг» 

Голова культмасової 
комісії 
Голова інформаційно-
просвітницької комісії 
Голова соціально-
побутової комісії 
Голова спортивно-
оздоровчої комісії 

Березень 
2017 р. 

1. Проведення святкових заходів, присвя-
чених 8 Березня. 
2. Проведення заходів щодо пропагування 
здорового способу життя. 
3. Студенський вечір, присвячений 
 8 Березня. 
4. Університетські змагання з настільного 
тенісу. 
5. Клуб інтелектуальних ігор і дебатів 
ОНМедУ. 
6. Фотоконкурс. 
 
7. Туристичний клуб ОНМедУ — екскур-
сія 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 
2017 р. 

1. Благодійна акція спільно з організацією 
«Червоний Хрест». 
2. Організація туристичної поїздки. 
 
3. Організація заходів щодо святкування 
Дня визволення Одеси. 
4. Університетські змагання з дартсу. 
 
5. Клуб інтелектуальних ігор і дебатів 
ОНМедУ 

Голова інформаційно-
просвітницької комісії 
Голова культмасової 
комісії 
Голова інформаційно-
просвітницької комісії 
Голова спортивно-
оздоровчої комісії 
Голова культмасової 
комісії 

Травень 
2017 р. 

1. Затвердження заходів з підготовки свят-
кування Дня Перемоги для ветеранів Ве-
ликої Вітчизняної війни. 
2. Проведення спортивних заходів у гур-
тожитках університету. 
3. Клуб інтелектуальних ігор і дебатів 
ОНМедУ. 

Голова інформаційно-
просвітницької комісії 
 
Голова спортивно-
оздоровчої комісії 
Голова культмасової 
комісії 
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 4. Відвідування дитячого будинку. 

 
5. Благодійний ярмарок 

Голова інформаційно-
просвітницької комісії 
Голова інформаційно-
просвітницької комісії 

Червень 
2017 р. 

1.Участь у святкуванні Всесвітнього дня 
дитини. 
2.Перевірка стану облікової роботи органі-
заційної комісії профкому студентів. 
3.Участь у заходах зі святкування 
Дня медичного працівника. 
4.Участь у міському конкурсі краси серед 
членів профспілок «Леді Досконалість». 
 
5. Клуб інтелектуальних ігор і дебатів 
ОНМедУ. 
6. Проведення щорічного конкурсу 
«Міс Профком ОНМедУ 2017» 

Голова інформаційно-
просвітницької комісії 
Заступник голови ППО 
студентів ОНМедУ 
Голова культмасової 
комісії 
Голова культмасової 
комісії 
 
Голова культмасової 
комісії 
Голова культмасової 
комісії 

Липень 
2017 р. 

1.Організація літнього відпочинку та оздо-
ровлення 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 
рішенням зборів. 
 

ЗАКРІПЛЕННЯ КАФЕДР ЗА ФАКУЛЬТЕТАМИ 
Кафедри, підпорядковані медичному факультету № 1 
1. Суспільних наук (зав. кафедри — доц. О. О. Сікорська).  
2. Філософії та біоетики (зав. кафедри — доц. В. Б. Ханжи).  
3. Клінічної імунології, генетики та медичної біології (зав. кафедри — проф. 

С. Ф. Гончарук).  
4. Гістології, цитології та ембріології (зав. кафедри — доц. О. І. Тірон).  
5. Мікробіології, вірусології та імунології (в. о. зав. кафедри — доц. О. А. Гру-

зевський).  
6. Акушерства і гінекології № 1 (зав. кафедри — проф. І. З. Гладчук).  
7. Пропедевтики внутрішніх хвороб та терапії (зав. кафедри — з. д. н. т. 

України, проф. О. О. Якименко).  
8. Внутрішньої медицини № 2 (зав. кафедри — засл. лікар України, доц. 

В. А. Штанько).  
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9. Хірургії № 2 (зав. кафедри — проф. Б. С. Зубаренко). 
10. Внутрішньої медицини № 4 (зав. кафедри — проф. Н. А. Золотарьова).  
11. Офтальмології (зав. кафедри — проф. Л. В. Венгер).  
12. Фтизіопульмонології (зав. кафедри — проф. Н. А. Мацегора).  
13. Загальної та клінічної патологічної фізіології (зав. кафедри — проф.  

Р. С. Вастьянов)  
14. Педіатрії № 2 (зав. кафедри — проф. Т. В. Стоєва).  
15. Медицини катастроф та військової медицини (зав. кафедри — доц. В. П. 

Майданюк).  
16. Університетська клініка № 2 (директор — С. В. Колесніченко).  

 
Кафедри, підпорядковані медичному факультету № 2 
1. Анатомії людини (зав. кафедри — проф. О. Л. Холодкова).  
2. Фізіології (зав. кафедри — з. д. н. т. України, проф. О. А. Шандра).  
3. Онкології з курсом променевої діагностики, терапії та радіаційної меди-

цини (зав. кафедри — проф. С. Г. Четверіков). 
4. Біофізики, інформатики та медичної апаратури (зав. кафедри — з. д. н. т. 

України, проф. Л. С. Годлевський). 
5. Загальної та клінічної фармакології (зав. кафедри — чл.-кор. НАМН 

України, з. д. н. т. України, проф. В. Й. Кресюн).  
6. Фізичної реабілітації, спортивної медицини, фізичного виховання і вале-

ології (зав. кафедри — проф. О. Г. Юшковська).  
7. Внутрішньої медицини № 1 з курсом серцево-судинної патології (зав. ка-

федри — проф. Ю. І. Карпенко). 
8. Внутрішньої медицини № 3 з курсом сестринської справи (зав. кафедри 

— проф. А. Є. Поляков). 
9. Інфекційних хвороб (зав. кафедри — проф. Т. В. Чабан).  
10. Неврології (зав. кафедри — засл. лікар України, доц. Т. М. Муратова). 
11. Пропедевтики педіатрії (зав. кафедри — проф. Н. В. Котова).  
12. Загальної хірургії та військової медицини (зав. кафедри — засл. лікар 

України, проф. М. А. Каштальян).  
13. Хірургії № 1 з післядипломною підготовкою (зав. кафедри — з. д. н. т. 

України, проф. В. В. Грубнік).  
14. Урології та нефрології (зав. кафедри — з. д. н. т. України, проф. Ф. І. Кос-

тєв).  
15. Травматології та ортопедії (зав. кафедри — проф. Ю. В. Сухін).  
16. Хірургії № 3 з курсом нейрохірургії (зав. кафедри — проф. А. С. Сон). 
17. Університетська клініка № 1 (директор — засл. лікар України, доц. Л. І. 

Данильченко). 



 151 

 
Кафедри та заклади, підпорядковані медичному факультету № 3 
1. Медичної хімії (зав. кафедри — проф. О. О. Мардашко).  
2. Патоморфології (зав. кафедри — проф. В. О. Ситнікова).  
3. Педіатрії № 1 (зав. кафедри — чл.-кор. НАМН України, проф. М. Л. Аря-

єв).  
4. Дитячої хірургії (зав. кафедри — проф. О. О. Лосєв). 
5. Дитячих інфекційних хвороб (зав. кафедри — проф. Ю. П. Харченко).  
6. Акушерства і гінекології № 2 (зав. кафедри — проф. О. О. Зелінський).  
7. Психіатрії, наркології, психології та соціальної допомоги (зав. кафедри — 

проф. К. В. Аймедов).  
8. Судової медицини (зав. кафедри — проф. Г. Ф. Кривда). 
9. Гігієни та медичної екології (зав. кафедри — проф. В. В. Бабієнко). 
10. Професійної патології, клінічної, лабораторної та функціональної діа-

гностики (зав. кафедри — проф. О. М. Ігнатьєв). 
11. Загальної та клінічної епідеміології та біобезпеки (зав. кафедри — засл. 

лікар України, доц. М. І. Голубятніков). 
12. Дерматології та венерології (зав. кафедри — проф. М. М. Лебедюк). 
13. Соціальної медицини, медичного права і менеджменту (зав. кафедри —  

д. ю. н. С. О. Погребний). 
 
Кафедри, підпорядковані стоматологічному факультету 
1. Стоматології дитячого віку (зав. кафедри — засл. лікар України, проф. 

О. В. Дєньга).  
2. Ортодонтії (зав. кафедри — доц. В. Н. Горохівський). 
3. Ортопедичної стоматології (зав. кафедри — з. д. н. т. України, проф. Л. Д. 

Чулак).  
4. Терапевтичної стоматології (зав. кафедри — проф. Ю. Г. Романова).  
5. Хірургічної стоматології (зав. кафедри — проф. А. Г. Гулюк).  
6. Оториноларингології (зав. кафедри — проф. С. М. Пухлік).  
 
Кафедри, підпорядковані фармацевтичному факультету 
1. Фармацевтичної хімії (зав. кафедри — проф. В. О. Гельмбольдт).  
2. Фармакогнозії та технології ліків (зав. кафедри — проф. Я. В. Рожковсь-

кий).  
3. Організації та економіки фармації (зав. кафедри — д. мед. н. Л. М. Унгурян).  
4. Загальної фармації (зав. кафедри — д. мед. н. Л. Р. Нікогосян).  
5. Іноземних мов (зав. кафедри — доц. Г. Г. Єрьомкіна).  
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Кафедри, підпорядковані факультету післядипломної освіти 
1. Сімейної медицини та загальної практики (зав. кафедри — проф. В. І. Ве-

личко).  
2. Загальної практики та медичної реабілітації (зав. кафедри — проф. О. Б. 

Волошина).  
3. Анестезіології, інтенсивної терапії з післядипломною підготовкою (зав. 

кафедри — проф. О. О. Тарабрін).  
4. Загальної стоматології (зав. кафедри — проф. С. А. Шнайдер).  
5. Педіатрії № 3 з післядипломною підготовкою (зав. кафедри —  

проф. О. В. Зубаренко).  
6. Симуляційної медицини (зав. кафедри — д. мед. н. В. В. Артьоменко).  
7. Реконструктивної та відновної медицини з курсом репродукції (зав. ка-

федри — доц. О. В. Лук’янчук).  
8. Центр реконструктивної та відновної медицини (директор — доц. Т. М. 

Муратова).  
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