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Програма розвитку кафедри фундаментальних дисциплін складена відпо-

відно до законів України «Про освіту», «Про вищу освіту» та Стратегії розвит-

ку Академії. Метою Програми є декларація умов подальшого прогресу для пок-

ращення якості освітнього процесу.  

Якість кадрового потенціалу кафедри 

- Покращити якість кадрового потенціалу кафедри. Довести кількість 

викладачів із вченими ступенями та званнями до 50% від кількості штатних на-

уково-педагогічних працівників кафедри. 

- Створити умови для захисту кандидатських дисертацій викладачів 

Сушко О.О. та Щурко М.М. на здобуття вченого ступеня кандидата наук. 

- Запросити для роботи на кафедрі доктора наук. 

- Забезпечити підвищення кваліфікації педагогічних, та науково-

педагогічних працівників кафедри відповідно до показників, визначених нор-

мативними документами Академії. 

- Підтримувати  заходи ректорату  для запобігання та виявлення ака-

демічного плагіату у наукових працях працівників кафедри  та здобувачів ви-

щої освіти.   

Наукова робота 

- Продовжити роботу над комплексною темою наукового  дослі-

дження кафедри: «Прикладні аспекти методики викладання фундаментальних 

дисциплін в процесі підготовки медичних працівників». 

- Розробити план-графік наукового дослідження та затвердити відпо-

відальних виконавців. 

- З теми наукового дослідження видати підручник та навчальні посіб-

ники з дисциплін кафедри. 

- Організувати проведення щорічних студентських Регіональних та 

Всеукраїнських науково-практичних конференцій «Теоретичні та прикладні ас-

пекти медико-біологічних наук». 

- Опублікувати збірники матеріалів Регіональних та Всеукраїнських 

студентських науково-практичних конференцій «Теоретичні та прикладні аспе-

кти медико-біологічних наук». 

- Забезпечити роботу студентського наукового гуртка «Основи фізіо-

логічних досліджень». 

- Брати участь у Всеукраїнських та міжнародних науково-практичних 

конференціях. 

Методична робота 

- Здійснювати моніторинг якості освітньої діяльності викладачів. 

Оприлюднювати індивідуальні рейтинги викладачів на офіційному сайті Ака-

демії. 



- Сформувати НМКД з усіх дисциплін, закріплених за кафедрою та 

перевести методичну документацію в електронний формат. 

- Створити електронні версії навчальних курсів з усіх дисциплін ка-

федри та розмістити їх у віртуальному навчальному середовищі MOODLE. 

- Розмістити науково-методичні публікації в репозитарії Академії. 

- Активізувати участь у моніторингу та періодичному перегляді осві-

тніх програм, в розробці навчальних планів, робочих програм. 

- Оновити перелік вибіркових дисциплін для здобувачів освіти. 

- Впроваджувати в практику педагогічні інновації, сприяти участі ви-

кладачів кафедри в програмах академічної мобільності. 

- Переглянути номенклатуру справ кафедри.  

- Забезпечити організацію стажування викладачів кафедри за профі-

льним спрямуванням. 

Розвиток матеріальної бази 

- Включити ремонт навчальних кабінетів, закріплених за кафедрою, в 

план розвитку матеріально-технічної бази Академії. 

- Замінити вікна, меблі, оновити муляжі, закупити обладнання для 

кабінету фізіології. 

- Завести в кабінет анатомії оптоволоконний кабель швидкісного ін-

тернет, встановити роутер та придбати сучасний ноутбук.  

- Виділити приміщення для викладачів кафедри та постійного пере-

бування лаборанта. 

 

 

 

 

Обговорено та прийнято за основу рішенням кафедри фундаментальних дисци-

плін ( Протокол № 1 від 20.08.2020р.) 

 

Завідувач кафедри фундаментальних дисциплін  

к. пед. н., доцент Сопнєва Н.Б. 


