ПРОГРАМА
розвитку кафедри анатомії та патологічної фізіології
ННЦ «Інститут біології та медицини»
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Загальні положення
Викладання медицини в Київському національному університеті імені
Тараса Шевченка розпочинаються з 1840 року, коли його Імператорською
Величністю Миколою I підписано Височайший Рескрипт про відкриття
медичного факультету в Імператорському університеті Святого Володимира в
Києві (29.04 за ст. стилем). У вересні 1841 р. рішенням Ради професорів
Університету Святого Володимира ухвалено відкриття медичного факультету.
Микола Іларіонович Козлов (перший завідувач кафедри анатомії)
9 (23) вересня 1841 р. прочитав лекцію з анатомії і розпочав заняття на
новоутвореному медичному факультеті. У 1920 р. було створено Київський
інститут охорони здоров’я, який об’єднав медичний факультет університету
Святого Володимира, Жіночий медичний інститут та медичний факультет
Українського державного університету. До його складу увійшов в жовтні 1920
р. Одонтологічний інститут, перетворений на однойменний факультет; у 1921
р. Київський інститут охорони здоров’я перейменовано у Київську державну
медичну академію, що згодом стала Київським медичним інститутом, який
сьогодні називається Національним медичним університетом імені
О. О. Богомольця. Отже, майже століття в Університеті Святого Володимира
(Київський національний університет імені Тараса Шевченка) існував
медичний факультет.
У 2011 році керівництво Київського національного університету імені
Тараса Шевченка вирішило відновити давні традиції університету навчання
медицині. 23 лютого 2011 року наказом ректора №112-32 було створено
кафедру фундаментальної медицини в Навчально-науковому центрі «Інститут
біології». 21 квітня 2017 р. ННЦ «Інститут біології та медицини» Київського
національного університету імені Тараса Шевченка отримав розширення
освітньої діяльності рішенням засідання Ліцензійної комісії Міністерства
освіти і науки України (Протокол № 49/1). Другий освітній рівень
"МАГІСТР" (денна форма навчання). Галузь знань 22 "Охорона здоров'я".
Спеціальність 222 "Медицина". Програма підготовки: "Медицина"
(професійна кваліфікація – 2221.2 Лікар). Термін навчання: 6 років.
Кафедра анатомії та патологічної фізіології є структурним підрозділом

ННЦ «Інститут біології та медицини» та створена 2019 року.
Характерною рисою сучасного етапу розвитку медицини є постійне
зростання ролі фундаментальної підготовки студентів. Анатомія та фізіологія
охоплюють всю структурно-функціональну організацію та механізми
функціонування організму людини за умов норми та розвитку різних
патологічних станів. Основним завданням кафедри анатомії та патологічної
фізіології є забезпечення навчального процесу студентів – медиків з базових
дисциплін «Анатомія людини» та «Патологічна фізіологія».
Основні напрями роботи кафедри
Основними напрямами роботи кафедри анатомії та патологічної
фізіології є: навчально-методична та науково-дослідна робота, використання
результатів науково-дослідної роботи в освітньому просторі, науково-виховна
робота зі студентами, підтримка та розвиток міжуніверситетських і
міжнародних освітніх і наукових інформаційних зв'язків, поглиблення
наукової співпраці з МОЗ України та інститутами НАН України.
Пріоритетними напрямами розвитку кафедри на найближчі 5 років нами
запропоновано:
- співпраця з державними та приватними організаціями в рамках
навчального процесу;
- розробка нових та подальший розвиток існуючих освітніх програм;
- розробка науково-методичної літератури для студентів кафедри з
метою забезпечення успішного навчального процесу;
- профорієнтаційна діяльність кафедри, популяризація науки, участь
співробітників та студентів кафедри в інститутських олімпіадах,
наукових школах та семінарах;
- використання новітніх технологій та зворотного зв’язку.
- активна участь в наукових конференціях, симпозіумах та наукових
семінарах за напрямами діяльності кафедри;
- модернізація навчальних та наукових лабораторій;
- впровадження результатів наукових досліджень у навчальному
процесі;
- розробка нових практичних занять з використанням альтернативних
методів;
- розробка нових науково-методичних підходів для позааудиторного та
дистанційного навчання студентів;
- вивчення та використання досвіду навчально-методичної роботи
провідних університетів України та світу.

Навчально-методична робота
Ринок праці потребує висококваліфікованих кадрів, попит на фахівців
медичного профілю з кожним роком зростає. Підготовка фахівців такого
профілю вимагає не лише традиційних методів навчання, але і новітніх
теоретичних досліджень, практичних розробок, знання сучасного обладнання
та іноземної мови. Зважаючи на це, завданням кафедри на найближчі 5 років у
навчально-методичній роботі має стати: розробка і вдосконалення навчальної
документації відповідно до сучасних світових вимог; сприяння впровадженню
та удосконаленню новітніх форм і методів організації навчального процесу;
створення сучасних підручників та посібників, підготовка курсів лекцій для
викладання іноземною (англійською) мовою; ставиться також завдання про
підготовку англомовних програм та методичних розробок; удосконалення
навчальних
програм
підготовки
бакалаврів,
магістрів,
наукове
співробітництво в рамках міжуніверситетських угод; застосування
інформаційних технологій в процесі організації самостійної роботи студентів,
що дозволить в значній мірі інтенсифікувати і активізувати цей процес.
Наукова робота та міжнародні зв'язки
Наукова робота співробітників кафедри буде виконуватись у рамках
Закону України № 5460-VI від 16.10.2012 «Про пріоритетні напрями розвитку
науки і техніки», де вказано: «Визначити пріоритетними напрямами розвитку
науки і техніки на період до 2020 року фундаментальні наукові дослідження з
найбільш важливих проблем розвитку науково-технічного, потенціалу
України» та Державної комплексної програми розвитку Київського
національного університету імені Тараса Шевченка на 2014-2020 pp.
Відповідно до зазначених документів планується: брати участь у
конкурсах науково-дослідних проектів і грантів МОН України, НАН України,
інших установ державної та приватної форм власності; продовжувати брати
участь у конкурсах міжнародних проектів з метою проведення спільних
наукових досліджень та навчальних програм з провідними науковими та
навчальними центрами світу; спрямовувати роботу співробітників кафедри до
публікацій результатів наукових досліджень кафедри у високорейтингових
фахових зарубіжних виданнях; залучати співробітників, студентів, аспірантів
та докторантів кафедри до участі у міжнародних фахових наукових
конференціях та школах; посилити наукову співпрацю з науковими
установами НАН, НАМН, МОЗ України та науковими профільними центрами
світу. Сприяти оновленню існуючого науково-технічного обладнання;

забезпечувати підвищення якості науково-дослідної роботи кафедри шляхом
відновлення регулярної роботи наукового семінару кафедри, щорічного
аналізу персональних наукових здобутків співробітників кафедри.
Міжнародні наукові зв'язки реалізуються у вигляді участі співробітників
кафедри в міжнародних симпозіумах і конференціях, стажуваннях та спільній
науково-дослідній роботі, залучення вчених і аспірантів кафедри до
виконання спільних проектів.
Робота зі студентами та учнівською молоддю
На кафедрі планується проводити профорієнтаційну роботу серед
студентів з метою їх залучення до навчання, підтримка участі студентів
кафедри та ННЦ «Інститут біології та медицини» в конкурсах наукових
студентських робіт залучення до участі студентів в рамках міжнародних
освітніх програм: участь в роботі МАН України, шкільних олімпіадах,
олімпіадах на рівні закладів вищої освіти України та міжнародних профільних
конкурсах. Заохочення студентів та кафедри до участі у міжнародних
конференціях, стажуванні студентів в Європейських університетах.
Виховання конкурентоздатності фахівця та відповідності його міжнародним
стандартам є пріоритетним завданням кафедри; спрямовувати роботу
кураторів на виховання у студентів лідерських якостей та формування
особистості сучасного фахівця в профільній галузі. Підтримувати поширення
інформації та популяризацію цінностей кафедри, Інституту та Університету.
Підготовка професорсько-викладацького складу
Станом на вересень 2019 р. на кафедрі анатомії та патологічної
фізіології працює 9 співробітників, з них: 2 доктори наук, професори, 7
кандидатів наук (2 доцентів і 5 асистентів).
Кафедра активно планує і в майбутньому сприяти підвищенню
кваліфікації викладачів, залучати молодих фахівців, у тому числі аспірантів,
до навчального процесу, підвищувати результативність аспірантури та
докторантури.
Основні умови успішного здійснення програми
Успішне здійснення програми розвитку кафедри анатомії та патологічної
фізіології можливе за наступних умов:
- активна участь співробітників кафедри в покращенні роботи кафедри;
- успішне використання вітчизняного та світового досвіду організації

-

навчально-методичної та науково-дослідної роботи;
реалізація ефективної кадрової політики на кафедрі;
залученні до роботи кафедри провідних вітчизняних та закордонних
фахівців;
забезпечення підтримки ініціатив кафедри керівництвом Інституту та
Університету;
урахуванням сталих традицій, новітніх технологій та зворотного
зв’язку.

План розвитку кафедри анатомії та патологічної фізіології
ННЦ «Інститут біології та медицини» Київського національного університету
імені Тараса Шевченка підготував професор кафедри, доктор медичних наук,
професор Ковальчук Олександр Іванович.
Обговорено та прийнято за основу рішенням кафедри (витяг із
протоколу засідання кафедри № 2 від 13 вересня 2019 р.)

Професор кафедри анатомії
та патологічної фізіології,
доктор медичних наук,
професор

О. І. Ковальчук

