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МЕТА

Впровадження інноваційних освітніх 
технологій і використання сучасних підходів 
для підготовки якісно нового лікаря, 
здатного поєднати в собі фундаментальні 
теоретичні знання з володінням сучасними 
інноваційними технологіями і практичними 
навичками 



1. Посилення науково-педагогічного потенціалу кафедри, 
підвищення рівня її професійності, підготовка і видання 
нової навчально-методичної літератури для забезпечення 
відповідних навчальних дисциплін.

2. Вивчення світових наукових здобутків і тенденцій 
розвитку науки та інтеграції їх у наукові дослідження 
кафедри.

3. Підвищення рівня освітянських послуг для підготовки 
висококваліфікованих медичних фахівців, затребуваних 
на ринку праці.

ЗАВДАННЯ



НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ КАФЕДРИ

 Навчально-методична робота;

 Науково-дослідна робота;

 Організаційно-виховна робота;

 Клінічна робота.



Викладання наступних навчальних дисциплін 

зі спеціальності 222 «Медицина» 

українською та англійською мовами:

 Гістологія, цитологія та 
ембріологія;

 Патоморфологія;
 Патофізіологія;
 Судова медицина. 

Медичне право України;
 Секційний курс

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА



НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА

Посилення методичної роботи кафедри:

 Удосконалення та оновлення робочих програм;

 Створення потужного навчально-методичного комплексу з дисциплін;

 Підвищення інформативності сайту кафедри для студентів медичного 
факультету;

 Активне створення, підготовка до 
сертифікації та використання у 
навчальній роботі дистанційних 
курсів;

 Залучення сучасних методів 
діагностики рівня знань;



НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА

Посилення методичної роботи кафедри:

 розширення аудиторного фонду за рахунок клінічних баз;

 посилення внеску технічних засобів навчання;

 продовження консультативної роботи викладачів-спеціалістів з патологічної 
анатомії та судової медицини;

 приділяти особливу увагу роботі 
кураторів із студентами;

 виготовлення нових мікропрепаратів;

 виготовлення нових макропрепаратів;

 використання в учбовій і науковій 
роботі цифрового мікроскопа і 
устаткування гістологічної лабораторії;



 Поліпшення забезпеченості дисциплін 
кафедри сучасною цифровою технікою;

 Розробка словника гістологічних термінів;

 Продовження роботи з доопрацювання й 
удосконалення навчальних видань з 
дисциплін кафедри;

 Підготувати до видання книгу «Епоніми в 
гістології», на основі вже створеної 
виставки наочних посібників; 

 Забезпечити ефективну роботу науково-
методичних семінарів кафедри;

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА
Посилення методичної роботи кафедри:



НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА
Посилення методичної роботи кафедри:

 Закінчення роботи над сайтом «Епоніми в гістології»; 

 Робота з написання підручника з гістології, цитології та ембріології 
англійською мовою; 

 Робота із створення робочих 
зошитів з патоморфології для 
україномовних та англомовних 
студентів; 

 Розробка нових посібників з 
розділів гістології, цитології та 
ембріології українською мовою;

 З метою моніторингу якості 
навчання розроблено анкети щодо 
визначення студентами якості 
освітнього процесу на кафедрі. 



Забезпечення високого фахового рівня педагогічних працівників:

 Регулярна участь у підвищенні 
кваліфікації викладачів;

 Проходження викладачами кафедри 
курсів «Технології дистанційної освіти» та 
«Технології дистанційної освіти» 
(просунутий курс);

 Здійснення взаємних відвідувань занять, 
контрольних відвідувань занять, 
проведення відкритих лекцій, 
методичних семінарів та круглих столів;

 Сприяння участі у стажуванні викладачів;

 Розвиток академічної мобільності та 
міжнародних комунікацій.

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА



Клінічною базою кафедри загальної і 
клінічної патології 16 років є ДУ «Інститут 
загальної та невідкладної хірургії імені В. Т. 
Зайцева НАМНУ», одна з найстаріших 
медичних установ України, 
багатопрофільний хірургічний науково-
практичний центр, відомий як в Україні, так 
і за кордоном. 



 Планування кандидатських 
дисертацій нових співробітників 
кафедри; 

 Підвищення рівня публікацій 
наукових праць;

 Стимулювання активності публікації 
і підвищення індексу цитованості
кафедри;

НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА

 Продовження виконання НДР «Вікові особливості механізмів формування 
фіброзу печінки» (спільно з НДІ біології університету, проф. Божков А. І.);

 Продовження виконання НДР «Патологічна анатомія непухлинних змін 
вилочковой залози у пацієнтів з генерализованою міастенією»;

 У співпраці з ДУ "ІЗНХ імені В. Т. Зайцева НАМНУ" – виконання викладачами 
кафедри морфологічної частини за тематикою наукових досліджень;



НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА

 Участь в організації та проведенні всеукраїнських 
та міжнародних науково-практичних конференцій, 
симпозіумів та конгресів;

 Впровадження у навчальний процес отриманих 
наукових знань та результатів науково-практичних 
досліджень;

 Створення сучасної імуногістохімічної лабораторії;

 Продовжити роботу із створення електронного 
атласу мікро- і макропрепаратів з патоморфології; 

 Організація щорічної студентської наукової 
конференції «Актуальні питання сучасної 
гістології»;

 Розширення роботи студентського наукового 
гуртка з патологічної анатомії людини, що працює 
на кафедрі.



ОРГАНІЗАЦІЙНО-ВИХОВНА РОБОТА

 Курація студентів 5 курсу;

 Викладачі кафедри надають 
студентам допомогу в 
навчанні, науковій роботі, 
громадській діяльності, 
сприяють розвитку 
студентського самоврядування 
(проекти 2.4 та 5.1 Стратегії).

 Профорінтаційна роботи викладачів кафедри (проект 2.1 Стратегії);

 Організація працівниками кафедри зустрічей першокурсників з фахівцями 
різних галузей медицини, проведення екскурсій (проект 2.3 Стратегії);

 З метою дидактичної та психологічної адаптації першокурсників 
використання у навчальному процесі розроблених викладачами
методичних рекомендацій для самостійної роботи студентів (проект 2.3 
Стратегії);



КЛІНІЧНА РОБОТА

 Участь викладачів кафедри у профілактичній, діагностичній, лікувальній 
роботі на клінічних базах кафедри для надання кваліфікованої медичної 
допомоги;

 Виконання науково-педагогічними працівниками кафедри практичної 
роботи на клінічних базах кафедри; 

 Участь в організації і проведенні 
семінарів, клінічних, патолого-
анатомічних, науково-практичних 
конференцій, експертних комісій, 
медичних рад тощо;

 Впровадження сучасних надбань 
української та світової науки у щоденну 
практику лікарів згідно Принципів 
доказової медицини;

 Апробація та впровадження нових 
методів діагностики, лікування та 
профілактичних заходів.



Дякую за увагу!


