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 2. НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА         

         ВІДПОВІДАЛЬНІ:  доц.  Балабай А.А., ас. Тітова Ю.П.  

 

№ 

 

Найменування роботи 

 

Відповідальний 

 

Термін 

виконання 

 1.1 Про готовність баз і кафедри до нового учбового 

року. Внесення доповнень до "Робочої програми" 
доц. Діброва В.А. 8.09.2016 

2.1. Розгляд і затвердження: календарно-тематичних 

планів, розкладу,  тематики лекцій та практичних 

занять, критерії оцінювання. 

доц. Балабай А.А.        -//- 

    

2.2. 

 

Затвердження переліку навичок та умінь для 

студентів англомовної форми навчання 

стоматологічного факультету. 

доц. Балабай А.А. -//- 

 

2.3. Про критерії оцінювання теоретичних знань студентів 

з секційного курсу 

доц. Сидоренко І.І. -//- 

 

2.4. 

 

Затвердження "Індивідуальних планів роботи 

викладачів " на 2017-2018 н.р. Про основні вимоги 

при заповненні “Індивідуального плану викладань” 

доц. Балабай А.А. -//- 

 

 

3.1 

 

Про результати прийому нових лікарів-інтернів, їх 

розподіл по кураторах. 
проф. Гичка С.Г. 

            доц. Кузик П.В. 

13.10.2017 

3.2 

 

 

 

Про оформлення документації з навчальної роботи. 

("Журналу обліку відвідування та успішності 

студентів", "Журналу відробок та консультацій", 

"Журналу взаємних відвідувань”). 

доц. Балабай А.А. -//- 

 

3.3 Про відвідування лекцій професорів та доцентів 

співробітниками кафедри, обговорення 
доц. Балабай А.А. -//- 

4.1 Методичне забезпечення відповідно до вимог 

«Закону України», 2015 р. 

проф. Гичка С.Г. 

доц. Балабай А.А. 

10.11.2017 

4.2 Про виконання лікувально-діагностичної роботи 

викладачів кафедри 

доц. Сидоренко І.І. -//- 

4.3 Про роботу СНТ на кафедрі. доц. Кузик П.В. -//- 

           5 Про роботу з лікарями-інтернами та її методичне 

забезпечення. 
доц. Кузик П.В.           -//- 

6.1 Підвищення кваліфікації викладачами кафедри. 

Навчання лікарів-інтернів.                         

доц. Діброва В.А. 15.12.2017 

6.2 Звіт про виконання докторської дисертації. доц. Кузик П.В. -//- 

6.3    Контроль виконання рішень кафедри.  доц. Балабай А.А. -//- 

6.4 Про результати складання ПМК-1 на медичних 

факультетах №3, №4, медико-психологічному та 

ПМК-1 на стоматологічному 

проф. Гичка С.Г. 

доц. Балабай А.А. 

29.12.2017 

6.5 Про підготовку до ліцензійного інтегрованого 

іспиту КРОК-1 «Стоматологія», організацію 

консультативних лекцій 

доц. Балабай А.А. 

доц. Діброва В.А. 

-//- 

7.1    Підсумки виконання плану педагогічного доц. Сидоренко І.І. 10.02.2017 
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навантаження викладачами в осінньому семестрі. 

Порівняльна характеристика за 2016-2017-2018 н.р. 

ас. Тітова Ю.П. 

7.2  Затвердження педагогічного навантаження 

викладачів на весняний семестр. 

ас. Тітова Ю.П. -//- 

7.3 Оновлення та доповнення навчально-методичних 

матеріалів інтерактивних комплексів. Сайт кафедри, 

АСУ 

доц. Балабай А.А. 

ас. Тітова Ю.П. 

-//- 

8.1.    Про атестацію лікарів-інтернів.                             доц. Діброва В.А. 23.02.2018 

8.2        Про результати іспиту лікарів-інтернів. проф. Гичка С.Г. 

доц. Діброва В.А. 

-//- 

9.1.    Аналіз ведення документації: «Екзаменаційного 

журналу», «Журналу відпрацювань     пропущених 

практичних занять»,  «Журнал консультацій».                 

доц. Балабай А.А. 15.03.2018 

10.1    Про виконання графіка взаємних відвідувань лекцій 

та практичних занять.    Аналіз ведення «Журналу 

взаємних відвідувань лекцій та практичних занять». 

доц. Балабай А.А. 13.04.2018 

10.2 Про результати складання ПМК-2 на медичних 

факультетах №3, №4 та медико-психологічному. 
проф. Гичка С.Г. 
доц. Балабай А.А. 

11.05.2018 

10.3 Про підготовку до ліцензійного інтегрованого 

іспиту КРОК-1 «Лікувальна справа», організацію 

консультативних лекцій 

доц. Балабай А.А. 

доц. Діброва В.А. 

-//- 

11.1 Підсумки виконання плану педагогічного 

навантаження викладачами та кафедрою,  

2015-2016 н.р. 

доц. Сидоренко І.І. 

ас. Тітова Ю.П. 

22.06.2018 
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ПЛАН 
методичних засідань кафедри на 2017 – 2018 н.р. 

(Відповідальна: доц. Балабай А.А.) 

№ 

 

Тема 

 

Відповідальний 

 

Дата 

 
1. Доповнення до "Робочої програми". 

Підготовка до СРС: Робочий зошит. 

Затвердження та обговорення методичних 

засобів використання. 

доц. Балабай А.А. 12.09.2017 

2. Про стан забезпечення засобами контролю 

знань на практичних заняттях (тести "Крок-

1").  

доц. Балабай А.А. 31.10.2017 

3. 

 

Затвердження плана публікацій з учбово-

методичної роботи на 2015-2016 н.р. 

           доц. Балабай А.А. 28.11.2017 

4. 

 

 

Аналіз завдань для ПМК та їх оптимізація 

Аналіз методичної роботи  

проф.Гичка С.Г. 19.12.2017 

5. Затвердження та обговорення заходів по 

підготовці та проведенню змістовних 

модулів. Стан успішності студентів.  

проф. Гичка С.Г. 

доц. Балабай А.А.. 

29.12.2017 

6. Про видавництво методичних рекомендацій 

для студентів та викладачів.  

проф. Гичка С.Г. 

доц. Балабай А.А. 

16.01.2018 

7. 

 

Про методичне забезпечення навчального 

процесу лікарів- інтернів. 

доц. Кузик П.В. 30.01.2018 

8.     Аналіз академічної успішності студентів доц. Балабай А.А. 13.02.2018 

9. 

 

Про методичне забезпечення до 

ліцензійного інтегрованого іспиту КРОК-1 

на кафедрі 

            доц. Балабай А.А. 27.02.2018 

10 Про методичне забезпечення навчального 

процесу на кафедрі (всі факультети)                                                        

доц. Балабай А.А. 27.03.2018 

11. Про методичне забезпечення навчального 

процесу лікарів-інтернів 

доц. Кузик П.В. 17.04.2018 

12. 

 

Обговорення ведення лекцій та практичних 

занять співробітниками кафедри. 

проф. Гичка С.Г. 

 

15.05.2018 

13. Аналіз написання тестів  з патологічної 

анатомії КРОК-1  на практичних заняттях та 

шляхи підвищення їх результативності. 

доц. Діброва В.А. 29.05.2018 

15 Аналіз академічної успішності студентів доц. Балабай А.А. 19.06.2018 
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ПЛАН 

Лікувальної роботи на 2017-2018 н.р.  

Відповідальний: доц. Сидоренко І.І. 

 

№ Тема Відповідальний Дата 

1 Сучасні підходи до діагностики 

нейроектодермальних пухлин ШКТ 

проф. Гичка С.Г. Жовтень 2017 

2 Морфофункціональні зміни внутрішніх 

органів при цукровому діабеті 

доц. Діброва В.А.  Листопад 2017 

4 Звіт про лікувальну роботу  доц. Сидоренко І.І. 

 

Грудень 2017 

5 Особливості перебігу вірусних пневмоній 

у померлих в ЛПЗ міста Києва 

доц. Сидоренко І.І. 

 

Січень 2018 

6 Нозоморфоз соціально небезпечних 

інфекцій 

доц. Кузик П.В. Лютий 2018 

 

7 Діагностика пухлин нервової системи ас. Черненко О.Г. Березень 2018 

8 Особливості морфологічної діагностики 

перебігу мультірезистентних форм 

туберкульозу 

доц. Кузик П.В. Квітень 2018 

9 Формування патологоанатомічного 

діагнозу при гострому інфаркту міокарду 

ас. Тітова Ю.П  Травень 2018 

10 Проміжний звіт про виконання 

лікувально-діагностичної роботи 

співробітниками кафедри за перше 

півріччя 2018 року. 

доц. Сидоренко І.І. Червень 2018 
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НАУКОВА РОБОТА КАФЕДРИ 

на 2017-2018 н.p. 

Відповідальний: доц. Кузик П.В. 

 

                                  
№ 

 

Найменування роботи 

 

 

Відповідальний 

 

Дата 

 

1. 

 

Звіт про виконання планової НДР кафедри за 

2016-2017 pp. «Нозоморфоз сучасних 

соціально-небезпечних захворювань»  

     доц. Кузик П.В. 17.10.2017 

2. 

 

Звіт відповідального за науковий гурток 

кафедри про виконання досліджень щодо 

особливостей морфології туберкульозу, 

грипу, ендокринних захворювань. 

Звро 

доц. Кузик П.В. 14.12.2017 

3. 

 

 

Звіт про виконання дисертаційної роботи на 

здобуття вченого ступеня доктора медичних 

наук. 

 

     доц. Кузик П.В. 16.01.2018 

4. 

 

 

Планування стажування у наукових центрах 

Польщі, Словаччини, Німеччині 

співробітниками кафедри 

 

проф. Гичка С.Г. 

доц. Кузик П.В. 

20.02.2018 

5. 

 

Підготовка до проведення Всеукраїнської 

конференції з міжнародною участю 

«Актуальні проблеми сучасної патологічної 

анатомії» у травні 2017р. 

 

проф. Гичка С.Г. 

доц. Кузик П.В. 

16.03.2018 

6. 

 

 

Звіт про науковий здобуток 

кафедри. 

 

проф. Гичка С.Г. 

доц. Кузик П.В. 

18.05.2018 
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МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНЕ  

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ КАФЕДРИ 

 

Відповідальний: доц. Сидоренко І.І. 

 

№ 

 

Найменування робіт 

 

Відповідальний 

 

Термін 

виконання 

 1. Забезпечення матеріально – технічної готовності баз 

кафедри до нового навчального  року. 

доц. Сидоренко І.І. серпень 

2017 

2. Забезпечення безперервної роботи учбового обладнання. доц. Сидоренко І.І. На протязі 

року 

3. Закріпити учбові кімнати за викладачами для контролю 

за станом, відповідно до учбових цілей (наявність 

апаратури та обладнання). 

доц. Діброва В.А. вересень 

2017 

4. 

 

Переоглянути наглядовий реєстр учбового обладнання, 

що закріплено за кожним викладачем та співробітником 

кафедри. 

доц. Діброва В.А. жовтень 

2017 

5. Проведення роботи по списанню основних засобів. доц. Сидоренко І.І. На протязі 

року 

6. Закріпити відповідальність викладачів та 

співробітників за апаратуру та коштовне 

обладнання згідно реєстру. 

проф. Гичка С.Г. вересень 

2017 

 

7. Забезпечити виконання техніки безпеки та 

навчання персоналу користуванням 

мікроскопами. 

доц. Діброва В.А. На протязі 

року 

 

8. 

 

Вести чіткий облік присутності та відсутності 

співробітників кафедри (відрядження, хвороба 

та інше). Своєчасно щомісячно надавати 

табель обліку робочого часу в бухгалтерію. 

доц. Сидоренко І.І. На протязі 

року 

9. Вести чіткий облік апаратури та обладнання 

кафедри. Своєчасно проводити щорічну 

інвентарізацію та звіт реєстру. 

доц. Сидоренко І.І. На протязі 

року 

10 

 

Своєчасно надавати графік відпусток та 

індивідуальний графік роботи співробітників та 

та кон    контролювати їх дотримання 

доц. Діброва В.А. На протязі 

року 

 


