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П Л А Н  
навчально-методичних засідань кафедри гігієни та екології 

№ 3 на весняно-літній семестр 2017 /2018 н.р. 
 

Дата Орієнтовний порядок денний Відповідальний 

 

1 2 3 

Лютий  

01.02.18 (просп. 

Перемоги 34, 

сан.-гіг. корпус, 

кімната № 519)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

08.02.18  (просп. 

Перемоги 34, 

сан.-гіг. корпус, 

кімната № 519)   

 

 

 

 

 

 

 

1. Затвердження плану педагогічного наван-

таження співробітників кафедри на весняно-

літній семестр 2017/2018 навчального року. 

проф. Гаркавий С.І  

доц. Дема О.В. 

2 Затвердження індивідуальних планів та 

графіків роботи викладачів на поточний 

семестр 

проф. Гаркавий С.І  

3. Затвердження планів методичних нарад 

кафедри на весняно-літній семестр 2017 

/2018 навчального року. 

проф. Гаркавий С.І  

доц. Філатова І.М. 

4. Затвердження розкладу практичних за-

нять на весняно-літній семестр 2017/2018 

навчального року.  

доц. Філатова І.М. 

5. Обговорення та затвердження кален-

дарно-тематичних планів лекцій та прак-

тичних занять з усіх дисциплін, що 

викладаються на кафедрі та про готовність 

кафедри до початку занять 05.02.18 р.  

проф. Гаркавий С.І  

доц. Кучеренко О.С. 

доц.Стасюк Л.А.  

  

6. Затвердження методичних розробок до 

лекцій і практичних занять для студентів і 

викладачів на лютий-березень 2017/2018 

н.р.з усіх дисциплін, що викладає кафедра. 

Всі викладачі кафедри 

7. Затвердження графіку прийому відробок 

на весняно-літній семестр 2017/2018 н.р. 

проф. Гаркавий С.І  

доц. Кучеренко О.С. 

8. Про підготовку до Всеукраїнської 

студентської олімпіади з дисциплін 

«Гігієна» та «Загальна екологія». 

ас. Швагер О.В. 

9.Поточні питання. проф. Гаркавий С.І  

1. Аналіз ліквідації академічної заборго-

ваності студентами ІІІ курсу з гігієни та 

екології, гігієни у фармації та  результатів 

перескладання ПМК у січні-лютому 2018 р. 

доц. Стасюк Л.А. 

доц. Ткаченко І.І. 

доц. Кучеренко О.С. 

всі викладачі кафедри 

2.Затвердження графіку взаємовідвідувань 

викладачами кафедри практичних занять та 

лекцій лютий-березень 2017/2018 н.р. 

доц. Філатова І.М. 

проф. Гаркавий С.І. 

3. Обговорення та затвердження графіку та 

тематичного плану роботи студентського 

наукового гуртка. 

ас. Швагер О.В. 

4. Поточні питання проф. Гаркавий С.І. 
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22.02.18 (просп. 

Перемоги 34, 

сан.-гіг. корпус, 

кімната № 519)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

07.03.18 (просп. 

Перемоги 34, 

сан.-гіг. корпус, 

кімната № 519)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

22.03.18 (просп. 

Перемоги 34, 

сан.-гіг. корпус, 

кімната № 519)   

 

 

 

 

1.Затвердження плану наукової роботи ка-

федри на весняно-літній семестр 2017/2018 

н.р., індивідуальних планів виконання 

наукової тематики співробітниками 

кафедри. 

проф. Коршун М.М 

доц.Кондратюк О.С. 

 

2.Обговорення питання щодо оновлення 

тестових завдань та ситуаційних задач до 

практичних занять з гігієни та екології для 

студентів з гігієни та екології для 2, 3 та 6 

курсів медичних факультетів №№1 та 2 ін., 

М3, М4, ФПЛЗСУ. 

проф. Гаркавий С.І. 

3.Про стан написання  еталонів відповідей  

на ситуаційні задачі студентам 6–го курсу 

до Державних  випускних іспитів 2018 р. 

проф. Гаркавий С.І., 

доц. Ткаченко І.І. 

4.Обговорення питання щодо удоскона-

лення методичних розробок для СПРС з 

усіх дисциплін, що викладаються на кафедрі 

проф. Гаркавий С.І., 

всі викладачі кафедри  

5. Обговорення академічної заборгованості 

студентів 2,3,6 курсів та своєчасності її 

ліквідації у січні-лютому 2017/2018 н. р. 

 

 доц. Стасюк Л.А. 

 доц. Ткаченко І.І. 

доц. Кучеренко О.С. 

 

6. Поточні питання   проф. Гаркавий С.І. 

Березень 

1.Про виконавчу дисципліну викладачів і 

студентів та контроль за відвідуванням 

занять. 

проф. Гаркавий С.І. 

 

2.Аналіз анонімного анкетування лекторів: 

Ткаченко І.І., Філатова І.М. 

проф. Гаркавий С.І. 

 

3.Затвердження графіку проведення кон-

сультацій зі студентами фармацевтичного 

факультету денної і заочної форм навчання 

у весняному семестрі 2017-2018 н.р. 

доц. Філатова І.М. 

доц. Стасюк Л.А. 

4.Про виконання функціональних обов’язків 

професорсько-викладацького складу кафед-

ри 

проф. Гаркавий С.І., проф. 

Коршун М.М. 

5.Обговорення результатів "академічної ус-

пішності" студентів 2,3 та 6 курсів і 

відвідування ними практичних занять. 

 

Всі викладачі кафедри 

6. Обговорення стану виконання наукових 

досліджень на кафедрі.  

проф. Коршун М.М, 

доц. Кондратюк О.С. 

7. Обговорення календарно-тематичного 

плану лекцій та практичних занять для 

студентів фарм. факультету заочної форми 

навчання. 

 

8. Поточні питання проф. Гаркавий С.І. 
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05.04.18 

(просп. Перемо-

ги 34, сан.-гіг. 

корпус, кімната 

№ 519)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19. 04.18 

(просп. Перемо-

ги 34, сан.-гіг. 

корпус, кімната 

1.Обговорення та затвердження плану за-

ходів щодо підготовки студентів до ліцен-

зійного інтегрованого іспиту «Крок-2». 

доц. Філатова І.М. 

доц. Ткаченко І.І. 

2.Обговорення стану виховної роботи на 

кафедрі 

доц. Ткаченко І.І. 

 

 

3.Про підготовку до проведення державної 

атестації студентів 6-го курсу. 

доц. Ткаченко І.І. 

4. Аналіз академічної успішності студентів 

2,3 та 6 курсів. 

 проф. Гаркавий С.І  

 доц. Стасюк Л.А. 

 доц. Ткаченко І.І. 

 доц. Кучеренко О.С. 

5. Звіт про стан учбово-методичної доку-

ментації кафедри. 

доц. Філатова І.М. 

 

6.Затвердження графіку взаємовідвідувань 

викладачами кафедри практичних занять та 

лекцій на квітень-травень 2017/2018 н.р. 

 

доц. Філатова І.М. 

проф. Гаркавий С.І. 

7. Обговорення та затвердження білетів до 

ПМК-1 для студентів 2-го курсу та ПМК-2 

для студентів 3-го курсу з навчальної 

дисципліни гігієна та екологія у весняно-

літньому семестрі 2017/2018 н.р.. 

Всі викладачі кафедри 

8. Поточні питання проф. Гаркавий С.І  

 

 Квітень 

1. Обговорення та затвердження питання 

щодо залучення студентів до роботи сту-

дентського наукового гуртка та виконання 

наукової роботи на кафедрі. 

ас. Швагер О.В. 

2. Обговорення результатів взаємовідві-

дувань практичних занять викладачами 

кафедри у лютому-березні 2018 р.  

проф. Гаркавий С.І  

проф. Коршун М.М. 

 

3. Обговорення стану виконання наукових 

досліджень на кафедрі у лютому-березні 

2018 р. 

проф. Коршун М.М. 

доц. Кондратюк О.С. 

4. Обговорення та затвердження методич-

них розробок до практичних занять  на 

квітень-травень 2017-2018 н.р. 

проф. Гаркавий С.І  

всі викладачі кафедри 

5.Аналіз анонімного анкетування лекторів: 

доц. Кучеренко О.С., доц. Дема О.В. 

проф. Гаркавий С.І. 

 

6. Про затвердження матеріалів для прове-

дення державних іспитів з "Гігієни та еко-

логії"  

проф. Гаркавий С.І., 

доц. Ткаченко І.І. 

7. Поточні питання проф. Гаркавий С.І 
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№ 519)   

 

 

 

 

 

 

19. 04.18 

 (просп. Перемо-

ги 34, сан.-гіг. 

корпус, кімната 

№ 519)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

03. 05.18 

(просп. Перемо-

ги 34, сан.-гіг. 

корпус, кімната 

№ 519)   

 

 

 

 

 

 

 

17.05.18 (просп. 

Перемо-ги 34, 

сан.-гіг. корпус, 

кімната № 519)   

 

 

 

 

 

 

 

1.Обговорення стану навчання та від-

відування практичних занять студентами 2,3 

та 6 курсів. 

Всі викладачі кафедри 

2. Обговорення стану навчання молодих 

викладачів на кафедрі 

 

проф. Гаркавий С.І  

 

 

3. Про удосконалення методичних мате-

ріалів для студентів 2 та 3курсу з „Гігієни та 

екології”.  

доц. Кучеренко О.С. 

4.Поточні питання проф. Гаркавий С.І  

1.Обговорення стану виховної роботи ка-

федри у весняно–літньому семестрі 

2017/2018 н.р 

доц. Ткаченко І.І. 

2. Обговорення організаційних питань 

проведення підсумкового модульного 

контролю № 1 та 2 з навчальної дисципліни 

– «гігієна та екологія»  у студентів ІІ та ІІІ 

курсу. 

проф. Гаркавий С.І 

3.Обговорення та затвердження білетів до 

ПМК-1 та ПМК-2 з навчальної дисципліни 

гігієна та екологія.   

Всі викладачі кафедри 

4.Аналіз анонімного анкетування лекторів: 

проф. Коршун М.М. 

проф. Гаркавий С.І. 

 

5. Аналіз академзаборгованості студентів та 

допуску до підсумкового модульного 

контролю. 

 

куратори дисциплін 

6. Поточні питання проф. Гаркавий С.І 

 

Травень 

Про стан і оновлення онлайн сторінки 

кафедри 

доц. Кондратюк О.С. 

2. Аналіз академзаборгованості студентів та 

допуску до підсумкового модульного 

контролю. 

куратори дисциплін 

3. Затвердження додаткових графіків від-

робок практичних занять на трвень 2018 р. 

доц. Кучеренко О.С. 

4. Обговорення стану виконання наукових 

досліджень на кафедрі у весняному семестрі 

2018 р. 

проф. Коршун М.М. 

5. Поточні питання проф. Гаркавий С.І 

1. Аналіз навчання англомовних іноземних 

студентів фармацевтичного факультету та 

удосконалення існуючого методичного за-

безпечення 

доц. Гаркавий С.С.,  

доц. Стасюк Л.А. 

2. Обговорення планування видавничої ді-

яльності кафедри на 2018/2019 н.р. 

проф. Гаркавий С.І 
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07. 06.18 

(просп. Перемо-

ги 34, сан.-гіг. 

корпус, кімната 

№ 519)   

 

 

 

 

 

 

 

21. 06.18 

(просп. Перемо-

ги 34, сан.-гіг. 

корпус, кімната 

№ 519)   

 

 

3.Результати взаємовідвідувань виклада-

чами кафедри практичних занять у квітні-

травні 2017-2018 н.р. 

 

проф. Гаркавий С.І  

проф. Коршун М.М. 

 

4. Про результати внутрішнього аудиту 

навчально-методичного забезпечення викла-

дання  «Гігієни та екології»  

 

доц. Філатова І.М 

5. Поточні питання 

 

 

проф. Гаркавий С.І. 

 

Червень 

1. Обговорення складання студентами ІІ та 

ІІІ курсу 3-го медичного факультету, 

ФПЛЗСУ, М1 та М2 (російськомовні 

іноземні) підсумкового контролю з гігієни 

та екології. 

всі викладачі 

2. Обговорення результатів наукової роботи 

кафедри у весняно-літньому семестрі 

проф. Коршун М.М. 

доц. Кондратюк О.С. 

3. Затвердження додаткових графіків від-

робок практичних занять на червень 2018 р. 

доц. Кучеренко О.С. 

4. Про результати складання студентами 6-

го курсу ліцензійного інтегрованого іспиту 

«Крок-2». 

проф. Гаркавий С.І. 

доц. Ткаченко І.І. 

5. Поточні питання проф. Гаркавий С.І. 

1. Затвердження звіту про роботу кафедри, 

як опорної,  у 2017/2018 н.р. та 

затвердження відповідного плану роботи 

кафедри   на наступний навчальний рік 

проф. Гаркавий С.І,  

доц. Ткаченко І.І. 

2. Обговорення та затвердження звіту 

кафедри з навчально-методичної роботи за 

2017/2018  н.р. 

проф. Гаркавий С.І,  

доц. Філатова І.М 

3. Обговорення результатів педагогічного 

навантаження викладачів за весняно-літній 

семестр та навчальний 2017/2018  н.р., у 

цілому 

проф. Гаркавий С.І.,  

доц. Дема О.В 

4. Обговорення відповідно до результатів 

ПМК шляхів удосконалення якості нав-

чання. 

всі викладачі 

5. Поточні питання проф. Гаркавий С.І. 

Примітка: початок методичних нарад кафедри о 15
00

. У разі виробничої 

необхідності дата і час проведення засідань може змінюватись. Передбачається 

проведення окремих методичних нарад в кабінеті-музеї академіка Є.Г.Гончарука  

Схвалено на засіданні кафедри  1 лютого 2018 р., протокол № 14 
 

 

Завідувач кафедри,                                                                

професор                                                                                                      С.І. Гаркавий                                                                                                                             
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