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Навчально-методична робота:

1. Підготовка та перегляд методичних рекомендацій з опануванням практичними 
навичками згідно ОКХ для студентів 4, 5 та 6-го курсів медичних факультетів №3 та №4 
та студентів 4-го курсу стоматологічного факультету.

2. Підготовка методичних рекомендацій для студентів 4-го курсу стоматологічного 
факультету на англійській мові.

3. Підготовка та затвердження доповнення до робочих програм для студентів 4, 5 та 6-го 
курсів медичних факультетів №3 та №4.

4. Складання календарно-тематичних планів лекцій та практичних занять для студентів 4, 5 
та 6-го курсів медичних факультетів №3 та №4 та стоматологічного факультету .

5. Читання лекцій, проведення практичних занять згідно тематичним планам.

6. Розгляд та обговорення окремих лекцій та практичних занять.

7. Відвідування лекцій професора та доцентів асистентами кафедри.

8. Складання та оновлення тестів та проведення контролю для перевірки вихідного, 
поточного і кінцевого рівня знань студентів 4, 5 та 6-го курсів медичних факультетів №3 
та їх аналіз .

9. Розробка тестових завдань формату А-4 для проведення ліцензійного інтегрованого
іспиту “Крок-2”.

10. Аналіз та обговорення результатів тестового контролю та результатів державного 
іспиту на 6-му курсі.

11. Організація та проведення ПМК, аналіз результатів ПМК.

12. Організація та проведення Державного практично-орієнтованого іспиту на 6-му курсі 
для студентів 6-го курсу медичних факультетів №3 та №4.

13. Організація та проведення студентської олімпіади з акушерства і гінекології.
14. Проведення наставництва для молодих асистентів та асистентів-сумісників.

15. Прийом відпрацювань пропущених навчальних занять, проведення консультацій для 
студентів 4, 5 та 6-го курсів.

16. Регулярне проведення методичних засідань кафедри.



Науково-дослідна робота

1. Проведення наукових досліджень за темою кафедри.

2. Участь у роботі Спеціалізованої ради по захисту кандидатських та докторських 
дисертацій з акушерства і гінекології.

3. Проведення планових наукових конференцій.
4. Доповіді на конференціях, друкування наукових тез та статей.

5. Виконання кандидатських та докторської дисертації (теми запатентовані).

6. Керівництво роботою студентського наукового гуртка.

Організаційно-методична робота

1. Участь у навчально-методичних конференціях НМУ та МОЗ України.

2. Рецензування програм з акушерських дисциплін для студентів медучилищ (коледжів).

Робота з виховання студентів

1. Деонтологічне виховання студентів.

2. Проведення кураторської та виховної роботи зі студентами медичного факультету 
№4.

3. Проведення виховної роботи щодо боротьби з курінням.



Громадська та інші види роботи

1. Систематичне проведення науково-практичних конференцій щодо підвищення 
кваліфікації лікарів клінічних баз та інтернів.

2. Лікувально-консультативна робота на клінічних базах кафедри та в жіночих 
консультаціях.

3. Участь у проведенні засідань Київського міського товариства акушерів-гінекологів, 
асоціації акушерів-гінекологів України.

4. Участь у роботі Ради університету та Ради медичного факультету №4, центральної 
методичної комісії згідно плану роботи університету.

5. Консультація хворих акушерсько-гінекологічного профілю в межах України по 
санітарній авіації згідно графіку МОЗ України.


