
ПЛАН РОБОТИ ВЧЕНОЇ РАДИ НАВЧАЛЬНО-НАУКОВОГО 

ІНСТИТУТУ МЕДИКО-БІОЛОГІЧНИХ ПРОБЛЕМ 

на 2016/2017 навчальний рік 

Дата 

засідання 

Порядок денний засідань. Відповідальний за 

підготовку питань 

Відмітка про 

виконання 

29.09.2016 р. 1. Обговорення та затвердження плану роботи 

Вченої ради ННІ медико-біологічних проблем на 

2016-2017 навчальний рік 

Доповідач: доц. Ткачук Н.І. 

2. Планування науково-дослідної роботи інституту 

медико-біологічних проблем 

Доповідач: доц. Теренда Н.О. 

 

26.10.2016 р. 1. Про підготовку  працівників інституту додій в 

умовах надзвичайних ситуацій 

Доповідач: доц. Паньків І.Б. 

2. Шляхи імплементації кредитно-трансферної 

системи навчання на кафедрах, що викладають 

предмет на першому курсі  

Доповідачі: завідувачі кафедр 

 

2.11.2016 р. 1. Звіти дисертантів (аспірантів) кафедр ННІ 

медико-біологічних проблем про хід виконання 

ними науково-дослідних робіт  

Доповідачі: аспіранти кафедр 

2. Стан навчально-методичного та матеріально-

технічного забезпечення навчального процесу на 

кафедрах інституту 

 Доповідач: доц. Панчишин Н.Я.   

 

20.12.2016 р.  1. Видавнича діяльність викладачів кафедр ННІ 

медико-біологічних проблем 

Доповідач: доц. Бігуняк Т.В. 

2. Про роботу кафедри нормальної фізіології 

Доповідач: завідувач кафедри проф Вадзюк С.Н. 

 

27.01.2017 р.  1. Організація та форми проведення науково-

дослідної роботи студентів на кафедрах інституту  

Доповідач: ас. Кравець Н.Я.  

2. Про роботу кафедри фізичної реабілітації, 

здоров’я людини та фізичного виховання 

Доповідач: зав.каф., проф. Козак Д.В. 

 

25.02.2017 р. 1. Про національно-патріотичну та виховну роботу 

на кафедрах інституту  

Доповідач: ас. Ружицька О.Ю.  

2. Про роботу кафедри медичної етики та 

деонтології  

Доповідач: зав.каф.,проф. Волкова Н.М.  

 

24.03.2017 р. 1. Про стан виконання НДР кафедрами інституту.   



Доповідач: доц. Покришко О.В. 

2. Про роботу кафедри мікробіології, вірусології та 

імунології  

Доповідач: зав.каф., проф. Климнюк С.І. 

28.04.2017 р. 1. Про стан використання системи Moodle в 

навчальному процесі на кафедрах інституту 

Доповідачі: завучі кафедр 

2. Про роботу кафедри медичної біології  

Доповідач: зав.каф., проф. Федонюк Л.Я. 

 

 

26.05.2017 р. 1. Про стан дотримання правил техніки безпеки, 

охорони праці, протипожежного нагляду та 

інструкцій цивільної оборони на кафедрах 

інституту 

 Доповідачі: завідувачі кафедр 

2. Про роботу кафедри соціальної медицини, 

органзації та економіки охорони здоров´я з 

медичною статистикою та історією медицини 

Доповідач: зав.каф., д.м.н. Сатурська Г.С. 

 

23.06.2017 р.  1. Обговорення та затвердження звітів кафедр 

інституту про виконану роботу за 2016-2017 н.р. 2. 

Обговорення та затвердження планів роботи ННІ 

медико-біологічних проблем і кафедр інституту на 

2017-2018 н.р. 

Доповідачі: доц. Ткачук Н.І. завідувачі кафедр 

інституту 

2. Затвердження навчальних робочих програм та 

навчально-методичної документації кафедр 

інституту на 2017-2018 н.р. 

Доповідач: доц. Панчишин Н. Я.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ПЛАН РОБОТИ ВЧЕНОЇ РАДИ НАВЧАЛЬНО-НАУКОВОГО 

ІНСТИТУТУ МЕДИКО-БІОЛОГІЧНИХ ПРОБЛЕМ 

на ІІ півріччя 2014/2015 навчального року 

Дата 

засідання 

Порядок денний засідань. Відповідальний за 

підготовку питань 

Відмітка про 

виконання 

29.01.2015 р.  1. Організація та форми проведення науково-

дослідної роботи студентів на кафедрах інституту  

Доповідач: доц. Покришко О.В.  

2. Про роботу кафедри фізичної реабілітації, 

здоров’я людини та фізичного виховання 

Доповідач: зав.каф., доц. Козак Д.В. 

 

26.02.2015 р. 1. Звіти дисертантів (здобувачів) кафедр ННІ 

медико-біологічних проблем про хід виконання 

науково-дослідних робіт  

Доповідачі: здобувачі кафедр 

2. Про роботу кафедри медичного права 

Доповідач: зав.каф.,доц. Рогальський І.О.  

 

26.03.2015 р. 1. Стан формування начальних матеріалів з відео 

супроводом та віртуальних програм на кафедрах 

інституту 

Доповідач: доц. Папінко І.Я. 

2. Про роботу кафедри мікробіології, вірусології та 

імунології  

Доповідач: зав.каф., проф. Климнюк С.І. 

 

30.04.2015 р. 1. Про виховну роботу на кафедрах інституту, 

робота кураторів груп в гуртожитках 

Доповідач: доц. Паньків І.Б. 

2. Про роботу кафедри медичної біології  

Доповідач: зав.каф., проф. Федонюк Л.Я. 

 

 

28.05.2015 р. 1. Виконання рішень Вченої ради інституту 

 Доповідач: канд. юрид. наук Калинюк Н.М. 

2. Про роботу кафедри медичної біоетики і 

деонтології  

Доповідач: зав.каф., доц. Волкова Н.М. 

 

25.06.2015 р.  1. Обговорення та затвердження звітів про 

виконану роботу за 2014-2015 н.р. та планів 

роботи кафедр на 2015-2016 н.р. 

Доповідачі: Завідувачі кафедр інституту 

 



2. Затвердження робочих програм та навчально-

методичної документації кафедр інституту на 

2015-2016 н.р. 

Доповідач: доц. Панчишин Н. Я.  

 


