
Рішення 
ректорату Івано-Франківського 

національного медичного університету 
від 11.10.2022 року.

З питання: про результати внутрішнього аудиту роботи кафедри патологічної анатомії 
(контроль).
Заслухавши та обговоривши доповідь голови комісії професора Ростислава Сабадоша за 
результатами внутрішнього аудиту усіх напрямків і розділів роботи кафедри патологічної 
анатомії (контроль), на підставі представлених даних та виступів в обговоренні даного 
питання ректора Університету професора Миколи Рожка та завідувачки кафедри 
патологічної анатомії Ельвіри Кіндратів було прийняте наступне Рішення:

1. Роботу кафедри патологічної анатомії визнати задовільною та зняти з контролю.
2. Щодо пункту (колективу кафедри продовжувати роботу з оптимізації навчального 

процесу з урахуванням особливостей викладання на різних факультетах і 
спеціальностях з використанням сучасних технологій та інноваційних методів 
навчання) колективом кафедри розроблені та розміщені на сайті навчальні і робочі 
програми та силабуси відповідних дисциплін до оновлених ОПП «Медицина», 
«Стоматологія», «Фізична терапія, ерготерапія» та «Медсестринство», оновлені 
навчально-методичні матеріали.
Щодо післядипломної освіти: в рамках безперервного професійного росту
організовано (з відповідним забезпеченням програмами та навчально-методичними 
комплексами):

1) Фахову школу «Проблемні питання проведення розтинів з особливо 
небезпечними інфекціями, зокрема з СОУЮ-19»;

2) 2 семінари:
-  «Медична документація в роботі лікаря патологоанатома. Проблемні 

питання оформлення лікарського свідоцтва про смерть»;
-  «Морфологічна діагностика гіперпластичних процесів ендометрію». 

На етапі розробки програма циклу тематичного удосконалення «Патологічна анатомія 
непухлинних уражень шкіри».
Колективом кафедри проводиться оновлення архівних макропрепаратів.
Одна з навчальних кімнат готується за напрямком «Патоморфологія з особливостями 
дитячого віку» (підібрані макропрепарати, створені проекте стендів).

3. Щодо пункту (інтенсифікувати стажування викладачів за кордоном) викладач 
кафедри Рудяк О.М. 7-18.02.2022р. стажувалася в Республіці Польща (медична 
установа Боїегіа Апашу а в Заваді, яка є клінічною базою для Медичного Колегіуму 
Опольського Університету).

4. Щодо пункту (англомовним викладачам продовжити підготовку на відповідних 
курсах та отримати сертифікат знання мови вищого рівня) асистент Лаб’як Ірина 
проходить навчання НТЦ -  підготовка до іспиту БСЕ на рівень В2 з англійської мови.

5. На кафедрі наявні 2 комп’ютери та 10 планшетів.
6. Працівниками кафедри виданий методичний посібник для керівників інтернів на 

базах стажування (практична частина підготовки) зі спеціальності «Патологічна 
анатомія» (електронне видання). Автори: Ельвіра Кіндратів, Віктор Костюк, Зоряна 
Гурик, Любомир Пелехан. Затверджений на засіданні Вченої ради ІФНМУ 27 вересня 
2022р. (протокол №13).

7. На даний час розробляється навчально-методичний посібник «Практикум з 
патологічної анатомії за професійним спрямуванням» для підготовки фахівців за 
освітньо-професійною програмою вищої освіти першого (бакалаврського) рівня галузі 
знань 22 «Охорона здоров’я» за спеціальністю 227 «Фізична терапія, ерготерапія» 
освітньої кваліфікації «Бакалавр фізичної терапії, ерготерапії», професійної 
кваліфікації «Бакалавр».

8. На кафедрі виконуються:



1) Комплексна НДР «Підвищення ефективності морфологічної діагностики 
захворювань у дорослих та дітей за наявності коморбідної патології». 
№ держреєстрацїї 0121U110770. Термін виконання 2021-2026рр.

2) 2 дисертації на здобуття наукового ступеня доктора філософії:
-  Фофанова О.Ю. «Клініко-морфологічні аспекти первинного 

неалкогольного стеатогепатиту за наявності коморбідної патології 
жовчного міхура» (науковий керівник -  проф. Кіндратів Е.О.);

-  Лаб’як І.Г. «Патоморфологічні особливості пошкодження печінки при 
коронавірусній хворобі у поєднанні з цукровим діабетом 2 типу» 
(науковий керівник -  проф. Кіндратів Е.О.)

8. Щодо пункту (кафедрі звернутися до гарантів ОПП Медицина і ОПП Педіатрія, 
навчального відділу із обгрунтованою пропозицією про переведення, якщо це 
можливо, «Секційного курсу» у нормативну дисципліну або виділення окремого 
блоку вибіркових дисциплін на 5 курсі навчання для вивчення «Секційного курсу» та 
подібних дисциплін) - перевести ВК «Секційний курс» у нормативну дисципліну або 
виділити його окремим блоком не було можливим. Разом з тим в ОПП «Медицина» та 
«Педіатрія» додали ще один ВК «Актуальні проблеми клінічної патоморфології».

9. Щодо пункту (для розширення можливостей проведення діагностично- 
консультативної роботи кафедри необхідним є створення гістологічної лабораторії, 
оснащеної сучасним обладнанням. Створення такої лабораторії забезпечить тісну 
співпрацю клінічних кафедр Університету з кафедрою патологічної анатомії в плані 
проведення лікувально-діагностичної роботи) - Проект організації гістологічної 
лабораторії з орієнтовним кошторисом підготовлений для розгляду керівництвом 
Університету.

Відповідальний виконавець: завідувачка кафедри Ельвіра Кіндратів. Термін виконання: 
впродовж року. Контроль за виконанням: перша проректорка, проф. Еенна Ерстенюк.

Микола РОЖКО

Руслан КОЗОВИЙ
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