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ПЛАН РОБОТИ ВЧЕНОЇ РАДИ  
 

Протокол 

№ 

 

Дата та час 

проведення 

 

Порядок денний 

 

Доповідачі 

№ 1 14 вересня, 

13-00 

АКТОВА ПРОМОВА: “Доцільність використання 

органопротективних технологій в анестезіології та 

інтенсивній терапії” 

Професор Клигуненко О.М. 

№ 2 28 вересня,  

13-00 

1. Проведення роботи профкому ДМА щодо 

оздоровлення співробітників та студентів, 

організації відпочинку, проведення спартакіади, 

роботи басейну тощо. 

2. Звіти деканів про підсумки літньої сесії. 

Затвердження іменних стипендіатів на І семестр 

2017-2018 навч. р. 

3. ІНФОРМАЦІЯ  про роботу приймальної комісії 

2017  року. 

Голова профкому доцент Васильченко 

В.В. 

 

 

Декани відповідних факультетів. 

 

 

Відповідальний секретар приймальної 

комісії, доцент Захаров С.В. 

№ 3 26 жовтня, 

13-00 

1. Підсумки літньої виробничої практики. 

2. Звіти щодо наукових стажувань студентів І 

медичного факультету 

 

Д.мед.н., доцент Банахевич Р.М. 

Прядко Катерина, 6 курс (м. Неаполь, 

Італія, Клініка Nuovo Policlinico); 

Сніцар Герман, 5 курс (Національний 

інститут раку) 

№ 4 30 

листопада, 

13-00 

1. Про роботу СНТ академії та результати 

підсумкових конференцій та Олімпіад 2016-2017 

навчального року 

2. Про роботу СНТ 2-го медичного факультету: 

досягнення, недоліки та завдання на майбутнє 

3. Затвердження результатів атестації аспірантів 

Відповідальний за роботу СНТ  ДМА 

д.мед.н., професор Твердохліб І.В. 

 

Відповідальний за роботу СНТ по 

факультету 

Зав. аспірантурою,  д.мед.н.  Онул 

Н.М. 

№ 5 21 грудня, 

13-00 

1. Робота щодо гуманістичного виховання студентів 

ДМА протягом 2016-2017 навчального року. 

 

2. Затвердження випускників 2018 року на 

НАУКОВУ РОБОТУ зразу після закінчення  ДМА 

Помічник І проректора з гуманітарно-

виховної роботи, к.мед.н.,  

 доцент Добридень О.В. 

Декани факультетів 

№ 6 25 січня, 

13-00 

1. Перспективні напрямки розвитку позабюджетної 

діяльності ДЗ ДМА  

2. Затвердження іменних стипендіатів на 2-й семестр 

2017-2018 навчального року 

Проректор з науково-педагогічної 

роботи, професор Науменко Л.Ю. 

Декани факультетів  

№ 7 22 лютого, 

13-00 

1. Про роботу науково-дослідного сектору (НДС) 

академії. 

2. Інформація про роботу Ради молодих вчених ДМА 

Начальник НДС,  

професор Шевченко О.А. 

Голова РМВ к.мед.н. Кальбус О.І.  

№ 8 22 березня,  

13-00 

1. Досягнення та перспективи подальшого розвитку                       

науково-дослідницької роботи на кафедрах  

академії. 

2. Затвердження доповідача актової промови - 2018 

Проректор з наукової роботи, 

професор Мамчур В.Й. 

  

№ 9 26 квітня, 

13-00 

1. Про сумісну лікувально-профілактичну роботу  

ДМА  і закладів охорони здоров`я області та міста 

2. Затвердження теми актової промови   (вересень  

2018 р.) 

Заступник проректора з лікувальної 

роботи, д.мед.н.  Сорокіна О.Ю. 

№ 10  24 травня, 

13-00 

1. Про готовність кафедр академії до проведення 

державних випускних іспитів та підсумки 

ректорського контролю знань студентів 

2.  Інформація щодо роботи приймальної комісії 2018  

Перший проректор, професор 

Шпонька І.С. 

Відповідальний секретар приймальної 

комісії доцент Захаров С.В. 

№ 11 28 червня,  

10-00 

Звіти голів ДЕК: 

       - зі спеціальності «лікувальна справа» (І та ІІ     

медичні факультети) 

     - зі спеціальності «педіатрія», «медико-

профілактична справа» (ІІ медичний факультет) 

     - зі спеціальності «лікувальна справа» (ІІІ  медичний 

та ІІ міжнародний  факультети) 

     - із спеціальності «стоматологія» (стоматологічний 

та ІІ міжнародний факультети) 

    - зі спеціальності «клінічна фармація», «фармація» 

(ІІІ медичний та ІІ міжнародний факультети) 

    - зі спеціальності «сестринська справа» (ІІІ  медичний 

факультет) 

Голови ДЕК відповідних факультетів 

 

 

 

 

 

 

№ 12 30 серпня, 

(серпнева 

нарада) 

Підсумки діяльності колективу ДЗ ДМА за  2017 – 2018 

навчальний рік та завдання на новий навчальний рік 

Ректор, член-кореспондент НАМН 

України, професор  Перцева Т.О. 
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ПЛАН РОБОТИ КООРДИНАЦІЙНОЇ РАДИ З ПИТАНЬ ГУМАНІТАРНО-ВИХОВНОЇ 

РОБОТИ 
Дата та час 

проведення 
Порядок денний Відповідальний  

13 вересня 

15.00 

1.Затвердження  планів з гуманітарно-виховної 

роботи на 2017-2018 н.р. у підрозділах. 

 

2. Про особливості планування і звітування 

щодо гуманітарно-виховної роботи на кафедрах 

академії. 

 

3. Різне. 

Заступники деканів з гуманітарно-

виховної роботи, помічник першого 

проректора з гуманітарно-виховної роботи, 

помічник проректора з виховної роботи з 

іноземними студентами, помічник 

проректора з виховної роботи у 

гуртожитках, помічник проректора з 

виховної роботи з іноземними студентами 

у гуртожитках, директор бібліотеки, 

голова профкому студентів, голова ради 

студентів, голова центру психологічного 

консультування, завідувач студентським 

клубом художньої самодіяльності, 

завідувач спортивним клубом. 

15 листопада 

15.00 

1. Про волонтерську діяльність в ДЗ «ДМА» і 

залучення студентів до волонтерських ініціатив. 

 

2. Про культурне дозвілля студентів і роботу 

студентського клубу академії. 

 

3. Різне. 

Заступники деканів з гуманітарно-

виховної роботи, помічник першого 

проректора з гуманітарно-виховної роботи, 

помічник проректора з виховної роботи з 

іноземними студентами, голова профкому 

студентів, голова ради студентів. 

Завідувач студентським клубом. 

17 січня 

15.00 

1. Про патріотичне виховання студентської 

молоді і організацію та проведення тематичних 

заходів. 

2. Про організацію публічних заходів, круглих 

столів, тематичних читань та лекцій за участю 

видатних науковців і громадських діячів в 

рамках культурно-просвітницького проекту 

«Зустріч». 

3. Різне. 

Помічник першого проректора з 

гуманітарно-виховної роботи, 

 

Відповідальний за культурно-

просвітницький проект «Зустріч» 

к.політ.н. Кравченко В.Ю. 

14 березня 

15.00 

1. Про роботу комісій Ради студентів. 

2. Про культурно-виховну роботу на 

міжнародних факультетах. 

3. Різне. 

Голова ради студентів. 

Помічник проректора з виховної роботи з 

іноземними студентами. 

 

11 квітня 

15.00 

1. Про роботу спортивного клубу академії та 

проведення оздоровчо-фізкультурних і 

спортивних заходів серед студентської молоді. 

2. Про умови побуту і навчання студентів у 

гуртожитках, дотримання ними положення про 

студентський гуртожиток та правил 

проживання. 

3. Різне. 

Завідувач спортивним клубом. 

 

 

Помічник проректора з виховної роботи у 

гуртожитках, помічник проректора з 

виховної роботи з іноземними студентами 

у гуртожитках. 

 

13 червня 

15.00 

1. Про результати культурно-виховної роботи в 

академії за 2017-2018 н.р. 

 

2. Про моніторинг і оновлення інформації на 

WEB-сторінці виховної роботи на офіційному 

інтернет-ресурсі академії. 

 

3. Різне. 

Заступники деканів з гуманітарно-

виховної роботи, помічник першого 

проректора з гуманітарно-виховної роботи, 

помічник проректора з виховної роботи з 

іноземними студентами, помічник 

проректора з виховної роботи у 

гуртожитках, помічник проректора з 

виховної роботи з іноземними студентами 

у гуртожитках, директор бібліотеки, 

голова профкому студентів, голова ради 

студентів, голова центру психологічного 

консультування, завідувач студентським 

клубом художньої самодіяльності, 

завідувач спортивним клубом. 

Помічник першого проректора з 

гуманітарно-виховної роботи. 
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ПЛАН ПРОВЕДЕННЯ РЕКТОРАТІВ  

Дата та час 

проведення 
Порядок денний Відповідальний  

13 вересня 

15
00

 

1. Про підготовку гуртожитків та навчальних  корпусів до 

роботи в осінньо-зимовий період. 

2.  Результати ліцензійних іспитів Крок-1 ,     Крок-2 та 

організація роботи кафедр та методичного кабінету по 

проведенню іспитів у наступному році. 

 

Проректор з АГЧ  В.В. Самко 

 

Начальник навчально-наукового 

відділу незалежного тестування 

студентів, моніторингу якості освіти 

А.Є.Ніколенко 

11 жовтня 

15
00

 

1. Результати рейтингової оцінки  стоматологічного фа 

культу 

2. Результати рейтингової оцінки кафедр I медичного 

факультету 

3. Результати рейтингової оцінки кафедр II медичного 

факультету. 

 Декан стомат. ф-ту проф. Гудар'ян 

Декан   I медичного факультету проф. 

Ю.В. Сілкіна, завідуючи кафедр 

Декан   II медичного факультету проф. 

Козлов С.О., завідувачі кафедр 

15                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

листопада 

15
00

 

1. Впровадження в освітній  процес сучасних моделей 

організації  навчального процесу. Досвід кафедри 

патологічної анатомії. 

2. Про використання коштів на наукову роботу. Результати 

роботи наукових лабораторій 

Зав. кафедри патологічної анатомії  

доц.  Олексієнко О.А. 

 

Проф. Твердохліб І.В., проф.. Дроздов 

О.Л., проф.. Шевченко О.А. 

13 грудня 

15
00

 

1. Про  підготовку студентів за напрямком «Фізична терапія, 

ерготерапія» 

 

2. Про підготовку іноземних громадян на до дипломному та 

післядипломному етапах. Аналіз зауважень моніторингової 

комісії МОЗ 

 

 Завідувач кафедри фізичної 

реабілітації, спортивної медицини та 

валеології проф.. Неханевич О.Б. 

Декани  I та  II міжнародних  

факультетів – проф. О.В.Ковтуненко 

та Р.В.Разумний, декан ФПО проф. 

Снісарь В.І, завідувачі кафедр. 

17 січня 

15
00

 

1. Видавнича діяльність кафедр "ДЗ ДМА". 

 

 

 

 

 

2. Про забезпечення підручниками та методичними 

посібниками викладання дисциплін за напрямком 

підготовки студентів в ДМА. 

Проректор з наукової та лікувальної 

роботи проф. Мамчур В.Й.,  

Начальник навчально-наукового 

відділу незалежного тестування 

студентів, моніторингу якості освіти 

А.Є.Ніколенко 

Завідуюча бібліотекою В.В.Мазница 

14 лютого 

15
00

 

1. Про участь кафедр у конкурсах на отримання міжнародних 

та вітчизняних грантів. 

 

2. Про роботу моніторингових комісій ф-тів. 

Проректор з наукової та лікувальної 

роботи проф. Мамчур В.Й., начальник 

міжнародного відділу А.Е. Левих  

Керівник сектору моніторингу якості 

освіти.  

14 березня 

15
00

 

1. Про створення наскрізних програм з основних дисциплін: 

терапії, педіатрії, акушерства та гінекології, хірургії, 

гігієни, стоматології. 

2. Результати рейтингової оцінки кафедр ФПО 

Голови предметних комісій 

 

 

Декан ФПО проф. Снісарь В.І. 

11 квітня 

15
00

 

1. Про фінансово-господарчу діяльність академії в 2017 році.  

 

2.  Про готовність випускаючих кафедр до   проведення 

ліцензійних  (КРОК-2) та випускних  державних іспитів. 

Проректор з економіки доцент   

Гончаров С.І. 

Декани факультетів та завідувачі 

кафедр 

9 травня 

15
00

 

1. Про студентське самоврядування  

2. Про підготовчу роботу приймальної    комісії  до прийому 

на 1 курс ДМА   у 2017р. 

Голова студентської ради 

Відповідальний секретар приймальної 

комісії. 

13 червня 

15
00

 

1. Затвердження плану засідань ректорату  Члени ректорату 

 липень-серпень 

15
00

 

1. Переведення студентів з курсу на курс,   поновлення та 

зарахування на 1 курс. 

 

Декани факультетів, 

навчальний відділ, 

приймальна комісія 
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ПЛАН РОБОТИ 

        ЦЕНТРАЛЬНОЇ МЕТОДИЧНОЇ КОМІСІЇ 

Дата та час 

проведення 
Порядок денний Відповідальний 

26 вересня  

15
00 

1. Про затвердження плану реалізації щодо усунення 

зауважень голів ЕК по проведенню комплексного практично 

орієнтованого іспиту випускників 2017 року на 2017/18 рр.  

Завідувачі випускаючих кафедр 

 

 

24 жовтня 

15
00

 

1. Аналіз результатів тестового ліцензійного іспиту “Крок-2”. 

2. Про навчально-методичне та матеріальне забезпечення 

підготовки студентів на кафедрі ортопедичної стоматології. 

К.м.н. А. Є. Ніколенко 

Д. м.н. О. О.Фастовець  

 

28 листопада 

15
00

 

1. Аналіз результатів тестового ліцензійного іспиту “Крок-1”. 

2. Аналіз роботи та перспективи розвитку WEB – сайту 

академії 

 

Доц. А. С. Короленко 

Проф. М. В. Медведєв  

 

26 грудня 

15
00

 

1. Про стан виконання плану реалізації зауважень голів ЕК з 

атестації випускників  2017 року у 2017-2018 н.р.  

2. Про навчально-методичне та матеріальне забезпечення 

підготовки студентів на кафедрі терапії, кардіології  та 

сімейної медицини ФПО  

Завідувачі випускаючих кафедр 

 

Проф. В. А. Потабашній 

 

23 січня 

10
00 

(пл. Соборна, 2)
 

Навчально-методична конференція 

«Впровадження в освітній процес сучасних навчальних 

технологій: стан та перспективи» 

1. Система оцінювання знань студентів на кафедрі анатомії 

людини «ДЗ ДМА МОЗ України».  

2. Впровадження сучасних моделей організації навчального 

процесу на кафедрі патологічної анатомії. 

3. Застосування інноваційних технологій для оптимізації 

підготовки студентів до ліцензійних іспитів. 

4. Сучасні технології та рішення в освітній практиці на 

кафедрі терапевтичної стоматології 

5.  Сучасні професійно-орієнтовані технології навчання в 

підготовці майбутніх фахівців-стоматологів. 

 

 

 

 

Проф. Г. В. Довгаль  

Доц. О. А. Алесєєнко 

 

 

Проф. О. А. Подплетня 

 

Проф. А. В. Самойленко 

Доцент Н. Г. Ідашкіна 

20 лютого 

15
00

 

1. Аналіз результатів тестового ліцензійного іспиту “Крок-3”. 

2. Аналіз результатів виробничої практики студентів на ІІ, ІІІ 

та ІV курсах 

Проф. В.І. Снісар  

Проф. Р. М. Банахевич  

27 березня 

15
00

 

1. Про роботу предметних комісій у 2017-2018 н.р. 

2. Аналіз роботи та перспективи розвитку  бібліотеки «ДЗ 

ДМА МОЗ України» 

Голови предметних комісій 

Дир. бібліотеки В. В. Мазниця 

 

24 квітня 

15
00

 

1. Про виконання плану реалізації зауважень голів ЕК з 

атестації випускників  2017 року у 2017-2018 н.р. 

2. Про стан навчально-методичне та матеріальне забезпечення 

навчального процесу на кафедрі фармакології. 

Завідувачі випускаючих кафедр 

 

Проф. В.Й. Мамчур 

 

29 травня 

15
00

 

1. Про стан навчально-методичного та матеріального 

забезпечення навчального процесу на кафедрі педіатрії №3. 

2. Про навчально-методичне та матеріальне забезпечення 

підготовки фахівців  на кафедрі дитячої стоматології. 

Проф. Ю. К. Больбот  

 

Проф. І. В. Ковач 

26 червня 

15
00

 

1. Про результати роботи предметних комісій академії по 

методичному забезпеченню навчального процесу у 2016-

2017 навчальному році. 

2. Затвердження методичних матеріалів та видань на 2017-2018 

навчальний рік. 

Голови предметних комісій. 

 

 

Завідувачі кафедрами. 

 

 

 

ПЛАН РОБОТИ 

ВЧЕНОЇ РАДИ І МЕДИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ 
Дата та час 

проведення 
Порядок денний Доповідачі 
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12 вересня  

13:00 

1. Завдання колективу І медичного факультету по реалізації 

рекомендацій серпневої наради.  

2. Про готовність кафедр до нового навчального року. 

3. Затвердження списку членів ради І медичного факультету, а 

також відповідальних за розділами роботи. 

4. Поточні справи.   

декан І мед. факультету 

 

завідувачі кафедр 

секретар Вченої ради, доцент 

Караванська І.Л. 

10 жовтня 

13:00 

1. Звіт аспірантів очної та заочної форми навчання про стан 

виконання кандидатських дисертацій  та індивідуальних 

планів навчання. 

2. Звіти магістрантів про стан виконання індивідуальних планів 

навчання.  

3. Про стан організації кураторської роботи у гуртожитках 

факультету на наступний учбовий рік. 

4. Поточні справи.  

 

професор Бараннік С.І. 

 

 

професор С.І. Бараннік 

 

асистент В.В.Задорожний 

14   листопада 

13:00 

1. Про плани випускаючих кафедр по усуненню зауважень 

голови ДЕК, при проведенні практично – орієнтованого 

іспиту. 

 

 

 

 

 

2. Затвердження планів роботи аспірантів, зарахованих до 

навчання з 01.11.17р.      

3. Звіти здобувачів наукового ступеню кандидата медичних 

наук, які виконують  дисертаційні роботи за планом. 

4. Затвердження рекомендацій випускників 2017 року на 

наукову роботу. 

5. Поточні справи. 

зав. каф. внутрішньої медицини 3, 

професор О.А.Ханюков; Зав. 

кафедри інфекційних хвороб, 

професор Шостакович-Корецька 

Л.Р.; Зав. каф. хірургії№2, професор 

Кутовий О.Б.; зав. каф. акушерства 

та гінекології, професор Потапов 

В.О.; 

Професор Бараннік С.І. 

 

Професор Бараннік С.І. 

 

зам. декана, доцент О. А. Алєксєєнко 

12 грудня 

13:00 

1. Звіт про роботу студентських наукових гуртків. 

 

2. Про стан підготовки до спартакіади співробітників академії. 

3. Поточні справи. 

відповідальні на кафедрах І 

медичного факультету за роботу СНГ 

 

13  лютого 

 13:00 

1. Звіт про наукову роботу  на кафедрах I медичного 

факультету за 2016/2017 навчальний  рік. 

2. Підсумки модульного контролю за осінній семестр на I 

медичному факультеті. 

3. Підсумки зимової спартакіади серед співробітників академії. 

4. Поточні справи.  

професор Бараннік С.І. 

 

заступник декана доцент 

О.А.Алєксєєнко. 

профорг І медичного факультету   

асист. Митрохіна О.С. 

13 березня 

13:00 

1. Підсумки лікувально-профілактичної роботи на  I 

медичному факультеті за 2016/2017 навчальний  рік. 

2. Про стан підвищення лікарської кваліфікації 

співробітниками І медичного факультету. 

3. Про організацію підготовки студентів VІ курсу до 

державного ліцензійного іспиту «Крок -2» 

4. Поточні справи. 

 

доцент Карпенко С.І. 

 

доцент С.І.Карпенко 

 

заступник декана, доцент 

О.А.Алєксєєнко. 

 

10  квітня  

13:00 

1. Звіт випускаючих кафедр про стан підготовки до проведення 

ліцензійного іспиту «Крок-2» та випускних державних 

іспитів. 

 

 

 

 

 

2. Звіт  магістрантів про стан виконання індивідуальних планів 

навчання. 

3. Звіт аспірантів очної та заочної форми навчання про стан 

виконання дисертації та  індивідуальних планів навчання. 

4. Про стан захворюваності серед співробітників І медичного 

факультету. 

5. Поточні справи. 

зав. кафедри внутрішньої медицини 

3, професор О.О.Ханюков; 

Зав. каф. хірургії№2, професор 

Кутовий О.Б.; зав. каф. акушерства 

та гінекології, професор Потапов 

В.О.; Зав. кафедри інфекційних 

хвороб, професор  Шостакович-

Корецька Л.Р.;  

професор Бараннік С.І. 

 

професор С.І. Бараннік. 

 

доцент  Шевченко О.П.  

08  травня 

13:00 

1. Закінчення строкових трудових договорів. 

2. Поточні справи. 

 

секретар Вченої ради, доцент 

Караванська І.Л. 
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12  червня 

13:00 

1. Підсумки випускних державних іспитів серед студентів І 

мед.ф-ту 

2. Затвердження плану роботи Вченої ради на 2018/2019 уч. 

рік. 

3. Поточні справи. 

декан  I мед. факультету 

 

секретар Вченої ради, доцент 

Караванська І.Л. 

 

 

ПЛАН РОБОТИ ВЧЕНОЇ РАДИ 

 ІI МЕДИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ 
Дата та час 

проведення 
Порядок денний Відповідальний 

12 вересня 

13-00 

 

1. Завдання колективу ІІ медичного факультету по реалізації 

рекомендацій Серпневої ради 

2. Про готовність кафедр до нового навчального року 

3. Підсумки внутрішньовузівської практики 

4. Затвердження списку членів ради, затвердження 

відповідальних за розділами роботи деканату факультету 

Декан ІІ медичного факультету 

 

Заступник декана, завідувачі кафедр 

Громадський декан 

Декан ІІ медичного факультету 

 

10 жовтня 

13-00 

1. Звіт про кураторську роботу у гуртожитках, план роботи 

студради гуртожитку №6 у 2017-2018 н.р. 

2. Результати поселення студентів факультету до гуртожитку 

№6 

3. Звіт аспірантів очної та заочної форм навчання 

Заступник декана з виховної роботи  

 

Заступник декана з виховної роботи, 

громадський декан  

Заст. декана з наукової роботи, керівники 

робіт 

14 листопада 

13-00 

1. Звіт про навчально-методичну роботу, про стан підвищення 

кваліфікації викладачів кафедр ІІ медичного факультету 

2. Звіти здобувачів наукового ступеню канд.наук, які виконують 

дисертації за планом та поза планом  

3. Затвердження рекомендації випускників 2018 року на наукову 

роботу 

Заступник декана з навчально-

методичної роботи  

Заступник декана з наукової роботи, 

виконавці робіт 

Заступник декана  

12 грудня 

13-00 

1. Підготовка кафедр ІІ медичного факультету до зимової сесії 

2. Підсумки державного розподілу випускників 2018 року 

Декан ІІ медичного факультету 

Заступник декана 

09 січня 

13-00 

1. Звіт про наукову роботу на кафедрах ІІ медичного факультету  

2. Інформація про роботу СНТ ІІ медичного факультету  

Заст. декана з наукової роботи 

Голова СНТ факультету  

13 лютого 

13-00 

1. Результати і аналіз результатів зимової сесії на ІІ медичному 

факультеті  

2. Про стан виховної роботи на ІІ медичному факультеті  

Заст. декана 

 

Заст. декана з виховної роботи 

13 березня 

13-00 

1. Звіт про лікувальну роботу на ІІ медичному факультеті  

2. Про стан підвищення лікарської кваліфікації співробітниками 

на ІІ медичному факультеті  

3. Про підготовку до державних ліцензійних іспитів «Крок-1» та 

«Крок-2» 

4. Звіт про виконання докторських дисертацій терміном 

включно до 2018 року 

Заст. декана з лікувальної роботи 

Заст. декана з лікувальної роботи 

 

Заст. декана 

 

Заст. декана з наукової роботи, виконавці 

робіт 

10 квітня 

13-00 

1. Звіт про готовність кафедр ІІ медичного факультету до 

державних іспитів 

2. Звіт аспірантів очної та заочної форм навчання про стан 

виконання дисертацій  

Заст. декана, завідувачі кафедр 

 

Заст. декана з наукової роботи, виконавці 

робіт 

08травня 

13-00 

1. Затвердження плану роботи Вченої ради на 2018-2019 рр. 

2. Про організацію підготовки до практично-орієнтованого 

державного іспиту 

3. Про готовність та проведення внутривузівської практики на 

кафедрах  

4. Звіт співробітників у зв’язку з закінченням роботи за 

контрактом 

Декан ІІ медичного фак.-ту 

Заст. Декана 

 

Громадський декан 

 

Співробітники 

 

 

ПЛАН РОБОТИ 

ВЧЕНОЇ РАДИ СТОМАТОЛОГІЧНОГО та ІІІ МЕДИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТІВ  
Дата та час 

проведення 
Порядок денний Відповідальний 

12 вересня 

13-00 

1. Про готовність кафедр стоматологічного факультету до початку 

нового навчального року, завдання колективу  факультету по 

реалізації рішень  та рекомендацій серпневої наради 2017 року. 

2. Підсумки літньої сесії на стоматологічному та ІІІ медичному 

факультетах. 

3. Затвердження планів реалізації зауважень голів  ДЕК  2017 

року. 

 

Декани стоматологічного та ІІІ 

медичного факультетів 

  

Заступники деканів стоматологічного 

та ІІІ медичного факультетів  

Завідувачі профільними кафедрами 

стоматологічного та ІІІ медичного 

факультетів 
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4. Аналіз літньої виробничої практики та заходи по її 

вдосконаленню.  

Відповідальні за практику, помічники 

деканів.     

10  жовтня 

13-00 

1. Підготовка та вдосконалення науково-педагогічних кадрів на 

стоматологічному та ІІІ медичному факультетах., перспективи  

резерву на посаду завідуючих  кафедрами. 

2. Перспективи  навчально-методичної роботи на кафедрах 

стоматологічного та ІІІ медичного факультетах. 

 

3. Звіти аспірантів, які навчаються на факультетах, викладачів, 

щодо виконання наукової роботи ( стан виконання, публікації, 

ін.). 

Декани стоматологічного та ІІІ 

медичного факультетів 

 

Голови методичних комісій 

стоматологічного та ІІІ медичного 

факультетів, завідувачі кафедрами. 

 Помічники деканів  стоматологічного 

та ІІІ медичного факультетів з 

наукової роботи     

 14 

листопада 

13-00 

1. Звіти кафедр про закінчені та виконані науково-дослідні 

розробки . 

 

2. Заходи випускаючих кафедр щодо усунення  зауважень голв 

ДЕК 2017 року. 

3. Про підготовку студентів 3-го курсу до іспиту “Крок-1” . 

 

4. Організація виховної роботи у гуртожитках  факультету. 

 Помічники деканів стоматологічного 

та ІІІ медичного факультетів з 

наукової роботи     

Завідуючи профільними кафедрами  

факультету 

Заступники деканів стоматологічного 

та ІІІ медичного факультетів  

Помічники деканів з виховної роботи 

в гуртожитках  

12 грудня 

13-00 

1. Підсумки роботи деканатів стоматологічного та ІІІ медичного 

факультетів у 2017 році. 

2. Підсумки роботи СНТ стоматологічного та ІІІ медичного 

факультетів у 2017 році та завдання на 2018 рік. 

 

3.  Перспективи та  удосконалення оволодіння практичними 

навичками студентами стоматологічного та ІІІ медичного 

факультетів. 

4. Затвердження тем  та  терміну виконання дисертаційних робіт 

та планів роботи аспірантів, які зараховані до аспірантури. 

Декани стоматологічного та ІІІ 

медичного факультетів 

Відповідальні за СНТ 

стоматологічного та ІІІ медичного 

факультеті 

Голови методичних комісій 

стоматологічного та ІІІ медичного 

факультетів.    

Помічники деканів  стоматологічного 

та ІІІ медичного факультетів з 

наукової роботи,  завідувачі кафедр 

13 лютого 

13-00 

1. Підсумки зимової екзаменаційної сесії на стоматологічному та 

ІІІ медичному факультетах. 

2. Заходи щодо підготовки до ліцензійного іспиту “Крок-2” 2018 

року на випускаючих кафедрах факультетів. 

3. Зимова виробнича практика – її підсумки та заходи по  

вдосконаленню. 

Заступники деканів стоматологічного 

та ІІІ медичного факультетів  

Завідувачі   кафедрами, заступники 

деканів стоматологічного та ІІІ 

медичного факультетів  

 Звіти відповідальних за практику  на 

кафедрах факультетів 

13 березня 

13-00 

1. Звіти про роботу предметних комісій на стоматологічному та 

ІІІ медичному факультетах. 

 

2. Аналіз результатів ліцензійного іспиту “Крок-1”  на 

стоматологічному   факультеті. 

3. Підсумки лікувальної роботи на стоматологічному факультеті 

у 2017 році. 

4. Звіт про стан здоров’я  співробітників  факультету   у 2017 

році та  заходи по його поліпшенню.  

Голови методичних комісій 

стоматологічного та ІІІ медичного 

факультетів.    

Заступники деканів стоматологічного 

та ІІІ медичного факультетів  

Помічники  деканів з лікувальної 

роботи  

Помічники  деканів стоматологічного 

та ІІІ медичного факультетів 

10 квітня 

13-00 

1. Звіт про готовність кафедр стоматологічного та ІІІ медичного 

факультетів до державних  іспитів, реалізація  заходів щодо 

зауважень голів ДЕК 2017 року. 

2. Про стан підготовки до ліцензійного іспиту “Крок-2” на 

випускаючих кафедрах стоматологічного та ІІІ медичного 

факультетів . 

3. Звіти аспірантів кафедр факультетів. 

Декани стоматологічного та ІІІ 

медичного факультетів, завідувачи 

профільними кафедрами 

Заступники  деканів стоматологічного 

та ІІІ медичного факультетів 

  

 Помічники деканів  стоматологічного 

та ІІІ медичного факультетів з 

наукової роботи     

15 травня 

13-00 

1. Аналіз та підсумки ректорського контролю знань на 

профільних кафедрах факультетів. 

 

2. Про організаційні заходи щодо проведення практично-

орієнтованого державного іспиту 2018 року на 

стоматологічному та ІІІ медичному факультетах.   

 

3.  Звіти аспірантів, що  навчаються на стоматологічному 

факультеті 

 Завідувачі  профільними  кафедрами 

стоматологічного та ІІІ медичного 

факультетів 

Декани факультетів, завідувачі 

профільними кафедрами 

стоматологічного та ІІІ медичного 

факультетів 

Помічники деканів  стоматологічного      

та ІІІ медичного факультетів з 

наукової роботи     

 

ПЛАН РОБОТИ 
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ВЧЕНОЇ РАДИ МІЖНАРОДНИХ ФАКУЛЬТЕТІВ 
Дата та час 

проведення 
Порядок денний Доповідачі 

26 

Вересня 

15-00 

1. Затвердження складу Вченої ради міжнародних факультетів. 

2. Завдання з реалізації рекомендацій серпневої наради ДЗ 

«ДМА» на факультетах. 

3. Про готовність кафедр міжнародних факультетів до нового 

навчального року. 

4. Підсумки літньої екзаменаційної сесії. 

5. Аналіз виробничої практики та заходи по її вдосконаленню. 

6. Поточні питання. 

Декани факультетів 

 

Декани факультетів 

 

Завідувачі кафедрами 

Заступники деканів факультетів 

Заступник деканів з виробничої практ. 

17 

Жовтня 

15-00 

1. Аналіз самоаналізів та рейтингу кафедр. 

2. Звіт завідувача кафедри за два навчальні роки. 

3. Про підготовку гуртожитків до роботи в осінньо-зимовий 

період. 

4. Про виконання в установлені терміни роботи щодо 

запланованого видання навчальної та навчально-методичної 

літератури на кафедрах міжнародних факультетів. 

5. Поточні питання. 

Декани факультетів 

Завідувач кафедрою 

Куратор гуртожитку 

 

Заступник деканів з навчально-

методичної роботи 

21 

Листопада 

15-00 

1. Стан навчально-методичної роботи на кафедрах факультетів.  

 

2. Звіт завідувача кафедри за два навчальні роки. 

3. Поточні питання. 

Заступник деканів з навчально-

методичної роботи 

Завідувач кафедрою 

12 

Грудня 

15-00 

1. Звіт завідувача кафедри за два навчальні роки. 

2. Звіт про підготовку до підсумкових модульних контролів і 

зимової сесії. 

3. Про підготовку кафедр міжнародних факультетів до 

проведення зимової спартакіади. 

4. Поточні питання. 

Завідувач кафедрою 

Заступники деканів 

 

Заступник деканів зі спортивної 

роботи 

16 

Січня 

15-00 

1. Звіт про наукову роботу на кафедрах міжнародних 

факультетів та про роботу СНТ кафедр. 

2. Звіт завідувача кафедри за два навчальні роки. 

 

3. Звіти лікарів-інтернів, які проходять навчання в магістратурі. 

4. Про виконання в установлені терміни роботи щодо 

запланованого видання навчальної та навчально-методичної 

літератури на кафедрах міжнародних факультетів. 

5. Поточні питання. 

Заступник деканів з наукової роботи 

Завідувач кафедрою 

Магістри,  

керівники робіт 

Заступник деканів з навчально-

методичної роботи 

13 

Лютого 

15-00 

1. Підсумки модульного контролю та результати зимової сесії за 

осінній семестр кафедрах міжнародних факультетів. 

2. Звіт завідувача кафедри за два навчальні роки. 

3. Аналіз результатів лікувальної роботи на кафедрах 

міжнародних факультетів. 

4. Про підсумки зимової спартакіади серед співробітників ДЗ 

«ДМА». 

5. Поточні питання. 

Заступники деканів 

 

Завідувач кафедрою 

Заступник деканів з лікувальної 

роботи 

Заступник деканів з спортивної роботи 

20 

Березня 

15-00 

1. Про стан виховної роботи з іноземними студентами, робота 

земляцтв, стан кураторської роботи в гуртожитках 

2. Звіт завідувача кафедри за два навчальні роки. 

3. Аналіз результатів ліцензійного іспиту  

        «Крок-1». 

4. Про стан організації навчання клінічних ординаторів та 

магістрів-іноземців в ДЗ «ДМА». 

5. Поточні питання 

Помічник проректора з виховної 

роботи 

Завідувач кафедрою 

Заступник деканів 

 

Заступники деканів 

17 

Квітня 

15-00 

1. Про стан здоров’я співробітників міжнародних факультетів та 

заходи по його поліпшенню. 

2. Звіт завідувача кафедри за два навчальні роки. 

3. Про стан виконання дисертаційних робіт аспірантів та 

пошукачів кафедр міжнародних факультетів. 

4. Про виконання в установлені терміни роботи щодо 

запланованого видання навчальної та навчально-методичної 

літератури на кафедрах міжнародних факультетів. 

5. Поточні питання. 

Довірені лікарі 

 

Завідувач кафедрою 

Заступник деканів з наукової роботи 

 

Заступник деканів з навчально-

методичної роботи 

15 

Травня 

15-00 

1. Захист науково-кваліфікаційних робіт на здобуття кваліфікації 

«магістр медицини» магістрантами кафедр міжнародних 

факультетів. 

2. Закінчення строкових трудових договорів. 

3. Звіт випускаючих кафедр міжнародних факультетів про 

Магістри 

 

 

Декани міжнародних факультетів 

Завідувачі  кафедрами 
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готовність до проведення державних іспитів. 

4. Поточні питання. 

 

 

12 

Червня 

15-00 

1. Аналіз проведення виробничої практики у іноземних 

студентів.  

2. Звіт завідувача кафедри за два навчальні роки. 

3. Затвердження плану роботи Вченої ради міжнародних 

факультетів на 2018-2019 н.р.. 

4. Поточні питання. 

Заступник деканів з виробничої 

практики 

Завідувач кафедрою 

Декани міжнародних факультетів 

 

 

ПЛАН   РОБОТИ    

ФАКУЛЬТЕТУ   ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ  ОСВІТИ 

Дата 

проведення 
Порядок денній Відповідальний 

 

28 вересня 

15-00 

 

1. Завдання факультету згідно рішення серпневої наради 

2. Готовність кафедр до нового навчального року 

3. Навчально-методичне  забезпечення     кафедр     по роботі    з    

інтернами. 

4. Аналіз виконання навчально-виробничого плану за 1-е  

півріччя  

5. Поточні справи 

Декан   проф. В.І. Снісарь 

Зав. кафедрою 

Зав. кафедрою 

 

проф.  Снісарь В.І. 

 

26 жовтня 

15-00 

 

 

1. Підготовка лікарів-інтернів, що не склали ліцензійний іспит 

“Крок 3” 

2. Аналіз рейтингу співробітників кафедр ФПО за 2016-2017 

роки 

3. Дієві заходи кафедр ФПО щодо покращення основних 

показників роботи кафедр згідно «Рейтингового оцінювання 

діяльності ВНЗ IV рівня акредитації» 

4. Звіти аспірантів  

5. Поточні справи. 

Зам. декана О.В.Лященко 

 

проф. В.І. Снісарь,  

доц. Ю.О.Площенко 

Зав. кафедрами  

 

 

Доц. С.Г.Носов 

 

 

23 листопада 

15-00 

 

1. Вплив кафедри на стан підготовки лікарів-інтернів на заочних 

базах стажування. 

2. Методичне забезпечення кафедр ФПО з самостійної роботи 

лікарів-інтернів та лікарів-курсантів 

3.  Стан навчально-методичної роботи з лікарями - інтернами на 

кафедрі травматології та ортопедії. 

4.  Поточні справи 

Зав.  кафедрами 

 

Зав. кафедрами, відповідальні за 

інтернатуру 

 Зав.каф. проф. О.Є.Лоскутов  

 

28 грудня 

15-00 

 

1. Звіт з наукової роботи ФПО. Підготовка резервних наукових 

кадрів на кафедрах ФПО 

2. Стан видавницької діяльність кафедр 

3. Про підготовку та підвищення кваліфікації викладачів кафедр 

ФПО 

4. Стан навчально-методичної роботи з лікарями – інтернами  на 

кафедрі дитячої хірургії. 

5. Поточні справи 

Доц. С.Г.Носов  

 

Зав. кафедрами 

Зав. кафедрою 

 

Зав. каф. проф. В.А.Дехтяр  

 

25 січня 

15-00 

 

 

1. Підсумки  виконання плану заїзду курсантів за     

      2016 рік.  

2.   Звіт голови профспілкового бюро 

3.   Затвердження складу Ради та розподіл обов’язків 

4.   Поточні справи 

Декан, проф. В.І. Снісарь 

 

Доц. В.Н. Березовський  

Декан, проф. В.І. Снісарь 

 

22 лютого 

15-00 

 

 

 

1. Підготовка  лікарів – інтернів з  циклу "Невідкладні стани 

Крок-3"  на кафедрі анестезіології, інтенсивної терапії та МНС 

ФПО.. 

2. Стан підготовки лікарів-інтернів 1-го року навчання до 

"Кроку-3" на кафедрах академії  

3. Звіт про лікувальну роботу на факультеті за 2017 рік 

4.  Поточні справи 

Зав. каф. проф. О.М.Клигуненко   

 

 

Зам. декана ФПО  О.В.Лященко 

 

Доц. В.В.Лебедюк  

29 березня 

15-00 

 

 

1. Про стан національно-патріотичного, громадсько-правового, 

трудового та морального виховання  лікарів-інтернів та 

лікарів слухачів  на кафедрах ФПО 

2. Звіт довіреного лікаря  ФПО за 2016 р.  

3. Стан навчально-методичної роботи з лікарями – слухачами та  

лікарями-інтернами  на кафедрі медицини катастроф, та 

військової  хірургії . 

4. Звіт  пошукачів на кафедрах факультету ФПО 

5. Поточні справи 

Зав.  кафедрами  

 

 

Доц. І.Я.Будзак  

Зав. кафедрою, проф. О.Ю.Сорокіна 

 

 

Доц. С.Г. Носов 
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26 квітня 

15-00 

 

 

1. Інформація щодо впровадження тематичних циклів з 

елементами  дистанційного навчання на кафедрах ФПО.  

2. Можливість використання очно-заочних циклів з 

дистанційною формою навчання на кафедрах ФПО 

3. Про стан навчально-методичної роботи з лікарями-інтернами  

на кафедрах стоматології (м. Дніпро) 

4. Поточні справи 

Зав. кафедрами . 

 

Зав. кафедрами,  

 

Зав. Кафедрою проф. А.В.Самойленко 

24 травня 

15-00 

 

 

1. Стан успішності та засвоєння практичними навичками 

лікарями-інтернами на кафедрах академії.  

2. Готовність кафедр до проведення заключної атестації 

лікарів-інтернів  

3. Поточні справи 

Зав. кафедрами, відповідальні на 

кафедрах за інтернатуру 

 

28 червня 

15-00 

 

1. Аналіз навчально-методичної, наукової та лікувальної 

роботи кафедр ФПО в плані підготовки до серпневої наради. 

2. Про стан роботи предметної комісії ФПО, методичних нарад 

кафедр факультету. 

3. Готовність кафедр до нового навчального року 

4. Поточні справи 

Заступники декана 

 

Голова предмет. комісії ФПО.,  

проф. Лехан В.М. 

 

ПЛАН РОБОТИ 

 СТУДЕНТСЬКОГО НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА І РАДИ МОЛОДИХ УЧЕНИХ 

Дата 

проведення 
Назва заходу 

Відповідальний 

 

Вересень-

жовтень 

1. Затвердження складу Ради СНТ. 

2. Участь у Всеукраїнських студентських наукових конференціях 

і конкурсах. 

Науковий керівник СНТ проф. 

І.В.Твердохліб,  

завідувачі кафедр  

Листопад –  

грудень 

1. Проведення внутрівузівських конкурсів студентських 

наукових робіт. 

2. Участь у Всеукраїнських студентських наукових конференціях 

і конкурсах. 

Науковий керівник СНТ проф. 

І.В.Твердохліб,  

завідувачі кафедр  

Січень –  

лютий 

1. Проведення І туру (вузівського) Всеукраїнської студентської 

олімпіади з навчальних дисциплін та медичних 

спеціальностей. Висунення кандидатів до участі у ІІ турі. 

2. Виконання студентських конкурсних наукових робіт. 

СНТ,  

завідувачі кафедр 

Березень –  

квітень 

1. Участь у ІІ турі Всеукраїнської студентської олімпіади. 

2. Участь у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових 

робіт. 

Науковий керівник СНТ проф. 

І.В.Твердохліб,  

завідувачі кафедр 

Квітень – 

травень 

1. Проведення секційних і міжкафедральних засідань наукової 

конференції студентів і молодих учених на факультетах. 

2. Проведення підсумкової наукової конференції студентів і 

молодих учених академії. 

3. Видання збірника наукових робіт конференції. 

Науковий керівник СНТ проф. 

І.В.Твердохліб,  

наукові керівники гуртків, завідувачі 

кафедр 

 

ПЛАН РОБОТИ 

НАУКОВОЇ КООРДИНАЦІЙНОЇ РАДИ АКАДЕМІЇ 

Дата 

проведення 
Порядок денний Відповідальний 

вересень-

жовтень 

 

 

1. Проведення патентно-інформаційного пошуку. 

2. Підготовка документів згідно з переліком п.2. Положення 

«Про порядок  затвердження тем … у ДЗ «ДМА МОЗ 

України»» 

аспіранти, контроль – співробітники 

наукової частини 

жовтень 1. Засідання Комісії з біоетики 

2. Розгляд та затвердження тем на кафедральних засіданнях 

аспіранти,  контроль – співробітники 

наукової частини 

листопад Засідання Проблемних комісій  голови  Проблемних комісій 

1-10 грудня 

 

 

1. Підготовка наказу про проведення Координаційної ради 

2. Формування списку допущених до участі у засіданні 

Координаційної ради 

завідувач аспірантури, 

 д.м.н. Онул Н.М. 

11-20 грудня 1. Засідання Координаційної ради проректор з наукової роботи,  

проф. Мамчур В.Й., завідувач 

аспірантури, д.м.н. Онул Н.М. 

грудень-січень 1. Проведення патентно-інформаційного пошуку. 

2. Підготовка документів згідно з переліком пп.2, 3 Положення 

«Про порядок  затвердження тем … у ДЗ «ДМА МОЗ 

України»» 

здобувачі ступеня доктора наук та 

доктора філософії поза аспірантурою, 

відповідальні виконавці НДР, 

контроль – співробітники наукової 
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частини 

 

січень 

1. Засідання Комісії з біоетики 

2. Розгляд та затвердження тем на кафедральних засіданнях 

здобувачі ступеня доктора наук та 

доктора філософії поза аспірантурою, 

відповідальні виконавці НДР, 

контроль – співробітники наукової 

частини  

лютий Засідання Проблемних комісій  голови Проблемних комісій 

1-10 березня 1. Підготовка наказу про проведення Координаційної ради 

2. Затвердження списку допущених до участі у засіданні  

Координаційної ради 

завідувач аспірантури,  

д.м.н. Онул Н.М. 

11-20 березня Засідання Координаційної ради проректор з наукової роботи,  

проф. Мамчур В.Й., завідувач 

аспірантури, д.м.н. Онул Н.М. 

 

ПЛАН РОБОТИ 

ПРОФСПІЛКОВОГО КОМІТЕТУ СПІВРОБІТНИКІВ АКАДЕМІЇ 

Дата та час 

проведення 

Порядок денний Відповідальний 

5 вересня 

15-30 

1. Затвердження плану роботи профспілкового комітету на 2014-

2015 рік. Стан ведення документації профкому. 

2. Звіти про роботу спортивно-оздоровчого табору влітку 

2014року. 

доц. Васильченко В.В.  

доц. П.Г. Герасимчук 

доц. Васильченко В.В.  

3 жовтня  

15-30 

1. Фінансовий звіт за 2013-2014 навчальний рік. 

2. Затвердження кошторису та розподіл коштів на матеріальну 

допомогу.  

3. Звіт про роботу профбюро міжнародного факультету                                  

Кулікова. Н.В. 

доц. Васильченко В.В. 

 

доц.. Кошарний В.В. 

7 листопада  

15-30 

1. Про соціальний захист співробітників академії, ветеранів 

війни, праці та інших пільгових категорій. 

2. Звіт про роботу профбюро І медичного факультету                                  

3. Різне 

доц. Островська С.С. 

доц.. Мясоєд Ю.П. 

ас. Митрохіна О.С. 

5 грудня 

15-30 

1. Про оздоровлення співробітників ДМА. 

2. Про виконання умов колективного договору між 

адміністрацією академії та профспілковим комітетом. 

3.  Затвердження заходів по святкуванню Нового року та Різдва 

Христова.         

4. Різне  

доц. Васильченко В.В. 

доц. Васильченко В.В. 

 

доц. Ковтуненко Р.В.  

 

доц. Борисова І.С., Малахова Л.Ф. 

9 січня 

15-30 

1. Звіт про роботу профбюро ІІ медичного факультету. 

2. Про підготовку та проведення спартакіади співробітників. 

Затвердження кошторису витрат. 

ас . Клопоцька Н.Г. 

ас.Чемирисов В.В.  

6 лютого 

15-30   

1. Звіт про роботу профбюро стоматологічного факультету. 

2. Про захворюваність співробітників академії та підготовку до 

диспансеризації 

Салюк О.Д. 

 

доц.Шендрик Л.М. 

6 березня 

15-30 

1. Звіт про роботу профбюро АГЧ та адміністративного корпусу. 

2. Про атестацію робочих місць. 

Кузьменко Т.Д., Кулагін А.В 

 

доц. Євтушенко В.В. 

3 квітня 

15-30 

1.  Про стан охорони праці та техніку безпеки в медичній 

академії. 

2.  Про організацію відпочинку співробітників академії та їх 

дітей в період літніх відпусток. 

3. Звіт про роботу профбюро ФПО                                  

доц.Євтушенко В.В.  

доц.Романюта І.А.  

Малахова Л.Ф. 

 

доц. Березовський В.М. 

8 травня 

15-30 

1. Звіт про роботу профспілкового комітету ІІІ медичного 

факультету.              

2. Про підготовку спортивно-оздоровчого табору  «Здоров’я » 

до літнього сезону. 

доц. Хмельнікова Л.І. 

 

Самко В.В.  

5 червня  

15-30 

1. Спільне засідання ректорату і профспілкового комітету 

співробітників та студентів. Затвердження кошторису витрат 

по спортивно-оздоровчому табору  «Здоров’я». 

2. Про стан документації профспілкової організації 

доц. Васильченко В.В.  

Віленський Я.В. 

 

доц. П.Г. Герасимчук 

 

ПЛАН РОБОТИ 
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КОМІТЕТУ ЗІ СПРАВ СТУДЕНТСЬКОЇ МОЛОДІ АКАДЕМІЇ 

Дата та час 

проведення Порядок денний Відповідальний 

Серпень - 

Вересень 

1. Участь у підготовці та проведенні урочистого посвячення у 

студенти.  

2. Звіт з питання оздоровлення студентів за літній період. 

3.  Засідання профактиву академії. Профактив (2-й вівторок 

місяця). 

4. Тематичні лекції студентам 1-х курсів щодо питань 

мотивації вступу до профспілки. 

Голова профкому. 

Культурно-масова комісія. 

Комісія з питань фізичного 

виховання та оздоровлення. 

Голова профкому 

Голова профкому 

Організаційно облік. комісія. 

Жовтень 

1. Облік студентів 1-х курсів, які вступають до профспілки. 

2. Оновлення списків студентів пільгової категорії. 

3.  Засідання профактиву академії. Профактив (2-й вівторок). 

Профорги потоків. 

Організаційно облік. комісія. 

Голова профкому. 

 Організаційно облік. комісія. 

Листопад 

1. Сприяння та допомога в організації та проведенні зустрічі 

1-х – 6-х курсів на факультетах. 

2. Засідання профактиву академії. Профактив (2-й вівторок). 

3.  Проведення святкового вечора до Дня студента. 

Голова Профорганізації. 

Культурно-масова комісія. 

Голова профорганізації. 

Голова профорганізації. 

Культурно-масова комісія. 

Грудень  

1. Звіт житлово-побутової комісії про стан санітарних та 

побутових умов в гуртожитках та підготовку до зимового 

періоду. 

2.  Профактив (2-й вівторок). 

3. Розподіл подарунків дітям студентів. 

4. Проведення святкового вечора з нагоди Новорічних свят. 

5.  Підготовка заходів культурно-оздоровчого відпочинку під 

час зимових канікул. 

Житлово-побутова комісія 

Голова профкому. 

Голова профкому. 

Бухгалтер профорганізації. 

Культурно-масова комісія. 

Голова профкому. 

Культурно-масова комісія. 

Комісія з питань фізичного 

виховання та оздоровлення. 

Січень 

1. Затвердження планів роботи комісій профорганізації 

студентів. 

2. Проведення культурно-оздоровчих заходів під час канікул. 

Голова профорганізації. 

Робочі комісії. 

Лютий 
1. Засідання профактиву академії. Профактив (2-й вівторок 

місяця). 

 

Голова профкому 

 

Березень 

1.  Поздоровлення з міжнародним жіночим днем. 

2. Профактив (2-й вівторок). 

3.  Допомога у підготовці та проведенні  «Студентської 

весни» на факультетах. 

Голова профорганізації.Комісія з 

культурно-масової роботи. 

Голова профкому 

Голова профкому 

Квітень 

1. Допомога в організації та проведенні Гала-концерту 

«Студентська весна». 

2.  Профактив (2-й вівторок). 

3. Проведення «Дня довкілля» у оздорочо-спортивному 

таборі «Здоров’я». 

Голова профкому 

Голова профкому 

Житлово-побутова комісія.  

Організаційно-облікова комісія. 

Травень 

1.  Організація та проведення заходів по святкуванню 1 

травня та Дня Перемоги. 

2.  Профактив (2-й вівторок). 

3.  Проведення семінару з питань правового та 

адміністративного статусу лікаря-інтерна та молодшого 

спеціаліста. 

Голова профорганізації.Комісія з 

культурно-масової роботи. 

Голова профкому 

Голова профкому 

Спеціалісти Дніпропетровської 

облпрофорганізації 

Червень 

1. Підготовка роботи спортивно-оздоровчого табору. 

2.  Проведення святкового вечора до Дня медичного 

працівника. 

3.  Допомога в організації та проведенні урочистої церемонії 

«Випуск - 2018». 

4.  Формування груп студентів та видача путівок до 

спортивно-оздоровчого табору «Здоров’я». 

5. Підготовка культурно-оздоровчих заходів під час літніх 

канікул. 

Голова профорганізації. 

Житлово-побутова комісія. 

Культурно-масова комісія. 

Комісія з питань фізичного 

виховання та оздоровлення. 

Бухгалтер профорганізації. 

Комісія з питань фізичного 

виховання та оздоровлення. 

Липень 

1.  Інформація про роботу спортивно-оздоровчого табору. 

Проведення культурно-оздоровчих заходів в таборі 

«Здоров’я». 

Голова профорганізації . 

Комісія з питань фізичного 

виховання та оздоровлення. 

 


