ПРОГРАМА
розвитку кафедри фундаментальної медицини
ННЦ «Інститут біології та медицини»
Київського національного університету
імені Тараса Шевченка
Загальні положення
Кафедра фундаментальної медицини є структурним підрозділом ННЦ
«Інститут біології та медицини» та створена 2011 року.
Одним із найважливіших ресурсів успішної реалізації медичної реформи,
визначеним Урядом України, є належне кадрове забезпечення та якісна
підготовка медичних кадрів. Системні зміни у вітчизняній медицині
потребують нової генерації якісно та різнобічно підготованих лікарів
та медичних сестер, що покладає особливу відповідальність на вищу медичну
школу, яка має до цього достатньо серйозний потенціал.
Відновлюючи традиції викладання медичних наук в Університеті
св. Володимира та завдяки могутньому науково-педагогічному потенціалу ННЦ
«Інститут біології та медицини» 2017 року здійснено набір студентів на 1 курс
за спеціальністю 22 «Медицина».
Програма розвитку кафедри фундаментальної медицини складена
відповідно до Національної доктрини розвитку освіти України у ХХІ столітті;
законів України "Про освіту", "Про вищу освіту", Статуту Університету та
Державної комплексної програми розвитку Київського національного
університету імені Тараса Шевченка на 2014–2020 рр.
Основні напрями роботи кафедри
Згідно з Положенням про кафедру Київського національного університету
імені Тараса Шевченка від 04.06.2007 р. кафедра фундаментальної медицини
здійснює діяльність за наступними напрямками: навчально-методична робота,
науково-дослідна діяльність, підготовка професорсько-викладацького складу,
виховна робота зі студентами, а також розвиток міжнародних та міжвузівських
освітніх та наукових зв’язків.
Головним принципом подальшого розвитку кафедри фундаментальної
медицини є стабільність розвитку, яка пов'язана з досягненням основної мети забезпечення високої якості освіти на основі цільових програм навчання,
залучення висококваліфікованих викладачів, застосування інноваційних
технологій навчання відповідно до стандартів освітньої діяльності.
1.

Навчально-методична робота

Основні пріоритетні напрямки кафедри фундаментальної медицини:
І. Вдосконалення освітнього процесу фундаментальних дисциплін
1.1. Інтеграція наукового, клінічного та освітнього процесу

1.1.1. Нові освітні програми в галузі біотехнології
1.1.2. Підвищення активності студентської наукової діяльності
1.1.3. Впровадження нових форм клінічного навчання
1.2. Реалізація принципів Болонської системи
1.2.1. Розширення академічної мобільності студентів
1.2.2. Реалізація принципів індивідуальної освітньої траєкторії
1.3. Удосконалення системи оцінки успішності студентів
1.3.1 Розробка критеріїв оцінки успішності на основі освоєння
професійних навичок
1.3.2. Впровадження рейтингової системи
1.3.3. Створення центру тестування
1.3.5. Розробка ефективної системи сертифікації знань
1.4. Розробка інноваційних освітніх програм безперервної професійної освіти
1.4.1. Розробка системи дистанційного навчання
1.4.2. Створення центру підтримки самостійної роботи
1.4.3. Розробка ефективних форм для самостійності роботи на основі
інформаційних технологій
1.4.4. Впровадження в освітній процес нових технологій навчання
1.5. Підвищення кваліфікації викладачів
1.5.1. Проведення циклів удосконалення з педагогіки
1.5.2. Удосконалення системи мотивації зростання педагогічної
майстерності
1.5.3. Удосконалення критеріїв оцінки конкурсів «Кращий викладач»,
«Краща організація роботи зі студентами з використанням інформаційних
технологій»
1.5.4. Розробка нових конкурсів
2. Технологічна модернізація інфраструктури клінічного навчання
2.1. Створення сучасного інноваційного лікувально-науково-освітнього
комплексу «Університетської клініки»
2.1.1. Створення медичного (оздоровчого) фітнес-центру
2.1.2. Створення медичного технопарку
2.1.3. Створення територіальних структурних регіональних підрозділів
ННЦ «Інститут біології та медицини»
2.1.4. Зміцнення матеріально-технічної бази системи безперервної освіти і
наукових досліджень в сфері охорони здоров'я
2.2. Розширення обсягу і спектру надання медичної допомоги: створення
«Професорської клініки», «Студентської поліклініки»
2.2.1. Розробка нормативно-правових актів та реалізація організаційних
заходів
2.2.2. Створення на базі «Професорської клініки» науково-освітнього
центру
2.3. Удосконалення договірних відносин ННЦ «Інститут біології і медицини» з
клінічними базами, розробка «Стандартів здійснення освітнього процесу в
клініках»
2.3.1. Розробка «Стандартів здійснення освітнього процесу в клініках»
2.3.2. Створення лабораторії стандартизації

2.4. Удосконалення системи оцінки випускника на основі компетенцій
2.4.1. Розробка Положення про компетенції випускників
2.4.2. Розробка системи оцінки компетенцій випускника
2.6. Розвиток форм соціального партнерства з професійним медичним
співтовариством
2.6.1. Активна участь в діяльності Асоціацій лікарів
2.6.2. Розробка системи оцінки компетенцій випускника роботодавцями,
керівниками лікувально-профілактичних заходів
2.6.3. Створення Клінічного Ради спільно з МОЗ РТ і клінічними ЛПУ
2.7. Розширення участі в пріоритетному національних проектах у галузі
охорони здоров’я, регіональних та муніципальних програмах
2.7.1. Участь у розробці державних проектів
2.7.2. Активна участь в конкурсах (регіональних цільових програмах,
республіканських конкурсах)
2. Наукова робота та міжнародні зв’язки.
Наукова робота викладачів кафедри буде виконуватись у рамках
Закону України № 5460-VI від 16.10.2012 «Про пріоритетні напрями
розвитку науки і техніки», у якому зазначено: «Визначити пріоритетними
напрямами розвитку науки і техніки на період до 2020 року
фундаментальні наукові дослідження з найбільш важливих проблем
розвитку науково-технічного, потенціалу України». З цією метою
планується:
1. Досягнення міжнародного рівня наукових досліджень
2. Створення інноваційного середовища
3. Розвиток наукових шкіл
4. Удосконалення інформаційної інфраструктури
5. Створення системи підтримки молодих вчених
6. Збільшення обсягу публікацій в закордонних виданнях
7. Проведення наукових досліджень на міжнародному рівні
8. Міжнародна сертифікація освітніх програм
9. Поліпшення маркетингової діяльності по залученню іноземних студентів
10. Підвищення мовної компетенції викладачів та їх атестація
11. Удосконалення навчально-методичної підтримки освітньої діяльності
12. Підвищення міжнародного іміджу університету шляхом реалізації
спільних міжнародних дослідницьких та освітніх програм
13. Розширення програм міжнародного співробітництва
14. Розробка міжнародних програм академічної мобільності

3. Робота зі студентами та учнівською молоддю









У найближчий період планується прийняти активну участь у:
розвитку університетського кампусу
удосконаленні ІТ-інфраструктури та засобів зв'язку
реалізації громадянської активності студентів шляхом підвищення рівня
самоврядування в студентському середовищі
створенні умов для творчого розвитку студентів
створенні системи, що забезпечує увагу державних та муніципальних
органів до професійної кар'єри кращих випускників за результатами
рейтингу
формуванні механізмів постійної взаємодії випускників з органами
управління та кафедрами ННЦ «Інститут біології та медицини»
4. Підготовка професорсько-викладацького складу
 регулярне підвищення кваліфікації викладацького складу на
стажуваннях у закладах освіти та організаціях НАНУ, НАМНУ,
МОЗ;
 створення системи стимулювання припливу і закріплення
талановитої молоді
 впровадження ефективних форм підвищення професійної
кваліфікації, розвитку лідерських якостей співробітників,
створення механізмів оновлення кадрів
 залучення до викладання на кафедрі на умовах сумісництва
провідних спеціалістів лікувально-профілактичних закладів
НАНУ, МОЗ.
5. Основні умови успішного здійснення програми

Успішне здійснення програми розвитку кафедри фундаментальної
медицини можливе за наступних умов:
 послідовного ефективного виконання зазначених у ній положень
співробітниками кафедри;
 забезпечення методичної та організаційної підтримки ініціатив
кафедри керівництвом ННЦ «Інститут біології та медицини» та
університету;
 тісної співпраці із співробітниками «Університетською клінікою» та
клінічними підрозділами ННЦ «Інститут біології та медицини»
 наявності фінансування з боку держави та за рахунок недержавних
джерел.

План розвитку кафедри фундаментальної медицини ННЦ «Інститут
біології та медицини» Київського національного університету імені Тараса
Шевченка підготувала виконувач обов’язків завідувача кафедри, Заслужений
діяч науки і техніки України, доктор медичних наук, старший науковий
співробітник Хоперія Вікторія Геннадіївна.
Обговорено та прийнято за основу рішенням кафедри (витяг із
протоколу засідання кафедри фундаментальної медицини №5 від 15 травня
2018 року)

Доктор медичних наук, с.н.с.

В.Г.Хоперія

