
 

 

ПЛАН  

РОБОТИ ВЧЕНОЇ РАДИ  

на 2017-2018 н.р. 

 

 

Дата 

засідання 

Порядок денний засідань. 

Відповідальний за підготовку питання 

13.09.17 

1. Про завдання колективу ННІ на 2017-2018 н. р. у світлі Положення 

про організацію навчального процесу в ДВНЗ «Тернопільський 

державний медичний університет імені І.Я. Горбачевського МОЗ 

України», Рішення «XIV Всеукраїнської науково-практичної конференції 

з міжнародною участю «Сучасні підходи до вищої медичної освіти в 

Україні» (присвяченої 60-річчю ТДМУ) 

Доповідач: директор ННІ проф. К.А.Посохова 

2. Стан WEB-сторінок кафедр ННІ фармакологiї, гiгiєни та медичної 

бiохiмiї iменi М.П. Скакуна 

Доповідачі: Заступник директора з навчальної роботи  

доц. О.І. Острівка  

3. Заходи щодо покращення організації навчального процесу, 

впровадження нових технологій навчання на кафедрах ННІ.  

Доповідачі: Завучі кафедр доценти О.І. Острівка, О.В. Лотоцька,  

 І.І. Герасимець 

4. Затвердження змін до складу вченої ради ННІ.  

Доповідач:секретар Вченої ради ННІ к.м.н. Н.В. Флекей 

16.10.17 

1. Про науково-дослідну роботу на кафедрах ННІ. Шляхи забезпечення 

високих стандартів якості наукових досліджень. 

Доповідач: Заступник директора з наукової роботи  

Співдоповідач: керівник наукового відділу ТДМУ доц. О.О. Шевчук 

2. Організація науково-дослідної роботи студентів на кафедрах ННІ і 

шляхи її поліпшення. 

Доповідачі: Відповідальні за роботу СНТ на кафедрах 

3. Стан успішності студентів фармацевтичного факультету заочної 

форми навчання, шляхи поліпшення. 

 Доповідач: Доц. А.Є. Мудра 

20.11.17 

1. Про навчально-методичне та матеріально-технічне забезпечення 

організації навчального процесу на кафедрах ННІ.  

Доповідачі: Завучі кафедр доценти О.І. Острівка, О.В. Лотоцька,  

І.І. Герасимець 

2. Стан техніки безпеки, протипожежного захисту, охорони праці та 

цивільної оборони на кафедрах ННІ.  

Доповідач: Відповідальні за техніку безпеки та цивільну оборону на 

кафедрах ННІ.  

3. Стан оволодіння студентами практичними навичками на кафедрах 

ННІ, шляхи поліпшення. 

Доповідачі: Завучі кафедр  

11.12.17 

1. Національно-патріотична та виховна робота із студентами на кафедрах 

ННІ.  

Доповідачі: Відповідальні за національно-патріотичне виховання на 

кафедрах ННІ. 

Співдоповідач: помічник проректора з науково-педагогічної роботи та 



соціальних питань доц. О.З. Яремчук 

2. Звіт про роботу кафедри загальної гігієни та екології. 

Доповідач: Зав. кафедри проф. М.О. Кашуба 

3. Звіти здобувачів, аспірантів, докторантів про хід виконання наукових 

робіт на здобуття наукового ступеня.  

Доповідачі: Здобувачі, аспіранти, докторанти. 

29.01.18 

1. Результати навчання та стан дисципліни студентів у першому півріччі 

2017–2018 н. р. на кафедрах ННІ. 

Доповідачі: Завучі кафедр  

2. Про підготовку студентів до проведення 2 туру студентських олімпіад 

з дисциплін, які викладаються на кафедрах. 

Доповідачі: Завідувачі  кафедр  

3. Звіт про роботу курсу клінічної фармакології. 

Доповідач: Зав. курсом проф. Шманько В.В. 

19.02.18 

1. Про підготовку студентів до ліцензійних іспитів Крок-1, Крок-2. 

Доповідачі: Завідувачі  кафедр  

2. Робота, яка проводиться на кафедрах з молодими викладачами для 

забезпечення їх високого фахового рівня та підвищення викладацької 

майстерності.  

Доповідачі: Завідувачі кафедр професори М.О. Кашуба, С.Р. Підручна, 

О.М. Олещук..  

3. Звіт про роботу кафедри медичної біохімії. 

Доповідач: Зав. кафедри проф. С.Р. Підручна 

19.03.18 

1. Стан подання статей у журнали, які включені у наукометричні бази 

Scopus та WEB of Science. 

Доповідачі: Відповідальні за наукову роботу  на кафедрах 

2. Навчально-методичне забезпечення навчального процесу на 

медсестринському факультеті на кафедрах ННІ фармакологiї, гiгiєни та 

медичної бiохiмiї iм. М.П. Скакуна.  

Доповідач: доц.  Кузьмак І.П. 

3. Звіт про роботу кафедри фармакології з клінічною фармакологією. 

Доповідач: Зав. кафедри проф. О.М. Олещук 

16.04.18 

1. Аналіз показників рейтингу викладачів кафедр ННІ за поточний 

навчальний рік і заходи щодо його підвищення.  

Доповідачі: Завідувачі кафедр професори М.О. Кашуба, О.М. Олещук. 

С.Р. Підручна.  

2. Виконання плану підвищення кваліфікації викладачів на кафедрах 

ННІ. 

Доповідачі: Завідувачі кафедр  

3. Навчально-методичне та кадрове забезпечення навчального процесу 

іноземних студентів. 

Доповідач: Доповідач: доц. О.М. Сопель 

21.05.18 

 

1. Результати проведення 2 етапу студентських олімпіад на кафедрах 

ННІ. 

Доповідачі: Завучі кафедр  

2. Звіти здобувачів, аспірантів, докторантів про хід виконання наукових 

робіт.  

Доповідачі: здобувачі, аспіранти, докторанти 

3. Підсумки роботи циклової методичної комісії ННІ за 2017-2018 н.р. 

Доповідач: Голова циклової методичної комісії  доц. О.І. Острівка.  

4. Обговорення та затвердження планів роботи вченої ради та ЦМК ННІ 

Доповідачі: Голова циклової методичної комісії  доц. О.І. Острівка. 



 

18.06.18 

1. Обговорення та затвердження звітів про виконану роботу за 

2017-2018 н.р. та планів роботи кафедр на 2018-2019 н.р. 

Доповідачі: завідувачі кафедр. 

2. Виконання рішень Вченої ради ННІ за 2017-2018 н.р. 

Доповідач: Секретар Вченої ради ННІ к.м.н. Н.В. Флекей 

 

 

 


