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1 Загальні положення 

1.1. Це Положення визначає основні завдання, функції, права і відповідальність кафедри 

дитячих інфекційних хвороб (далі по тексту – Кафедра), а також взаємовідносини з іншими 

структурними підрозділами університету. 

1.2. Кафедра є структурним підрозділом Івано-Франківського національного медичного 

університету (далі - Університет) створюється, реорганізується і ліквідується за рішенням 

Вченої ради і затверджуються наказом ректора Університету. 

1.3. Діяльність Кафедри погоджується та контролюється ректором Університету, проректорами 

та деканом відповідного факультету.  

1.4. Структура, штати, це Положення, посадові інструкції працівників Кафедри затверджуються  

в установленому порядку. 

1.5. Кафедра у своїй діяльності керується чинним законодавством України, статутом 

Університету, Правилами внутрішнього трудового розпорядку, іншими нормативними 

документами Університету та цим Положенням. 

1.6. Кафедру очолює завідувач, який призначається ректором Університету відповідно до 

Закону України «Про вищу освіту». 

1.7. На період відсутності завідувача Кафедри (відпустка, відрядження, хвороба тощо) його 

обов’язки виконує інша особа призначена в установленому законом порядку. 

1.8. Працівники Кафедри призначаються на посаду і звільняються з посади ректором в порядку, 

передбаченому чинним трудовим законодавством, Законом України «Про вищу освіту», 

Положенням про порядок проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад 

науково-педагогічних працівників Університету. 

 

2.Основні функції та завдання 

 

2.1. Основними напрямками діяльності кафедри є: 

навчальна робота; 

методична робота; 

наукова робота; 

організаційна робота; 

виховна робота; 

лікувальна робота. 

2.2. Основні завдання кафедри: 

2.2.1. З навчальної роботи:  

методичне супроводження освітнього процесу і надання рекомендації щодо його 

організації за усіма видами навчальних занять, у т.ч. проведення консультацій та контрольних 

заходів, з дисципліни відповідно до затверджених навчальних планів і графіків підготовки 

здобувачів вищої освіти; 

забезпечення якості освітнього процесу відповідно до стандартів вищої освіти та 

нормативних документів з організації освітнього процесу; 
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участь в узгодженні розкладів навчальних занять, модулів та контроль за змінами у 

розкладі навчальних занять; 

впровадження активних і пасивних, інтерактивних та інноваційних видів викладання, 

створення умов для розвитку творчих можливостей осіб, що навчаються. Постійне підвищення 

рівня якості педагогічних технологій навчання; 

контроль якості навчання осіб, що навчаються з дисциплін) Кафедри, аналіз результатів 

поточного та підсумкового контролю, організація та контроль самостійної роботи осіб, що 

навчаються; 

запровадження дистанційних та on-line технологій в освітній процес;  

залучення в межах повноважень кафедри до викладацької діяльності провідних фахівців-

практиків і вчених; 

облік і контроль успішності та відвідування навчальних занять особами, що навчаються, 

аналіз результатів успішності та вживання заходів для підвищення якості навчання та 

навчальної дисципліни осіб, що навчаються; 

методичне забезпечення та участь в організації проведення контролю залишкового рівня 

знань осіб, що навчаються, у тому числі ректорського контролю з наук (дисциплін), які 

закріплені за кафедрою; 

розробка пропозицій щодо удосконалення методів оцінювання якості освітнього процесу;  

участь в міжнародних програмах академічної мобільності осіб, що навчаються і науково-

педагогічних працівників; 

сприяння обміну педагогічним досвідом між кафедрами в межах навчального закладу та 

між навчальними закладами;  

організація педагогічного контролю науково-педагогічної діяльності шляхом проведення 

й подальшого обговорення на засіданнях кафедри відкритих занять, а також контрольних і 

взаємних відвідувань; 

участь у забезпеченні підготовки та проведенні державної атестації з педіатрії 

випускників Університету.  

формування комунікативних навичок у студентів.   

 

2.2.2. З методичної роботи:  

участь в розробленні навчальних планів;  

розроблення та періодичне оновлення робочих навчальних програм з наук (дисциплін), 

програм практик, анотацій та паспортів з наук (дисциплін) та інших навчально-методичних 

матеріалів на основі компетентністного підходу; 

розроблення та застосування засобів діагностики змісту і якості навчання (тестові 

завдання, завдання для модульних контрольних робіт, екзаменаційні білети тощо) та систем 

оцінювання рівня знань;  

підготовка підручників, навчальних посібників, інших навчальних та навчально-

методичних видань з наук (дисциплін) кафедри;  
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удосконалення системи компетентностей освітніх ступенів на основі їх гармонізації з 

професійними стандартами роботодавців; 

забезпечення відповідності освітніх програм стандартам вищої освіти; 

забезпечення інтеграції освітньої та наукової діяльності через підвищення ролі 

дослідницької компоненти в освітніх програмах; 

сприяння формуванню англомовних освітніх програм за освітніми ступенями; 

розробка та застосування прогресивних методів, новітніх методик, інформаційних та 

інноваційних технологій навчання; 

формування планів підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників та 

контроль за їх виконанням. 

 

2.2.3. З наукової роботи:  

проведення наукових досліджень з найважливіших теоретичних соціально-економічних і 

науково-технічних проблем за профілем кафедри, проблем педагогіки вищої освіт на основі 

бюджетного, госпдоговірного та грантового фінансування; 

обговорення завершених науково-дослідних робіт, формування науково-технічних звітів; 

впровадження результатів наукових досліджень в освітній процес;  

організація науково-дослідної роботи осіб, що навчаються, залучення їх до наукової та 

дослідницької роботи кафедри;  

проведення науково-методичних семінарів (секцій); 

участь в організації конференцій, виставок, круглих столів, форумів, тренінгів тощо. 

створення та розвиток наукових гуртків; 

розгляд дисертацій, представлених до захисту, контроль за дотриманням термінів захисту 

дисертацій докторів філософії та докторів наук; 

організаційне забезпечення підготовки та видання наукових публікацій (монографії, 

статті у наукових журналах, тези наукових конференцій тощо); 

рецензування монографій, підручників, навчальних посібників, словників, довідників, 

дисертацій, авторефератів, наукових статей, наукових проектів та звітів тощо;  

керівництво науковою роботою осіб, що навчаються, які беруть участь у виконанні НДР 

кафедри, студентських наукових гуртках, наукових конференціях, семінарах та олімпіадах, 

безпосереднім організатором яких є кафедра;  

навчання в аспірантурі та клінординатурі. 

 

2.4. З організаційної роботи:  

формування штатів науково-педагогічних працівників і навчально- допоміжного 

персоналу; 

розподіл та затвердження педагогічного навантаження з наук (дисциплін), що закріплені 

за кафедрою; 

створення умов для нерозривності процесів навчання та науково- дослідної роботи. 
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участь у профорієнтаційній роботі зі вступниками, кураторство академічної групи, 

забезпечення творчих зв’язків з випускниками;  

співробітництво з іншими кафедрами Університету, кафедрами інших університетів 

України та зарубіжних університетів у освітній, навчально-методичній, науково-дослідній 

роботі; 

вивчення, узагальнення й поширення досвіду роботи кращих викладачів, наставництво та 

допомога викладачам-початківцям в оволодінні педагогічною та професійною майстерністю; 

оприлюднення результатів діяльності Кафедри на інформаційних стендах та на веб-

сторінці університету; 

участь науково-педагогічних працівників Кафедри у роботі експертних рад, комісій, 

робочих груп тощо Міністерств, інших органів забезпечення якості освіти, спеціалізованих 

радах із захисту дисертацій доктора наук і доктора філософії та редакційній колегії факультету. 

 

2.5. З виховної роботи:  

виховання високорозвиненої особистості в дусі українського патріотизму і поваги до 

Конституції України в умовах розвитку української державності;  

формування пропозицій щодо призначення керівників (кураторів) академічних груп;  

участь у підвищенні духовного та культурно-освітнього рівня студентської молоді;  

реалізація заходів щодо дотримання студентами законодавства України, морально-

етичних норм поведінки як в Університеті, так і за його межами, дбайливого ставлення до майна 

Університету.  

 

2.6.  З лікувальної роботи: 

 проведення освітнього процесу з використанням нових форм і методів навчання, 

досягнень медичної науки і практики охорони здоров'я; 

 проведення наукових досліджень і розробка апробацій і впроваджень ефективних 

методів профілактики, діагностики, лікування і реабілітації хворих; 

 експертна оцінка результатів наукових досліджень; 

 апробація і впровадження нових методів діагностики, лікування і реабілітації хворих, 

апробація медичних інструментів, апаратури, лікарських засобів; 

 надання кваліфікованої медичної допомоги хворим; 

 обстеження та лікування хворих, госпіталізованих у клініку, консультації хворих в 

інших підрозділах клінічного закладу; 

 участь в організації і проведенні семінарів, клінічних, патолого-анатомічних, науково-

практичних конференцій, експертних комісій, консиліумів, медичних рад тощо та заходів по 

контролю за якістю лікувально-діагностичного процесу. 

 

 

3. Права та обов’язки 

Кафедра має право. 
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3.1. Подавати до навчального відділу пропозиції щодо розподілу годин на лекційні, семінарські 

(практичні, лабораторні), індивідуальні заняття, самостійну роботу осіб, що навчаються та 

пропозиції щодо формування розкладу занять до початку наступного семестру тощо. 

3.2. Здійснювати контроль за виконанням Правил внутрішнього трудового розпорядку 

Університету, посадових інструкцій, трудового договору (контракту), даного Положення 

студентами, науково-педагогічними працівниками і навчально-допоміжним персоналом 

відповідно.  

3.3. Представляти інтереси Університету на міжнародних конференціях (симпозіумах), в 

установах, підприємствах та організаціях України та за кордоном в межах наданих 

повноважень.  

3.4. Подававати ректору, Вченій раді Університету пропозиції щодо удосконалення навчальних 

планів і програм, навчально- виховного і науково-дослідних процесів. 

3.5. Подавати згідно чинних нормативних документів, зокрема, Статуту Університету, Правил 

внутрішнього трудового розпорядку та Колективного договору клопотання щодо заохочення 

осіб, що навчаються,  науково-педагогічних працівників чи працівників з числа навчально-

допоміжного персоналу Кафедри, або застосування заходів дисциплінарного впливу, а також 

застосування інших заходів, передбачених чинним законодавством та Правилами внутрішнього  

трудового розпорядку Університету.  

3.6. Брати участь у роботі всіх підрозділів та органів управління Університету, де обговорюють 

й вирішують питання діяльності Кафедри.  

3.7. Клопотати перед адміністрацією Університету щодо сприяння реалізації програми 

інноваційного розвитку Кафедри, щодо модернізації навчально-лабораторного та наукового 

обладнання, оснащення службових приміщень, аудиторій, лабораторій Кафедри сучасними 

технічними засобами навчання, комп’ютерною технікою та програмним забезпеченням. 

3.8. Брати участь у підготовці планів науково-дослідних робіт, розробці методичної 

документації. 

 

4. Керівництво та структура 

 

4.1. Структура, кількісний та якісний склад Кафедри визначаються характером її спеціалізації, 

кількістю та змістом наук (дисциплін), що викладаються, обсягом навчального навантаження, 

складністю та обсягом науково-дослідної роботи та іншими чинниками.  

4.2. Штатний розпис науково-педагогічних працівників та структура Кафедри затверджуються 

ректором на кожний навчальний рік у відповідності до затвердженого щорічного навчального 

навантаження та кількості осіб, що навчаються.  

4.3. До структури Кафедри можуть входити секції, навчально-практичні центри, лабораторії та 

інші підрозділи для забезпечення освітнього процесу, що діють на підставі затверджених 

Положень.  

4.5. Кафедру очолює завідувач, який повинен мати науковий ступінь та/або вчене (почесне) 

звання відповідно до профілю Кафедри. Завідувач Кафедри обирається за конкурсом таємним 
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голосуванням Вченою радою строком на п’ять років з урахуванням пропозицій трудового 

колективу факультету та Кафедри. Ректор укладає із завідувачем Кафедри контракт. Термін 

перебування на посаді не може перевищувати більш, як два строки. 

4.6. До складу Кафедри входять професори, доценти, старші викладачі, викладачі, асистенти, 

навчально-допоміжний персонал. 

 

5. Взаємовідносини (службові зв’язки) з іншими  структурними підрозділами 

 

У своїй діяльності кафедра співпрацює: 

5.1. З ректоратом, Вченою радою, працівниками деканату — з питань організації та планування 

освітнього процесу, методичної та науково - дослідної роботи, звітності про стан, підсумки та 

якість освітньої, методичної та наукової діяльності тощо.  

5.2. З навчальним відділом — з питань педагогічного навантаження науково-педагогічних 

працівників; розвитку змісту освіти та удосконалення організації освітнього процесу, з питань 

виконання наказів, розпоряджень ректора Університету; підвищення кваліфікації науково-

педагогічних працівників; з розроблення належного навчально-методичного забезпечення з наук 

(дисциплін) тощо.  

5.3. З бібліотекою — з питань забезпечення освітнього процесу необхідною навчальною та 

навчально-методичною літературою.  

5.4. З іншими структурними підрозділами університету — з питань організації та належного 

забезпечення діяльності кафедри у відповідних напрямах. 

 

 

Завідувач кафедри дитячих інфекційних хвороб                             Матейко Г. Б. 
 

ПОГОДЖЕНО: 

посада ПІБ підпис 

Перша проректорка Ерстенюк Г.М.  

В.о. заступника ректора з 

кадрових питань 

Третяк Г.М.  

Начальниця юридичного відділу Сорока О.Я.  

Начальник навчального відділу Іванців М.О.  
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АРКУШ ОЗНАЙОМЛЕННЯ 

Положення про кафедру дитячих інфекційних хвороб 

З положенням ознайомлений (-а) та зобов’язуюсь виконувати: 

№ 

з/п 
посада ПІБ 

Дата 

ознайомлення 

Підпис про 

ознайомлення 

1. завідувач кафедри Матейко Галина 

Богданівна 

  

2. доцент Зубик Богдан Андрійович   

3. доцент  Веприк Тетяна Василівна   

4. к.м.н., асистент Пилюк Ірина Ігорівна декретна відпустка 

5. к.м.н., асистент Матвісів Мар’яна 

Василівна 

  

6. асистент Горбаль Наталія 

Богданівна 

декретна відпустка 

7. асистент Антонюк Любов Василівна   

8. асистент Нестерова Тетяна 

Володимирівна 

  

9. асистент Глушко Уляна Андріївна   

10. асистент за зовнішним 

сумісництвом 

Гуровська Наталія 

Петрівна 

  

11. старший лаборант,  

ассистент за 

внутрішним 

сумісництвом 

Чуйко Надія Василівна   

12. старший лаборант, 

оператор ЕОМ 

Сірман Галина Валеріївна декретна відпустка 

13. оператор ЕОМ, 

ассистент за 

внутрішним 

сумісництвом  

Прокоф’єв Микола 

Валерійович 

  

14. старший лаборант, 

асистент за внутрішнім 

сумісництвом  

Мельник Христина 

Володимирівна 

  

 

 

 


