
План методичних нарад кафедри біології Національного медичного університету імені О.О. Богомольця 

у І семестрі 2017-2018 навчального року 

 

№ Порядок денний методичної наради 

 

Виконавці Термін 

1 1. Обговорення та затвердження плану роботи кафедри на 2017-2018 навчальних рік; 

плану методичних нарад; календарно-тематичних планів лекцій, практичних занять та 

самостійної позааудиторної роботи студентів; планування педнавантаження викладачів.  

Романенко О.В. 

Кравчук М.Г. 

Костильов О.В. 

Старостенко О.В. 

Панчук О.В. 

Димар Н.М. 

викладачі кафедри 

 

28.08.2017 р. 

 

 2. Обговорення та затвердження робочих навчальних програм для підготовки фахівців за 

спеціальністю: 221 –  «Стоматологія»; 221 –  «Стоматологія» (молодші спеціалісти) 2 

курс (магістри); 222 –  «Медицина»; 225 –  «Медична психологія»;  228 –  «Педіатрія»; 

226 –  Фармація, промислова фармація Спеціалізація «Фармація», «Технологія 

парфюмерно-косметичних закладів (денна форма навчання). 
  

Романенко О.В. 

Кравчук М.Г. 

 

 

 3. Обговорення та затвердження робочих навчальних програм для підготовки фахівців 

освітньо-кваліфікаційного рівня 226 – «Фармація. Промислова фармація» 

спеціалізація: «Фармація» (заочна форма навчання) для студентів 1 курсу заочної 

форми навчання (4,5 та 5,5 років навчання). 

 

Романенко О.В. 

Кравчук М.Г. 

 

 

 4. Обговорення та затвердження навчально-методичних матеріалів до лекцій, практичних 

занять, самостійної позаудиторної роботи студентів з дисциплін «медична біологія» та 

«біологія з основами генетики» згідно затверджених календарно-тематичних планів. 

Романенко О.В. 

Кравчук М.Г. 

Костильов О.В. 

Погоріла І.О. 

викладачі кафедри 

 

 

 5. Обговорення результатів навчальної діяльності студентів з дисциплін «медична 

біологія» та «біологія з основами генетики» у 2016-2017 навчальному році та шляхів 

удосконалення їх викладання в умовах організації навчання за сесійною формою ЄКТС у 

2017-2018 навчальному році. 

Романенко О.В. 

Кравчук М.Г. 

Костильов О.В. 

Погоріла І.О. 

викладачі кафедри 

 

 

 6. Обговорення та затвердження методики стандартизованого оцінювання рівня 

засвоєння знань з навчальних дисциплін «медична біологія» та «біологія з основами 

Романенко О.В. 

Кравчук М.Г. 

 



 

 

2 

генетики» студентами.  Костильов О.В. 

викладачі кафедри 

 

 7. Ознайомлення з рішеннями Вченої Ради НМУ, Вченої ради факультету, з наказами 

НМУ та нормативними документами з питань навчально-методичної роботи та 

обговорення до їх виконання. 

Романенко О.В. 

Кравчук М.Г. 

Погоріла І.О. 

 

 

 8. Обговорення результатів складання студентами ліцензійних інтегрованих іспитів 

«Крок-1. Загальна лікарська підготовка» та «Крок-1. Стоматологія» у 2016-2017 

навчальному році та заходів з підготовки студентів до складання ліцензійних 

інтегрованих іспитів «Крок-1. Загальна лікарська підготовка» та «Крок-1. Стоматологія» у 

2017-2018 навчальному році. 

Романенко О.В. 

Кравчук М.Г. 

Костильов О.В. 

викладачі кафедри 

 

 

2 1. Обговорення та затвердження навчально-методичних матеріалів до лекцій, практичних 

занять, самостійної позаудиторної роботи студентів з дисциплін «медична біологія» та 

«біологія з основами генетики» згідно затверджених календарно-тематичних планів. 

Романенко О.В. 

Кравчук М.Г. 

Костильов О.В. 

Погоріла І.О. 

викладачі кафедри 

 

11.09.2017 р. 

 2. Обговорення проведення навчального заняття за темою, затвердженою календарно-

тематичним планом з дисципліни, що викладається на кафедрі. 

Романенко О.В. 

Кравчук М.Г. 

викладачі кафедри 

 

 

 3. Обговорення підготовки матеріалів електронного навчального контенту.  

 

Кравчук М.Г. 

Панчук О.В. 

Старостенко О.В. 

викладачі кафедри 

 

 

3 1. Обговорення виховної складової при викладанні навчальних дисциплін «медична 

біологія» та «біологія з основами генетики». 

Романенко О.В. 

Кравчук М.Г. 

Погоріла І.О. 

Панчук О.В. 

Димар Н.М. 

викладачі кафедри 

 

 

 2. Аналіз навчальної діяльності студентів. Романенко О.В. 

Кравчук М.Г. 

Старостенко О.В. 
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Панчук О.В. 

викладачі кафедри 

 

 3. Обговорення та затвердження навчально-методичних матеріалів до лекцій, практичних 

занять, самостійної позаудиторної роботи студентів з дисциплін «медична біологія» та 

«біологія з основами генетики» згідно затверджених календарно-тематичних планів. 

Романенко О.В. 

Кравчук М.Г. 

Костильов О.В. 

Погоріла І.О. 

викладачі кафедри 

 

 

 4. Обговорення проведення навчального заняття за темою, затвердженою календарно-

тематичним планом з дисципліни, що викладається на кафедрі. 

Романенко О.В. 

Кравчук М.Г. 

викладачі кафедри 

 

 

4 1. Обговорення методичних підходів до актуалізації місця біології з основами генетики у 

підготовці фахівців.  

Романенко О.В. 

Кравчук М.Г. 

Костильов О.В. 

Погоріла І.О. 

Руда О.Ю. 

Вдовиченко О.М. 

викладачі кафедри 

 

10.10.2017 р. 

 2. Аналіз навчальної діяльності студентів. Романенко О.В. 

Кравчук М.Г. 

Старостенко О.В. 

Панчук О.В. 

викладачі кафедри 

 

 

 3. Обговорення та затвердження навчально-методичних матеріалів до лекцій, практичних 

занять, самостійної позаудиторної роботи студентів з дисциплін «медична біологія» та 

«біологія з основами генетики» згідно затверджених календарно-тематичних планів. 

Романенко О.В. 

Кравчук М.Г. 

Костильов О.В. 

Погоріла І.О. 

викладачі кафедри 

 

 

 4. Обговорення проведення навчального заняття за темою, затвердженою календарно-

тематичним планом з дисципліни, що викладається на кафедрі. 

Романенко О.В. 

Кравчук М.Г. 

викладачі кафедри 
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5 1. Обговорення ролі самостійної позааудиторної роботи студентів з навчальних дисциплін 

«медична біологія» та «біологія з основами генетики» в умовах організації навчального 

процесу за сесійною формою ЄКТС у 2017-2018 навчальному році. 

Романенко О.В. 

Кравчук М.Г. 

Костильов О.В. 

Руда О.Ю. 

викладачі кафедри 

 

24.10.2017 р. 

 

 2. Аналіз навчальної діяльності студентів. Романенко О.В. 

Кравчук М.Г. 

Старостенко О.В. 

Панчук О.В. 

викладачі кафедри 

 

 

 3. Обговорення та затвердження навчально-методичних матеріалів до лекцій, практичних 

занять, самостійної позаудиторної роботи студентів з дисциплін «медична біологія» та 

«біологія з основами генетики» згідно затверджених календарно-тематичних планів. 

Романенко О.В. 

Кравчук М.Г. 

Костильов О.В. 

Погоріла І.О. 

викладачі кафедри 

 

 

 4. Обговорення проведення навчального заняття за темою, затвердженою календарно-

тематичним планом з дисципліни, що викладається на кафедрі. 

Романенко О.В. 

Кравчук М.Г. 

викладачі кафедри 

 

 

6 1. Обговорення психолого-педагогічних підходів до організації викладання навчальних 

дисциплін іноземною мовою. 

Романенко О.В. 

Погоріла І.О. 

Кравчук М.Г. 

Руда О.Ю. 

Грінкевич В.М. 

Старостенко О.В. 

 

07.11.2017 р. 

 2. Аналіз навчальної діяльності студентів. Романенко О.В. 

Кравчук М.Г. 

Старостенко О.В. 

Панчук О.В. 

викладачі кафедри 

 

 

 3. Обговорення та затвердження навчально-методичних матеріалів до лекцій, практичних 

занять, самостійної позаудиторної роботи студентів з дисциплін «медична біологія» та 

Романенко О.В. 

Кравчук М.Г. 
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«біологія з основами генетики» згідно затверджених календарно-тематичних планів. Костильов О.В. 

Погоріла І.О. 

викладачі кафедри 

 

 4. Обговорення проведення навчального заняття за темою, затвердженою календарно-

тематичним планом з дисципліни, що викладається на кафедрі. 

Романенко О.В. 

Кравчук М.Г. 

викладачі кафедри 

 

 

7 1. Обговорення підготовки студентів стоматологічного факультету (3 курс) до 

ліцензійного інтегрованого іспиту «Крок-1. Стоматологія». 

Романенко О.В. 

Кравчук М.Г. 

Старостенко О.В. 

Панчук О.В. 

викладачі кафедри 

 

21.11.2017 р. 

 

 2. Аналіз навчальної діяльності студентів. Романенко О.В. 

Кравчук М.Г. 

Старостенко О.В. 

Панчук О.В. 

викладачі кафедри 

 

 

 3. Обговорення проведення навчального заняття за темою, затвердженою календарно-

тематичним планом з дисципліни, що викладається на кафедрі. 

Романенко О.В. 

Кравчук М.Г. 

викладачі кафедри 

 

 

8 1. Обговорення сучасних підходів до створення і використання в навчальному процесі 

тестових завдань. 

Романенко О.В. 

Костильов О.В. 

Кравчук М.Г. 

Руда О.Ю. 

 

05.12.2017 р. 

 

 2. Аналіз навчальної діяльності студентів. Романенко О.В. 

Кравчук М.Г. 

Старостенко О.В. 

Панчук О.В. 

викладачі кафедри 

 

 

 3. Обговорення проведення навчального заняття за темою, затвердженою календарно-

тематичним планом з дисципліни, що викладається на кафедрі. 

Романенко О.В. 

Кравчук М.Г. 
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викладачі кафедри 

 

9 1. Обговорення результатів навчальної діяльності студентів фармацевтичного факультету 

з дисципліни «біологія з основами генетики» і шляхів удосконалення її викладання. 

Романенко О.В. 

Кравчук М.Г. 

Костильов О.В. 

Погоріла І.О. 

Вдовиченко О.М. 

Димар Н.М. викладачі 

кафедри 

 

19.12.2017 р. 

 2. Обговорення інтеграції викладання основ екології в курсі медичної біології з 

професійно орієнтованими навчальними дисциплінами. 

Романенко О.В. 

Кравчук М.Г. 

Грінкевич В.М. 

Костильов О.В. 

викладачі кафедри 

 

 

 3. Обговорення проведення навчального заняття за темою, затвердженою календарно-

тематичним планом з дисципліни, що викладається на кафедрі. 

Романенко О.В. 

Кравчук М.Г. 

викладачі кафедри 

 

 

10 1. Обговорення інтеграції викладання основ генетики людини в курсі медичної біології з 

професійно орієнтованими навчальними дисциплінами. 

Романенко О.В. 

Кравчук М.Г. 

Грінкевич В.М. 

Костильов О.В. 

викладачі кафедри 

 

09.01.2018 р. 

 2. Аналіз навчальної діяльності студентів. Романенко О.В. 

Кравчук М.Г. 

Старостенко О.В. 

Панчук О.В. 

викладачі кафедри 

 

 

 3. Обговорення проведення навчального заняття за темою, затвердженою календарно-

тематичним планом з дисципліни, що викладається на кафедрі. 

Романенко О.В. 

Кравчук М.Г. 

викладачі кафедри 

 

 

11 1. Обговорення інтеграції викладання медичної паразитології в курсі медичної біології з Романенко О.В. 23.01.2018 р. 
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професійно орієнтованими навчальними дисциплінами. Кравчук М.Г. 

Грінкевич В.М. 

Костильов О.В. 

викладачі кафедри 

 

 2. Обговорення сучасних форм підвищення кваліфікації викладачів Романенко О.В. 

Погоріла І.О. 

Костильов О.В. 

Кравчук М.Г. 

 

 

 3. Обговорення результатів навчальної діяльності студентів у І семестрі 2017-2018 

новчального року. 

Романенко О.В. 

Кравчук М.Г. 

Костильов О.В. 

Панчук О.В. 

Старостенко О.В. 

викладачі кафедри 

 

 

 4. Обговорення стану навчальної, методичної, наукової, організаційної, виховної роботи 

та виконання плану роботи кафедри у І семестрі 2017-2018 навчального року. 

Романенко О.В. 

Кравчук М.Г. 

Руда О.Ю. 

Погоріла І.О. 

Костильов О.В. 

Панчук О.В. 

викладачі кафедри 

 

 

Місце проведення методичних нарад: кімн. 108; початок: 1530. 

 

 


