
Звіт завідувача кафедри   анатомії людини   

 

   медичного   факультету 

 

  Шерстюка Сергія Олексійовича, докт. мед. наук, професора  
прізвище, ім’я та по батькові, науковий ступінь, вчене звання 

 

ректору про роботу кафедри в 2015/2019 навчальних роках 

 

1. Робота з кадрами 

1.1. Склад кафедри (кількість осіб та ставок):  

 

 Кількість осіб Кількість ставок 

Загальна кількість науково-педагогічних працівників 24 24,5 

Загальна кількість наукових працівників немає  

Кількість докторів наук, професорів 1 1,5 

Кількість кандидатів наук, доцентів 8 8 

Кількість доцентів без наукового ступеня немає  

Кількість аспірантів, докторантів 3 аспіранта  

 

1.2. Захист дисертацій, робота з аспірантами та докторантами. 

 Аспірант заочної форми навчання Зотова Алла Борисівна вступила до аспірантури 

ХНУ імені В.Н. Каразіна у 2016 році, робота виконана в повному обсязі та подана до 

захисту. 

 Здобувач вищої освіти ступеня доктора філософії Панов Станіслав Ігорович вступив 

до аспірантури ХНУ імені В.Н. Каразіна у 2018 році, ним розпочато набір матеріалу 

для дослідження та роботу з літературними джерелами. 

 Здобувач вищої освіти ступеня доктора філософії заочної форми навчання Зац Ольга 

вступила до аспірантури ХНУ імені В.Н. Каразіна у 2018 році, нею розпочато набір 

матеріалу для дослідження та роботу з літературними джерелами. 

 

 

1.3. Підвищення кваліфікації, виконання плану стажувань. 

 

Підвищення кваліфікації співробітників у 2015/2019 навчальних роках проведено згідно 

затвердженого плану на 2016-2020 рр. Проведено атестацію викладачів на вчене звання 

професора (Шерстюк С.О.), доцента (Зубова Є.О., Наконечна С.А.). 

 

доцент Дегтярьоа О.В. English Tea (студія англійської мови), 2015 р.  

асист. Панов С.І. ХНУ імені В.Н. Каразіна «Школа педагогічної майстерності», 

2015 р.  

асист. Зотова А.Б. ХНУ імені В.Н. Каразіна «Школа педагогічної майстерності», 

2016 р. 

асист. Зотова А.Б. ХМАПО, «Патологічна анатомія», 2016 р.  

асист. Панов С.І. ХМАПО, «Ендоскопія», 2016 р.  

доцент Храмова Т.О. ХНМУ, ПАЦ «Офтальмологія», 2016 р.  

доцент Зубова Є.О.  

доцент Наконечна С.А. 

асист. Безкоровайний М.В. 

асист. Юрченко О.М. 

Лінгвістичний центр іноземних мов при ХНУ імені В.Н. 

Каразіна, склали атестаційний іспит у 2016 р.  

асист. Федорченко М.О. Лінгвістичний центр іноземних мов при ХНУ імені В.Н. 

Каразіна, склала атестаційний іспит у 2017 р.  
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доцент Зубова Є.О. Стажування на кафедрі фізиології людини та тварин ХНУ 

імені В.Н. Каразіна, 2016 р. 

професор Шерстюк С.О. 

 

Стажування на кафедрі фізиології людини та тварин ХНУ 

імені В.Н. Каразіна, 2017 р.   

доцент Наконечна С.А. Стажування на кафедрі фізиології людини та тварин ХНУ 

імені В.Н. Каразіна, 2018 р.  

професор Шерстюк С.О., 

доцент Зубова Є.О.,  

доцент Наконечна С.А., 

доцент Храмова Т.О. 

Лінгвістичний центр іноземних мов при ХНУ імені 

В.Н.Каразіна, склали кваліфікаційний екзамен з англійської 

мови у 2018 р. на рівень В2 (Upper-Intermediate):  

асист. Зотова А.Б.,  

асист. Панов С.І.,  

асист. Полстяной А.О.,  

асист. Погребняк А.О.,  

асист. Прохорчук Р.М. 

Лінгвістичний центр іноземних мов при ХНУ імені 

В.Н.Каразіна, склали кваліфікаційний екзамен з англійської 

мови у 2018 р. на рівень В2 (Upper-Intermediate):  

асист. Полстяной А.О.,  

асист. Федорченко М.О. 

ХНУ імені В.Н. Каразіна, Центр післядипломної освіти 

«Українська мова – професійне спрямування», 2018 р.  

професор Шерстюк С.О. 

 

Міжнародне практичне підвищення кваліфікації, 

Малопольська школа державного управління, м. Краків, 

Польща, 2018 р.  

доцент Храмова Т.О., 

асист. Погребняк А.О. 

ХМАПО, «Психолого-педагогічні основи вищої медичної 

освіти», 2018 р.  

асист. Панов С.І. ХМАПО, «Патологічна анатомія», 2019 р.  

доц. Дегтярьова О.В. 

 

ХНУ імені В.Н. Каразіна «Технології дистанційного навчання 

у закладах вищої та фахової перед вищої освіти», 2019 р.  

доцент Зубова Є.О.,  

доцент Наконечна С.А. 

 

Міжнародне вузькопрофільне науково-педагогічне стажування 

для викладачів вищих навчальних закладів медичного профілю 

на базі Медичного Університету, м. Люблін, Польща, 2019 р.  

 

1.4. Діяльність із забезпечення оптимального балансу досвідчених та молодих викладачів і 

науковців. 

З метою подальшого посилення кадрового потенціалу на кафедрі забезпечено 

оптимальний баланс досвідчених та молодих викладачів і науковців. Завідувачем кафедри 

створено реальні сприятливі умови для творчого росту і просування університетської молоді. 

Під керівництвом більш досвідчених викладачів молоді фахівці поглиблюють знання з 

педагогічної науки та займаються науковою роботою. Регулярно проводяться 

взаємовідвідування занять викладачами кафедри, відкриті заняття за присутності зам. декана з 

навчальної роботи та завідувача кафедри. Проводиться залучення до навчального процесу 

провідних фахівців українських і зарубіжних університетів і наукових центрів, академічних 

наукових установ.  

 

1.5. Наявні проблеми та шляхи їх вирішення. 

 Необхідно посилити цільову спрямованість стажування для вирішення актуальних 

науково-методичних питань кафедри.  

 Посилити роботу з підготовки кадрів для вступу до аспірантури за спеціальністю 

«Патологічна анатомія». 

 

2. Результати науково-інноваційної діяльності і роботи з комерціалізації результатів НДР 

 

У 2015/2019 навчальних роках на кафедрі не було НДР з фінансуванням. 
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Ведуться наукові дослідження за темою: «Виявлення впливу патології матері на 

розвиток організму плода та новонародженого» (виконавець: асист. Зотова А.Б.) під 

керівництвом проф. Шерстюка С.О. 

Ведуться наукові дослідження за темою: «Особливості імунних реакцій при 

діагностованих і недіагностованих плацентітах у клініці» (виконавець: аспірант заочної форми 

Зац О.В.) під керівництвом проф. Шерстюка С.О. 

Ведуться наукові дослідження за темою: «Патоморфологія печінки плодів, 

мертвонародених та дітей раннього віку від ВІЛ-інфікованих матерів» (виконавець: асистент 

Панов С.І.) під керівництвом проф. Шерстюка С.О. 

 

2.1. Фундаментальні та прикладні НДР, що виконуються за результатами 

конкурсу, проведеного МОН України, обсяги їх фінансування в 2015 та 

2019 роках (номери тем, угод, контрактів, прізвища керівників). 

немає 

2.2. НДР, що виконуються за кошти держбюджету на конкурсній основі 

(ДФФД України, програма «Наука в університетах» тощо), обсяги їх 

фінансування в 2015 та 2019 роках (номери тем, угод, контрактів, прізвища 

керівників). 

немає 

2.3. Роботи, що виконуються за договорами, грантами, замовленнями з 

іноземними замовниками, обсяги коштів, що надійшли до університету в 

2015 та 2019 роках (номери тем, угод, контрактів, прізвища керівників). 

немає 

2.4. Роботи, що виконуються за договорами, грантами, замовленнями з 

українськими замовниками, обсяги коштів, що надійшли до університету в 

2015 та 2019 роках (номери тем, угод, контрактів, прізвища керівників). 

немає 

2.5. Подання проектів для участі у міжнародних науково-освітніх 

програмах (навести назви програм, назви проектів, перелік партнерів). 

немає 

2.6. Подання проектів для участі в українських науково-освітніх програмах 

(навести назви програм, назви проектів, перелік партнерів). 

немає 

2.7. Переговори, проведені з метою комерціалізації наукових результатів та 

їх результативність. 

немає 

2.8. Перелік інноваційних розробок, підготовлених для впровадження, 

описи яких надані до Інноваційного центру університету протягом звітного 

періоду. 

немає 

2.9. Монографії, розділи монографій, видані англійською мовою та іншими 

іноземними мовами у провідних іноземних видавництвах наукової 

літератури:  

1. Сорокіна І.В., Мирошниченко М.С., Капустник Н.В., Шерстюк С.О., 

Наконечна С.А. Development and modernization of medical science and 

practice: experience of Poland and prospects of Ukraine. Монографія. Medical 

University of Lublin. Vol.3, 2017. 264 р. 

 

2.10. Монографії, видані за рішенням Ученої ради Харківського 

національного університету імені В.Н. Каразіна. 

немає 

2.11. Статті, опубліковані у виданнях, що враховуються системами 

SCOPUS та / або ISІ: 

1. Мирошниченко М.С., Шерстюк С.А., Зубова Є.О., Наконечна С.А. 

Патогенно индуцированый,  апоптоз обусловленный гипоксическим 

воздействием в органах мочевой системы плодов и новорожденных 

(экспериментальное исследование). Медицинские новости Грузии, № 9 

(270), 2017, стр. 90-95. 

2. Сорокина И.В., Мирошниченко М.С., Шерстюк С.А., Зубова Е.О., 

Наконечна С.А., Панов С.И. Морфологическая картина местных иммунных 

реакций в почках, мочеточниках и мочевом пузыре плодов и 

новорожденных, которые розвивались в условиях материн ской 
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преэклампсии. Ж-л «Медицинские новости Грузии», № 2 (275), 2018, стр. 

123-132. 

3. Сорокина И.В., Мирошниченко М.С., Храмова Т.О., Дегтярьова О.В. та 

ін. Морфологическая картина местных иммунных реакций плодов и 

новорожденных, которые развивались в условиях материнской 

преэклампсии. Georgian Medical News. Tbilisi State Medical University. № 5 

(278), 2018. 

4. Sorokina I.V., Myroshnychenko M.S., Kapustnyk, N.V., Khramova T.O.,  

Dehtiarova O.V., Danylchenko S.I. Morphological characteristics of kidneys 

connective tissue of mature fetuses and newborns from mothers, whose 

pregnancy was complicated by preeclampsia of varying degrees of severity. 

Wiadomosci Lekarskie. Warsaw, Poland. 2018. vol. 71, (3). Р. 579-587. 

5. Шерстюк С.О.,Зотова А.Б., Храмова Т.О. Вплив експериментальної 

гострої постнатальної та змішаної гіпоксії на морфологічний стан 

стромального компоненту печінки. Wiadomosti Lekarskie. LXXI, 2018. С. 

1541-1549. 

2.12. Відомості щодо міжнародних конференцій, проведених на базі 

Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, що були 

організовані кафедрою: 

1. Міжнародна наукова конференція студентів та молодих вчених та 

спеціалістів «Актуальні питання сучасної медицини», Напрямок: 

нормальна морфологія, фізіологія, фармакологія, біохімія. Харків, ХНУ 

імені В.Н. Каразіна (за 2015- 2019 рр.).  

 

2.13. Відомості щодо всеукраїнських конференцій, проведених на базі 

Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна, що були 

організовані кафедрою. 

немає 

2.14. Подання матеріалів для здобуття державних премій в галузі науки і 

техніки, стипендій, грантів, премій Президента України, Верховної Ради 

України, Кабінету Міністрів України, НАН України. 

немає 

 

2.15. Організація наукової роботи студентів та її результати. 

Студенти кафедри приймають активну участь в науковій діяльності, що проводиться 

працівниками кафедри, виконують наукові дослідження, вивчаючи при цьому техніку розтину 

трупу померлої людини, вивчення отриманих даних та заповнення протоколу розтину. Ці 

студенти відвідують наукові студентські гуртки, що працюють при кафедрі. В цих гуртках вони 

мають можливість поглиблювати свої знання з обраної ними галузі медичної науки, отримують 

необхідні навички роботи, що має велике значення для профорієнтаційної роботи та для 

подальшої наукової роботи студентів після закінчення навчання на факультеті.  

Щороку навесні проводяться студентські наукові конференції, на яких студенти мають 

нагоду повідомити про результати власних досліджень. Викладачі кафедри регулярно друкують 

наукові статті у співавторстві зі студентами. В березні-квітні кожного навчального року 

проходить студентська конференція з міжнародною участю, в роботі якої приймають активну 

участь гуртківці кафедри анатомії людини під керівництвом викладачів кафедри (Шерстюка 

С.О., Наконечної С.А., Зубової Є.О.,  Храмової Т.О., Панова С.І., Зотової А.Б., Полстяного А.О., 

Іваненко М.О., Панченко О.В. студентами гуртка було надруковано: у 2016 році 13 тез, у 2017, 

2018, 2019 роках по 8 тез у збірках конференцій для студентів та молодих вчених.  

Щорічно проводяться наукові семінари для вітчизняних студентів під керівництвом 

викладачів кафедри: Шерстюка С.О., Храмової Т.О., Панова С.І., Зотової А.Б., Полстяного А.О. 

та студентів англомовної форми навчання під керівництвом викладачів кафедри: Шерстюка 

С.О., Наконечної С.А., Зубової Є.О.,  Дегтярьової О.В., Федорченко М.О. 

 

2.16. Наявні проблеми та шляхи їх вирішення 
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 Відсутність НДР з фінансуванням. 

 Відсутність всеукраїнських конференцій, проведених на базі Харківського 

національного університету імені В.Н. Каразіна, що були організовані кафедрою. 

 

3. Результати роботи із забезпечення якості освіти 

 

3.1. Відомості про загальне та навчальне навантаження кафедри у 2015-2019 роках: 

 

Навчальні роки Заплановано  Виконано  Норми часу Примітка  

2015-2016 10660 11380 825 Перевиконання у 

зв’язку зі збільшення 

набору студентів 

англомовного циклу 

на 1-й курс. 

2016-2017 10638 16037 750 

2017-2018 9939 15619 675 

2018-2019 14599 18033 600 

 

Середнє навантаження на 1 ставку науково-педагогічних працівників (НПП):  

загальне навантаження 1548 годин та навчальне навантаження від 825 до 600 годин. 

 

3.3. Розвиток матеріальної бази навчального процесу. 

 Під керівництвом завідувача кафедри Шерстюка С.О. було створено музей 

макропрепаратів з анатомії людини. Робота над поповненням музею новими 

препаратами продовжується. Препарати нормальних органів та тканин людини 

використовуються у навчальному процесі в якості наочних посібників при вивченні 

курсу: «Анатомія людини». 

 Кафедра недостатньо забезпечена кількістю технічних засобів навчання.  

Комп’ютери стаціонарні 1 

Ноутбуки 0 

Мультимедійні проектори 1 

Телевізори  1 

Відеоапаратура (DVD програвач) 1 

Принтер 0 

 

3.3. Ліцензування та акредитація напрямів і спеціальностей підготовки фахівців. 

На кафедрі викладається дисципліна, що є фундаментальною, базовою для підготовки 

студентів-бакалаврів та магістрів зі спеціальності 222 - «Медицина» (акредитацію пройшла у 

2018-2019 навч.році). 

 

3.4. Запровадження нових навчальних дисциплін (надати список, прізвища викладачі-

розробників). - Немає 

 

3.5. Робота з вступниками, профорієнтаційна активність. 

 

Викладачі кафедри постійно проводять роботу із заохочення студентів до роботи з усіх 

напрямків медичної науки. На кафедрі працюють студентські гуртки з нормальної анатомії 

людини, керівниками яких є асистент Полстяной А.О. (вітчизняні студенти) та асистент 

Федорченко М.О. (англомовні студенти). Викладачі кафедри здійснюють заохочення 

відмінників та студентів, що приймають активну участь у науковій роботі та громадському 

житті. Кафедра постійно підтримує зв’язки з випускниками з метою виявлення якості фахової 

підготовки студентів.  

 

3.6. Видання підручників та іншої навчальної літератури (з грифом МОН України та без грифу 

МОН України) (надати список). 
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У 2015/2019 навчальних роках викладачами кафедри підготовлені, допрацьовані та 

постійно оновлюються 27 навчально-методичних посібників, 14 з них для студентів 

англомовної форми навчання. Всі посібники було рекомендовано навчально-методичною 

комісією університету.  

 

1. ШерстюкС.О., Панов С.І. Розділ-1: «Опорно-руховий апарат», методичні 

рекомендації, Харків, ХНУ, 2018 р., 150 стор. 

2. Sherstyuk S.A., Zubova E.O., Nakonechna S.A. Unit-1: «Locomotory apparatus», part. 1, 

Methodological Instr. KNU, Kharkiv, 2018, 100 р 

3. Sherstyuk S.A., Zubova E.O., Nakonechna S.A. Unit-1: «Locomotory apparatus», part. 2, 

Methodological Instr. KNU, Kharkiv, 2018, 100 р. 

4. Шерстюк С.О., Зотова А.Б. Розділ-2, Частина1: «Спланхнологія», методичні 

рекомендації, Харків, ХНУ, 2018 р., 120 стор. 

5. Шерстюк С.О., Зотова А.Б. Розділ-2, Частина 2: «Спланхнологія», методичні 

рекомендації, Харків, ХНУ, 2018 р., 100 стор. 

6. Sherstyuk S.A., Zubova E.O. Unit-2, Part 1: «Splanchnology», Methodological Instr. KNU, 

Kharkiv, 2019, 70 р. 

7. Sherstyuk S.A., Zubova E.O. Unit-2, Part 2: «Splanchnology», Methodological Instr. KNU, 

Kharkiv, 2019, 90 р. 

8. Шерстюк С.О., Панов С.І., Наконечна С.А. Розділ-3: «Центральна нервова система», 

методичні рекомендації, Харків, ХНУ, 2019 р., 95 стор. 

9. Sherstyuk S.A., Zubova E.O., Degtyareva O.V. Unit-3: «Central nervous system», 

Methodological Instr. KNU, Kharkiv, 2019, 85 р. 

10. Шерстюк С.О., Храмова Т.О. Розділ-4: «Черепно-мозкові нерви. Органи чуття», 

методичні рекомендації, Харків, ХНУ, 2019 р., 85 стор. 

11. Sherstyuk S.A., Zubova E.O., Fedorchenko M.O. Unit-4: «Cranial nerves. Sensory organs», 

Methodological Instr. KNU, Kharkiv, 2019, 70 р. 

12. Шерстюк С.О., Полстяной А.О., Розділ-5: «Судини і нерви голови та шиї», методичні 

рекомендації, Харків, ХНУ, 2018 р., 125 р. 

13. Шерстюк С.О., Полстяной А.О., Розділ-5: «Судини і нерви тулуба та кінцівок», 

методичні рекомендації, Харків, ХНУ, 2018 р., 130 стор. 

14. Sherstyuk S.A., Zubova E.O., Nakonechna S.A., Unit-5: «Vessels and nerves of head and 

neck», part.1, Methodological Instr.  KNU, Kharkiv, 2018, 130 р. 

15. Sherstyuk S.A., Zubova E.O., Nakonechna S.A., Unit-5: «Vessels and nerves of trunk and 

limbs», part. 2, Methodological Instr.  KNU, Kharkiv, 2018, 100 р. 

16. Шерстюк С.О., Панов С.І. «КРОК-1», методичні рекомендації, Харків, ХНУ, 2019 р., 

90 стор. 

17. Sherstyuk S.A., Zubova E.O., Nakonechna S.A., Pogrebniak A.O. «KROK-1», 

Methodological Instr.  KNU, Kharkiv, 2019, 54 р. 

18. Шерстюк С.О., Панов С.І. Навчальний посібник, розділ: «Опорно-руховий апарат», 

робочий зошит для самостійної роботи студентів, Харків, ХНУ, 2018 р., 56 стор. 

19. Sherstyuk S.A., Zubova E.O., Panov S.I. Unit: «Locomotory apparatus», Workbook for 

students’ self-dependent work, KNU, Kharkiv, 2018, 60 р. 

20. Шерстюк С.О., Панов С.І., Зотова А.Б. Навчальний посібник, розділ: 

«Спланхнологія», робочий зошит для самостійної роботи студентів, Харків, ХНУ, 

2018 р., 50 стор. 

21. Sherstyuk S.A., Zubova E.O., Nakonechna S.A. Unit: «Splanchnology», Workbook for 

students’ self-dependent work, KNU, Kharkiv, 2019, 48 р. 

22. Шерстюк С.О., Панов С.І., Наконечна С.А. Навчальний посібник, розділ: 

«Центральна нервова система», робочий зошит для самостійної роботи студентів, 

Харків, ХНУ, 2019 р., 35 стор. 
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23. Sherstyuk S.A., Zubova E.O. Unit: «Central nervous system», Workbook for students’ self-

dependent work, KNU, Kharkiv, 2019, 35 р. 

24. Шерстюк С.О., Панов С.І., Храмова Т.О. Навчальний посібник, розділ: «Черепно-

мозкові нерви. Органи чуття», робочий зошит для самостійної роботи студентів, 

Харків, ХНУ, 2019 р., 30 стор. 

25. Sherstyuk S.A., Zubova E.O. Unit: «Cranial nerves. Sensory organs», Workbook for 

students’ self-dependent work, KNU, Kharkiv, 2019, 30 р. 

26. Шерстюк С.О., Панов С.І., Полстяной А.О. Навчальний посібник, розділ: 

«Циркуляторні системи організму», робочий зошит для самостійної роботи студентів, 

Харків, ХНУ, 2018 р., 90 стор. 

27. Sherstyuk S.A., Zubova E.O. Unit: «Circulatory systems of the organism», Workbook for 

students’ self-dependent work, KNU, Kharkiv, 2018, 80 р. 

 

3.7. Розміщення навчальної та методичної літератури в репозитарії університету (надати 

список). – Немає 

 

3.8. Забезпечення навчальних дисциплін електронними навчальними ресурсами, розміщеними 

на сайті університету (плани та програми, електронні версії підручників, навчальних посібників, 

лекційні презентації, матеріали для самостійної роботи студентів, завдання для самоконтролю, 

приклади екзаменаційних білетів тощо). 

 

3.9. Розвиток кафедрального веб-сайту. 

 

У 2015/2019 навчальних роках було розроблено та https://classroom.google.com, де 

розміщено тексти робочих навчальних програм на 2015 – 2019 навч. роки, тексти та презентації 

лекцій, приклади завдань для поточного та підсумкового контролю знань, учбові фільми, інших 

інформаційних, навчальних і методичних матеріалів для студентів. Інформація на 

classroom.google.com регулярно оновлюється та поповнюється новими ресурсами 

(відповідальний: асист.Панов С.І.). 

 

3.10. Контроль якості навчального процесу, аналіз проведення відкритих занять. 

 

Згідно затвердженого плану регулярно проводяться взаємовідвідування занять 

викладачами кафедри, відкриті заняття за присутності зам. декана з навчальної роботи та 

завідувача кафедри. Аналіз проведення відкритих занять здійснюється на засіданнях кафедри та 

підчас кафедральних науково-методичних семінарів.  

 

3.11. Оновлення форм і методик викладання. 

 

Зав. кафедри приймає активну участь у науково-практичних та методичних нарадах та 

семінарах з цього питання, в тому числі загальноукраїнських, організує роботу з підвищення 

методичного рівня викладання дисциплін кафедри.  

З метою впровадження у викладацьку роботу нових форм і методик проводяться 

науково-методичні наради та семінари викладачів кафедри. У звітньому періодіці приділялась 

увага розгляду впровадженню наступних технологій навчання: 

 Анатомія людини як основа формування клінічного мислення; 

 Теоретичні аспекти підготовки навчальної нормативної дисципліни; 

 Міжпредметні зв’язки у навчанні; 

 Погляд на поширені проблеми у самонавчанні; 

 Cимуляційний метод при вивченні анатомії людини у медичних навчальних закладах.  

За результатами цих робіт викладачами кафедри надруковано статті та тези у науково-

практичних виданнях. 
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 Питання розвитку кредитно-модульної системи викладання дисципліни кафедри; 

 Нові інформаційні технології навчання, методики залучення WEB-ресурсів; 

 Ефективне використання комп'ютера в навчально-виховному процесі та при підготовці 

до тестових іспитів КРОК-1. 

 

3.13. Розробка електронних (дистанційних) курсів навчання, запровадження елементів 

електронного навчання при навчанні за денною формою (надати назви курсів, прізвища 

викладачів-розробників). У  2019 році доцентом Дегтярьовою О.В. розроблений курс ТДО: 

«Anatomy of the CNS». Електронна адреса курсу: https://dist.karazin.ua/moodle/#zoomout. 

 

Викладачі кафедри постійно створюють та використовують у роботі електронні варіанти 

матеріалів методичного забезпечення навчального процесу. Всі лекції на кафедрі проводяться з 

використанням мультимедійного обладнання та виконані в редакторі Power Point. Постійно 

проводиться поновлення програмного забезпечення комп’ютерних класів для удосконалення 

методики викладання. Вдосконалюється система контролю знань за допомогою комп’ютера, 

особливо при підготовці до тестових іспитів КРОК-1. В позааудиторний час проводиться 

залучення студентів до створення сучасної інформаційної бази з різних напрямків медичної 

науки з використанням можливостей Internet, постійне оновлення цієї інформації для 

розширення світогляду студентів та розвитку пізнавальної активності майбутніх лікарів. 

Створені матеріали для вдосконалення системи контролю знань за допомогою комп’ютера. 

Проводиться впровадження в навчальний процес оригінальних комп’ютерних програм 

тестування, що дозволяє студентам ретельніше готуватись до атестаційного контролю знань та 

допомагає викладачам ефективніше контролювати якість засвоєння навчального матеріалу 

студентами. 

 

Назва електронної розробки Прізвища викладачів-

розробників 

Курс лекцій з Анатомії людини в редакторі Power Point Шерстюк С.О. 

Курс лекцій з Human anatomy в редакторі Power Point Зубова Є.О. 

Електронна програма для вивчення курсу «Остеологія» Шерстюк С.О. 

Електронна програма для вивчення курсу «Osteology» Зубова Є.О. 

Електронні наочні матеріали з курсу анатомії людини 

(вітчизняною мовою). 

Шерстюк С.О., Храмова Т.О., 

Панов С.І., Полстяной А.О., 

Зотова А.Б. 

Електронні наочні матеріали з курсу анатомії людини 

(англійською мовою). 

Шерстюк С.О., Зубова Є.О., 

Наконечна С.А., Дегтярьова 

О.В., Федорченко М.О. 

Тестові завдання до практичних занять та до підсумкового 

контролю з курсу анатомії людини (вітчизняною мовою). 

Шерстюк С.О, Панов С.І. 

Тестові завдання до практичних занять та до підсумкового 

контролю з курсу анатомії людини (англійською мовою). 

Шерстюк С.О, Наконечна С.А. 

 

3.13. Викладання англійською мовою (які дисципліни викладаються, кількість НПП, які беруть 

участь у викладанні). 

На медичному факультеті впроваджено англомовну форму навчання, тому дисципліна кафедри 

для студентів 1-2 курсів викладається англійською мовою. 

 

Human anatomy Шерстюк С.О., Зубова Є.О., Наконечна С.А., Дегтярьова 

О.В., Храмова Т.О., Панов С.І., Зотова А.Б., Полстяной 

А.О., Федорченко М.О., Парамзіна О.Б., Саяпіна А.А., 

Лугових В.Д., Іваненко М.О., Гафт К.Л., Кощій Є.Є, 

Ханжина Ю.Б., Смілянська В.В., Котовщикова Т.С., Бутко 
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А.О., Харченко І.В., Погребняк А.О., Прохорчук Р.М. 

Кількість НПП, які беруть участь у викладанні – 23 особи 

 

3.14. Робота з працевлаштування випускників та її результати. 

 

Кафедра є базовою, тому не виконує цілеспрямовану роботу з працевлаштування 

випускників.  

 

3.15. Інтернаціоналізація навчального процесу, забезпечення академічної мобільності 

працівників та осіб, які навчаються, залучення іноземних студентів та аспірантів, участь у 

програмах спільних дипломів. 

 

На кафедрі навчається близько 1500 студентів англомовної форми навчання з багатьох 

країн, переважно Близького Сходу, Африки та Південної Азії, що має велике значення як засіб 

підвищення конкурентоспроможності університету.  

Кафедра проводить роботу з залучення іноземних лекторів до навчального процесу для 

збагачення навчальних дисциплін міжнародним досвідом. Робота викладачів спрямована на 

досягнення міжнародних академічних стандартів у викладанні, навчанні та науковій діяльності. 

Викладачі кафедри мають за мету підготовку випускників, здатних працювати в мінливих 

умовах міжнародного ринку праці із збереженням та проголошенням національної культури та 

ідентичності.  

Кафедра приділяє велику увагу розвитку навичок групової міжнародної он-лайн роботи 

та покращення міжнародної взаємодії викладачів та студентів у навчальному процесі шляхом 

застосування електронних інструментів інтернаціоналізації при вивченні навчального курсу. 

 

3.16. Наявні проблеми та шляхи їх вирішення. 

 

 Недостатній розвиток міжнародного обміну студентами з іноземними вузами, переважно 

через брак фінансування; 

 Недостатнє залучення іноземних лекторів до навчального процесу. 

 

4. Міжнародне та міжвузівське співробітництво 

 

В жовтні 2018 р. проведено Міжнародне практичне підвищення кваліфікації проф. 

Шерстюк С.О., Малопольська школа державного управління, м. Краків, Польща, 2018 р. 

В травні 2019 р. проведено Міжнародне вузькопрофільне науково-педагогічне 

стажування для викладачів вищих навчальних закладів медичного профілю доц. Зубова Є.О. та 

доц. Наконечна С.А., на базі Медичного Університету в Любліні, Польща, 2019 р. 

Налагоджуються контакти з укладення договорів з медичними вузами Польщі, 

Словаччини та Німеччині. 

 

5. Виховна робота, взаємодія зі студентським самоврядуванням та його органами 

 

Викладачі кафедри є кураторами груп 1 курсу, як вітчизняної (20 груп), так і 

англомовної (10 груп) форми навчання. 

Куратори мають повну інформацію, яка дозволяє зв’язатись з батьками студента з метою 

інформування їх про хід навчання студента на факультеті, його успіхи та недоліки у навчальній 

роботі. Куратори регулярно зв’язуються з батьками студентів, що мають проблеми у навчанні 

та тому потребують додаткової уваги з боку батьків та колективу викладачів. 

Підчас спілкування зі студентами куратори проводять бесіди з метою професійного 

орієнтування майбутніх лікарів, заохочують їх до участі в роботі студентських наукових 

товариств факультету, що працюють на кожній кафедрі факультету та поглиблюють знання 
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студентів з окремих областей медичної науки. Студентам-сиротам потрібна особлива увага з 

боку куратора академічної групи, тому з ними частіше проводиться індивідуальне спілкування. 

Куратори зацікавлюють студентів до участі в екскурсіях, виставках та інших заходах, що 

проводяться університетом. 

Куратори регулярно відвідують студентські гуртожитки з метою проведення виховної 

роботи у студентських гуртожитках; співпраці зі студентськими радами гуртожитків для 

поліпшення побутових умов проживання студентів. 

 

6. Робота зі створення безпечних умов праці та навчання, забезпечення протипожежної безпеки 

 

Завідувачем кафедри проводиться цілеспрямована робота із забезпечення безпеки праці 

та протипожежної профілактики (регулярний інструктаж з охорони праці з веденням журналу 

інструктажів та обговорення питань профілактики на засіданнях кафедри). На кафедрі є всі 

необхідні інструкції, надані відділом охорони праці університету, що проводить регулярні 

перевірки стану безпеки праці на кафедрі. Співробітники кафедри дотримуються вимог 

інструкцій з праці та навчання, забезпечення протипожежної безпеки при користуванні ПЕОМ, 

використанні електрообладнання, роботі з трупним матеріалом. 

 

6. Завдання кафедри у наступному навчальному році 
 

 Посилити роботу з підготовки кадрів для вступу до аспірантури за спеціальністю 

«Патологічна анатомія». 

 Посилення роботи з метою комерціалізації наукових результатів та кількості публікацій 

в іноземних виданнях. 

 Налагодження контактів з укладення нових договорів про співробітництво з медичними 

вузами Польщі, Словаччини та Німеччині. 

 Розвиток міжнародного обміну студентами з іноземними вузами. 

 Залучення іноземних лекторів до навчального процесу. 

 Використовувати більше можливостей для забезпечення міжнародної співпраці між 

різними учасниками навчального процесу, що сприятиме інтернаціоналізації вищої 

освіти шляхом використання новітніх технологій. 

Завдання за напрямами І Стратегії розвитку університету «Університетська наука 

у 2025 році» «Модернізація матеріальної бази наукових досліджень»: розробити план 

модернізації матеріально-технічної бази досліджень по кафедрі анатомії людини. 

Клопотати до Вченої ради факультету, університету про створення «Лабораторії 

електронної мікроскопії» на базі кафедри анатомії людини. 

Завдання за напрямом ІІ Стратегії розвитку університету «Освітня діяльність у 

2025 році» «Англійська мова в освітньому процесі»: 

1.Отримання міжнародних сертифікатів з англійської мови рівнів В2 та С1 в обсязі 80% від 

загальної кількості викладачів кафедри. 

2.Участь співробітників кафедри у циклі інтерактивних семінарів з методики викладання 

предметів англійською мовою та з академічного письма. 

Завдання за напрямом ІІІ Стратегії розвитку університету «Каразінський 

університет у глобальномунауково-освітньому просторі у 2025 році» «Міжнародна 

академічна мобільність»: Участь в роботі робочої групи з підготовки концепції реформування 

процедур міжнародної мобільності а також розробки концепції «Офіс міжнародної 

мобільності» в Каразінському університеті. 

Завдання за напрямом ІV Стратегії розвитку університету «Інфраструктура 

Каразінськогоуніверситетського життя у 2025 році» «Університетська клініка»: 

Участь у створенні та розвитку університетської клініки. 
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Завдання за напрямом V Стратегії розвитку університету «Університетський 

менеджмент у 2025 році» «Професійне зростання»: 

1.Вжиття заходів, спрямованих на формування та розвиток корпоративної культури 

університету. 

2.Моніторинг соціально-психологічної атмосфери в колективі. 

3.Запровадження роз’яснювальної роботи (семінарів, вебінарів тощо) для професорсько-

викладацького складу кафедри. 

 

 

 
 

Завідувач кафедри      професор Шерстюк С.О.  
     підпис     прізвище, ініціали 

 

  05 червня 2019 року   
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