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Додаток 1 

РІШЕННЯ  

вченої ради від 31 жовтня 2017 року з питання 

«Обговорення і затвердження плану підготовки науково-педагогічних кадрів та резерву 

на посади завідувачів кафедр. робота з викладачами без наукового ступеня» 

1. Затвердити план підготовки науково-педагогічних кадрів на 2017-2018 навчальний рік і 

план підготовки резерву на посади завідувачів кафедр. 

2. У питаннях підготовки науково-педагогічних кадрів неухильно дотримуватись положень 

Постанови Кабінету Міністрів України від 23.03.2016 р. №261 «Про затвердження Порядку 

підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у вищих 

навчальних закладах (наукових установах)». 

Відповідальні: науковий відділ, завідувач сектору докторантури, аспірантури і клінічної 

ординатури. 

Термін виконання: до 01 грудня 2017 р. 

3. Завідувачам кафедр, у резерві яких немає докторів наук і не проводиться їх підготовка, 

розробити заходи і подати на розгляд наукового відділу кандидатури науковців, які можуть 

запланувати докторські дисертації протягом найближчого часу. 

Відповідальні: науковий відділ, завідувачі кафедр. 

Термін виконання: до 01 грудня 2017 р. 

4. Звернути увагу завідувачів кафедр, у яких для забезпечення навчального процесу 

залучаються сумісники, на необхідність підготовки власних науково-педагогічних кадрів і 

відходу від практики внутрішнього та зовнішнього сумісництва. 

Відповідальні: завідувачі кафедр. 

Термін виконання: протягом року. 

5. З метою забезпечення кафедр університету науково-педагогічними кадрами на 

перспективу, завідувачам кафедр подати пропозиції для формування заявки в МОЗ України 

щодо виділення бюджетних місць для підготовки науково-педагогічних працівників в 

аспірантурі та докторантурі. 

Відповідальні: зав. сектором аспірантури, завідувачі кафедр. 

Термін виконання: до 10 грудня 2017р. 

6. Задля підготовки якісного поточного і віддаленого резерву науково-педагогічних 

працівників на посади завідувачів кафедр, а саме отримання ними вчених звань доцентів і 

професорів, проводити безоплатні підготовчі інтенсивні курси з англійської мови з метою 

складання кембриджського іспиту FCE (First Certificate of English), який відповідає рівню B2 

Загальноєвропейських рекомендацій з мовної освіти (Сambridge English Language Assessment). 

Відповідальний : науковий відділ. 

Термін виконання: постійно. 

7. З метою покращання рівня викладацької майстерності молодих науково-педагогічних 

працівників, у 2017-2018 н.р. започаткувати практику проведення школи молодого викладача, 

де висвітлювати питання впровадження сучасних методики викладання, підготовки 

презентацій, боротьби з плагіатом, організаційні проблеми викладацької діяльності тощо. 

Відповідальні: навчальний відділ, науковий відділ, завідувачі кафедр. 

Термін виконання: протягом року. 

8. Продовжити практику сприяння науковцям у виконанні дисертаційних досліджень, а саме: 

- надавати відпустки для написання та захисту дисертаційних робіт; 

- надання премій після подача дисертації до офіційного захисту; 

- проводити безоплатне оздоровлення у НОК “Червона калина”; 

- безоплатно публікувати статті в університетських фахових виданнях; 

- надавати допомогу у проведенні наукових досліджень в лабораторіях університеті-

партнерів ТДМУ. 

Відповідальний: проректор з наукової роботи проф. І.М. Кліщ 

Термін виконання: постійно. 

9. Контроль за виконанням даного рішення покласти на проректора з наукової роботи проф. 

І.М. Кліща.            
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Додаток 2 

РІШЕННЯ  

вченої ради від 31 жовтня 2017 року з питання 

«Звіт про роботу медичного факультету» 

 

1. Для виконання основних положень Закону України «Про вищу освіту» продовжувати 

вдосконалення організації освітнього процесу та забезпечення належної якості теоретичної і 

практичної підготовки фахівців із вищою освітою. 

Відповідальні: завідувачі кафедр. 

Термін виконання: протягом навчального року. 

2. Кафедрам факультету систематично оновлювати новими даними матеріали підготовки до 

лекцій, практичних занять, презентації лекцій, оновлювати матеріали підготовки до практичних 

занять із дисциплін даними клінічних протоколів та стандартів діагностики та лікування. 

Відповідальні: завідувачі кафедр. 

Термін виконання: постійно. 

3. Встановити на клінічних кафедрах обов’язковою складовою практичної частини заняття 

клінічний розбір тематичного хворого. У випадку відсутності тематичних хворих на час 

проведення занять практикувати застосування стандартизованих пацієнтів. 

Відповідальні: завідувачі кафедр. 

Термін виконання: протягом навчального року. 

4. Розширити можливості індивідуалізованого навчання на кафедрах для студентів, які є 

учасниками програм «Студентська наука і профорієнтаційне навчання», «Студент – майбутній 

фахівець високого рівня кваліфікації», залучати таких студентів до предметних олімпіад. 

Встановити, що з дисциплін, з яких проводяться всеукраїнські студентські предметні олімпіади, 

кафедри, за рахунок індивідуалізованого навчання, готують не менше трьох студентів. 

Відповідальні: завідувачі кафедр. 

Термін виконання: протягом навчального року. 

5. Запровадити для контролю практичних навичок студентів, під час складання 

об’єктивного структурованого клінічного іспиту, застосування стандартизованих пацієнтів. 

Відповідальні: завідувачі кафедр. 

Термін виконання: до 01.04.2018 року. 

6. Проводити систематичну підготовку студентів до складання ліцензійних інтегрованих 

іспитів «Крок», організувати проведення тренінгів із тестових завдань на кафедрах факультету, 

збільшити кількість ректорських контрольних робіт, які проводити в начально-науковому відділі 

незалежного тестування знань студентів. 

Відповідальні: завідувачі кафедр. 

Термін виконання: протягом навчального року. 

7. У зв’язку з запровадженням у 2018 році, при складанні ліцензійних інтегрованих іспитів 

«Крок 1. Загальна лікарська підготовка», субтесту із відповідних завдань англійською мовою (або 

іншою, яку вивчав студент у вищому навчальному закладі) з кожної дисципліни, що входить до 

змісту цього іспиту, забезпечити підготовку студентів до складання іспиту згідно з англомовною 

тестовою базою. 

Відповідальні: завідувачі кафедр. 

Термін виконання: протягом навчального року. 

8. Кафедрам факультету підвищити видавничу діяльність шляхом написання підручників і 

навчальних посібників, участі у авторських колективах із написання національних підручників. 

Відповідальні: завідувачі кафедр. 

Термін виконання: протягом навчального року. 

9. Збільшити участь науково-педагогічних працівників факультету у міжнародних 

грантових конкурсах з актуальних проблем медичної науки і освіти. 

Відповідальні: завідувачі кафедр. 

Термін виконання: протягом навчального року. 
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10. Покращити роботу кафедр з підготовки науково-педагогічних кадрів. Дотримуватися 

плану виконання та завершення докторських і кандидатських дисертацій викладачами факультету. 

Відповідальні: завідувачі кафедр. 

Термін виконання: протягом навчального року. 

11. Активізувати винахідницьку й раціоналізаторську роботи на факультеті. Звернути увагу 

винахідників на пріоритетність розробок інноваційних проектів і необхідність патентування, 

насамперед, речовин і моделей (зразків продукції та апаратури). 

Відповідальні: завідувачі кафедр. 

Термін виконання: протягом навчального року. 

12. Забезпечити формування міжнародних дослідницьких колективів, проведення 

стажування у закордонних наукових центрах, з метою підготовки спільних публікацій результатів 

наукових досліджень у провідних закордонних журналах. 

Відповідальні: завідувачі кафедр. 

Термін виконання: протягом навчального року. 

14. Збільшити участь студентів та викладачів у програмах міжнародного обміну ERASMUS, 

ERASMUS +. 

Відповідальні: завідувачі кафедр. 

Термін виконання: протягом навчального року. 

15. Кафедрам факультету активізувати роботу щодо публікацій статей у вітчизняних та 

іноземних часописах, що цитуються наукометричними базами Scopus чи Web of Science. 

Відповідальні: завідувачі кафедр. 

Термін виконання: протягом навчального року. 

16. Науковим колективам кафедр планувати спільні з іноземними університетами-

партнерами наукові дослідження. 

Відповідальні: завідувачі кафедр. 

Термін виконання: протягом навчального року. 

17. Забезпечити організацію та проведення заходів спрямованих на національно-

патріотичне, інтелектуально-духовне, громадянсько-правове та морально-естетичне виховання 

студентів. Активізувати роботу щодо пропаганди здорового способу життя, волонтерської та 

благодійної діяльності серед студентів. 

Відповідальні: завідувачі кафедр, куратори груп. 

Термін виконання: протягом навчального року. 
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Додаток 3 

 

РІШЕННЯ  

вченої ради від 31 жовтня 2017 року з питання 

«Про роботу навчально-практичного центру симуляційного навчання» 

 

 

1. Зосередити увагу освітньої діяльності Центру на роботі за сценаріями симульованих 

пацієнтів (манекенами-симуляторами, стандартизованими пацієнтами). 

Виконавці: керівник і науковий керівник Центру, до 01.09.2018 р. 

2. За основними напрямками підготовки студентів з числа працівників профільних 

кафедр визначити координаторів-методистів, яким забезпечити спеціальну підготовку з 

методики симуляційного навчання. 

Виконавці: зав. кафедри, керівник Центру, до 15.12.2017 р. 

3. Усі практичні навички та сценарії реалізувати виключно за єдиними стандартами, які 

відповідають протоколам МОЗ України. Відповідно до них координаторам-методистам спільно 

з викладачами кафедр розробити алгоритми, на основі яких виготовити навчальні плакати і 

відзняти відеофільми. 

Виконавці: керівник центру, завідувачі кафедр, викладачі-методисти  

До 01.03.2018 р. 

4. Здійснити перерозподіл навчальних кімнат центру і закріпити за кожним залом 

симуляційного навчання дебрифінгзал. 

Виконавці: керівник центру, до 01.09.2018 р. 

5. Забезпечити Центр додаткові посади 2-х інженерів, в обов’язки яких покласти 

підготовку обладнання для роботи, асистування під час симуляції, забезпечення пре- і 

посттестування студентів. 

Виконавці: проректор з науково-педагогічної роботи, керівник Центру, 

до 01.09.2018 р. 

6. У кожному навчальному кабінеті Центру завести журнал обліку роботи, в якому 

зазначати дату заняття, курс, групу, тему заняття, прізвище викладача, поломки обладнання, які 

виникли в ході заняття, загальні зауваження щодо проходження заняття з боку викладача та 

інженера, їх підписи. 

Виконавці: керівник Центру, до 15.11.2017 р. 

 


