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Програма розвитку кафедри хірургічних дисциплін і невідкладних станів 

складена відповідно до законів України «Про освіту», «Про вищу освіту» та 

Стратегії розвитку Академії. 

Згідно з Положенням про кафедру ВНКЗ ЛОР «Львівська медична академія 

ім. Андрея Крупинського» діяльність кафедри хірургічних дисциплін і 

невідкладних станів буде здійснюватись за наступними напрямками: 

1) навчально-методична робота; 

2) наукова робота; 

3) організаційно-виховна робота; 

4) міжнародна діяльність. 

Метою Програми є декларація умов подальшого прогресу для покращення 

якості освітнього процесу. 

Якість кадрового потенціалу кафедри: 

− Покращити якість кадрового потенціалу кафедри, шляхом залучення до 

освітнього процесу науково-педагогічних та педагогічних працівників з досвідом 

роботи в практичній медицині. 

− Створити умови для захисту магістерської роботи викладача Гончарова 

М.П. на здобуття ступеня магістра медсестринства. 

− Забезпечити підвищення кваліфікації педагогічних, та науково-

педагогічних працівників кафедри відповідно до показників, визначених 

нормативними документами Академії. 

− Активно підтримувати заходи адміністрації Академії для попередження, 

запобігання та виявлення академічної недоброчесності у наукових працях 

працівників кафедри та здобувачів вищої освіти. 

 

Методична робота: 

− Здійснювати моніторинг якості освітньої діяльності викладачів. 

Оприлюднювати індивідуальні рейтинги викладачів на офіційному сайті Академії. 

− Сформувати НМКД з усіх дисциплін, закріплених за кафедрою та 

перевести методичну документацію в електронний формат. 

− Створити електронні версії навчальних курсів з усіх дисциплін кафедри 

та розмістити їх у віртуальному навчальному середовищі MOODLE. 

− Розмістити науково-методичні публікації в репозитарії Академії. 

− Активізувати участь у моніторингу та періодичному перегляді освітніх 

програм, в розробці навчальних планів, робочих програм. 

− Періодично оновлювати перелік вибіркових дисциплін для здобувачів 

освіти. 

− Розробка та оновлення методичних рекомендацій до практичних занять 

із включенням новітніх методик з метою підвищення рівня практичної підготовки 

студентів. 

− Впроваджувати в практику педагогічні інновації, сприяти участі 

викладачів кафедри в програмах академічної мобільності. 



− Систематично переглядати номенклатуру справ кафедри. 

− Забезпечити організацію стажування викладачів кафедри за профільними 

спрямуваннями. 

 

Наукова робота: 

− Продовжити роботу над комплексною темою наукового дослідження 

кафедри: «Розробка інноваційних методик підготовки сестри медичної в 

контексті формування фахової компетенції на основі дослідження тенденцій 

ринку праці та зайнятості». 

− Приймати участь у Всеукраїнських та міжнародних науково-практичних 

конференціях. 

− Розробити план-графік наукового дослідження та затвердити 

відповідальних виконавців. 

− З теми наукового дослідження видаватити навчально-методичні 

доробки з дисциплін кафедри. 

− Приймати активну участь у щорічних студентських Регіональних та 

Всеукраїнських науково-практичних конференціях, з подальшою 

публікацією науково-пошукових доробок. 

− Організувати роботу науково-пошукового студентського товариства. 

− Сприяти видавничій діяльності викладачів кафедри. 

 

Організаційно-виховна робота:  

− Оновлення електронної сторінки кафедри на веб-сайті Академії та 

наповнення її новими матеріалами. 

− Проведення ремону приміщень лабораторій та кабінетів. 

− Матеріальне забезпечення (муляжі, новітнє обладнання та апаратура). 

− Участь у засіданнях вчених рад, семінарах кафедри та академії, 

конференціях. 

− Співпраця з державними та приватними організаціями для проходження 

навчальних та виробничих практик здобувачів освіти. 

− Підготовка студентів для участі в конференціях. 

− Проведення виховної роботи згідно плану з виховної роботи академії. 

− Організація та проведення для студентів культурно-освітніх заходів. 

− Дотримання правил техніки безпеки та протиепідемічного режиму при 

роботі. 

− Участь у днях відкритих дверей. 

 

Міжнародна діяльність: 

− За підтримки ректорату Академії налагоджувати співпрацю з 

представниками зарубіжних закладів вищої освіти, зокрема країн Європейського 

Союзу, з метою вивчення і використання їхнього досвіду в освітній та науковій 

діяльності кафедри. 



− Участь викладачів кафедри в закордонних науково-практичних 

конференціях, онлайн-конференціях, вебінарах, стажуванні.  

− Здійснювати програму розвитку кафедри хірургічних дисциплін і 

невідкладних станів за наявності фінансування з боку держави та за рахунок 

недержавних джерел.  

 

Обговорено та прийнято за основу  

рішенням кафедри  

хірургічних дисциплін і невідкладних станів. 

 

(Витяг з Протоколу № 7а від 25.02.2020р.) 

Завідувач кафедри хірургічних дисциплін і невідкладних станів  

к.мед.н., доцент  

______________________Похмурський В.В. 


