
Рішення Вченої ради ДВНЗ «ІФНМУ» №5 
від 31.05.2016

По питанню: Про стан навчально-методичної, наукової, лікувальної та виховної роботи на 
кафедрі дитячих інфекційних хвороб.

1. На основі комплексної перевірки навчально-методичної, організаційної, наукової, 
лікувальної, виховної роботи та матеріально-технічної бази кафедри дитячих 
інфекційних хвороб комісія пропонує вважати її задовільною.

2. Враховуючи значення дисциплін, які викладаються на кафедрі, в системі підготовки 
лікарів комісія вважає необхідним покращення матеріально-технічної бази для 
проведення навчального процесу на кафедрі шляхом збільшення кількості навчальних 
кімнат. Відповідальні за виконання: ректорат, завідувач кафедри. Термін виконання: 
2016-2017 н.р.

3. Колективу кафедри продовжити роботу з оптимізації навчального процесу з 
урахуванням особливостей викладання на різних факультетах та спеціальностях з 
використанням сучасних технологій та запровадженням новітніх методик навчання з 
формування клінічного мислення, ширше впроваджувати інтерактивні методи 
навчання на практичних заняттях (демонстрація анімацій та відеосюжетів, навчальних 
фільмів). Забезпечити оснащення таблицями і стендами навчальних приміщень 
кафедри. У методичних матеріалах для студентів та викладачів поновити список 
основної навчальної літератури, виданої впродовж останніх п ’яти років (зокрема, 
вказати національні підручники з дисциплін). Відповідальний за виконання: проф. 
Матейко Г.Б., Іванців М.О. Термін виконання: жовтень 2016.

4. Особливу увагу звернути на підготовку до ліцензійного іспиту «Крок 2» шляхом 
опрацювання тестових завдань, які використовуються для підготовки до складання 
даного іспиту та постійно оновлювати базу для складання ПМК завданнями з буклетів 
ліцензійного іспиту «Крок 2» останніх років. Відповідальний за виконання: проф. 
Матейко Г.Б., декани факультетів, Іванців М.О. Термін виконання: червень 2017.

5. Для покращення підготовки іноземних студентів видати навчальний посібник 
«Клінічна паразитологія та тропічна медицина» англійською мовою та 
інтенсифікувати роботу з навчання та сертифікації англомовних викладачів. 
Відповідальний за виконання: проф. Матейко Г.Б., Іванців М.О. Термін виконання: 
квітень 2017.

6. З метою покращення показників наукової роботи кафедри наростити теми планування 
кандидатських дисертацій асистентів кафедри. Відповідальний за виконання: 
проректор проф. Вакалюк І.П., проф. Матейко Г.Б. Термін виконання: 2016-2017 н.р.

7. Для підвищення ефективності лікувально-консультативної роботи кафедри посилити 
контроль за дотриманням стандартів якості лікування та обстеження, ширше залучати 
працівників кафедри до надання експертної оцінки історій хвороб складних випадків, 
оновлення локальних протоколів, виступів на клінічних та патанатомічних 
конференціях на базі ОКІЛ, активізувати роботу асистентів у плані чергувань по місту

’ ” гюректор доц. Федорченко В.М., проф.
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