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1. Основні положення 

Кафедра біомедицини проводить навчально-виховну та методичну 

діяльність з метою підготовки висококваліфікованих фахівців за першим 

(бакалаврським), другим (магістерським) та третім (освітньо-науковим) 

рівнями вищої освіти, а також здійснює науково-дослідну роботу. Головними 

завданнями кафедри є забезпечення отримання студентами фундаментальних 

знань, необхідних для успішної кар’єри в клінічній лабораторній діагностиці, 

освіті, галузі охорони здоров'я, інших міждисциплінарних галузях, а також у 

наукових дослідженнях. За 2019-2022 навчальні роки викладання лекційного 

матеріалу та проведення лабораторних й практичних занять повністю 

адаптоване до дистанційного навчання: створені інтерактивні презентації до 

всіх занять, розроблені онлайн-тести на платформі Google Classroom для 

поточного та модульного контролю. Сьогодні набуває пріоритетного значення 

ще одне завдання – надання психологічної допомоги задля сприяння 

соціальної адаптації всіх учасників освітнього процесу. Важливим вектором є 

розвиток міжнародної співпраці, поглиблення інтеграції кафедри у світовий 

освітній та науковий простір. 

Сучасний стан та перспективи розвитку кафедри біомедицини 

відповідають положенням Статуту Університету, завданням Стратегічного 

плану розвитку Київського національного університету на період 2018-2025 

року (затверджений Вченою радою Університету 25 червня 2018 року), цілям 

Стратегії людського розвитку (введена у дію Указом Президента України 

2 червня 2021 року за № 225/2021). 
 

2. Пріоритетні напрямки розвитку кафедри 

Вдосконалення та розвиток навчальної та навчально-методичної 

роботи: 

• основним завданням кафедри є забезпечення навчального процесу 

студентів ОПП «Лабораторна діагностика». Характерною рисою 

сучасного етапу розвитку клінічної медицини є постійне зростання 

ролі лабораторної діагностики. Кожне практичне заняття набуває рис 

науково-дослідної експериментальної роботи, сприяє розширенню 

кругозору студентів, дає можливість набути практичних і теоретичних 

навичок, необхідних для подальшої професійної діяльності; 



• забезпечення високої якості навчального процесу, стійке зростання 

кількісних і якісних показників освітнього та навчального процесу; 

• впровадження результатів наукових досліджень у навчальному процесі; 

співпраця з державними та приватними організаціями в рамках 

навчального процесу; 

• розробка науково-методичної літератури для студентів кафедри з метою 

забезпечення успішного навчального процесу; 

• профорієнтаційна діяльність кафедри, пропаганда та популяризація 

науки, участь викладачів та студентів кафедри в інститутських 

олімпіадах, наукових школах та семінарах; 

• активна участь викладачів кафедри в наукових конференціях, 

симпозіумах та наукових семінарах за напрямами діяльності кафедри; 

• модернізація навчальних та наукових лабораторій до рівня сучасних 

вимог. Співпраця з сучасними медичними лабораторіями для 

проходження студентами навчальної та виробничої практики; 

• залучення студентів до наукової роботи. Мотивувати студентів брати 

активну участь в конференціях, підготовці публікацій; 

• агітувати студентів брати участь у існуючих програмах Erasmus+  

відділу мобільності КНУ; 

• проводити співпрацю з випускниками кафедри та роботодавцями для 

адаптації студентів до сучасних вимог ринку праці; 

• забезпечувати функціонування гуртка «Лабораторна діагностика»; 

• брати участь у відкритті курсів підвищення кваліфікації.  
 

Вдосконалення та розвиток науково-дослідної роботи. 

Наукова робота викладачів кафедри буде реалізована у рамках ІІ напряму 

розвитку Стратегічного плану Університету на період 2018-2025 pоку, 

Стратегії людського розвитку.  
 

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 НАНУ, МОЗ та Аграрної академії наук України та науковими 

профільними центрами світу. Сприяти оновленню існуючого науково-

технічного обладнання; забезпечувати підвищення якості науково-дослідної 

роботи кафедри; забезпечувати регулярну роботу наукового гуртка 

«Лабораторна діагностика». Щорічно проводити аналіз персональних 

наукових здобутків співробітників кафедри. 
 

У рамках виховної, організаційної та громадської роботи 

передбачається:  

• мотивувати студентів до участі у наукових, культурних та 

просвітницьких заходах, до яких причетна кафедра. Залучати студентів 

до діяльності студпарламенту, роботи студентських наукових гуртків; 

• сприяти участі студентів, аспірантів у програмах міжнародної 

академічної мобільності; 

• організувати зустрічі студентів з українськими та іноземними 

представниками наукової еліти; 

• забезпечити посилення контактів із випускниками кафедри з метою 

налагодження професійних та наукових зв’язків; 

• залучати студентів старших курсів до кураторської допомоги студентам 

першокурсникам (консультування, надання психологічної підтримки, 

індивідуальної допомоги). 

• заохочувати викладачів кафедри до творчої ініціативи, плекати дух 

співробітництва та потреби в постійному професійному вдосконаленні.  

• забезпечувати належне проходження навчальних і виробничих практик 

студентами та звітування студентів. Розширення баз практик, а саме 

підписання нових договорів про проходження практики здобувачами 

освіти та договорів про співпрацю у сфері підготовки кадрів; 

• залучення студентів до наукової роботи та представлення власних 

наукових досліджень на Міжнародних форумах та конгресах. Пояснення 

основних правил академічної доброчесності.  

• забезпечення профорієнтаційної роботи: відвідування шкіл, участь у 

днях відкритих дверей, участь у КНУ EXPO. 

• постійна психологічна підтримка викладачів та студентів.  
 

3. Кадровий потенціал кафедри біохімії 

Станом на листопад 2022 року на кафедрі біомедицини працює 10 

штатних викладачів, з них 2 доктори наук, 8 кандидатів наук. 



Кафедра має загальне навчальне навантаження на 2022-2023 навчальний 

рік – 4566 годин, при цьому аудиторне навантаження становить 3601 годин з 

середнім аудиторним навантаженням на викладача – 473,7 годин. 

В майбутньому кафедра планує сприяти підвищенню кваліфікації 

викладачів, залучати молодих фахівців, у тому числі аспірантів, до 

навчального процесу. 
 

4. Основні умови успішного здійснення програми 

Успішне здійснення програми розвитку кафедри біомедицини можливе за 

наступних умов: 

• постійного удосконалення навчального матеріалу з урахуванням 

вітчизняного та світового досвіду організації навчально-методичної 

роботи та популяризації українського вектору освіти. 

• активної участі викладачів у науково-педагогічних стажуваннях та 

презентаціях їхніх досліджень на національних / міжнародних 

конференціях; 

• активної участі викладачів у науковій роботі та збільшення кількість 

поданих ґрантових пропозицій співробітниками кафедри; 

• проведення ефективної кадрової політики на кафедрі; 

• залученні до роботи кафедри провідних вітчизняних та закордонних 

фахівців; 

• забезпеченні прозорих принципів розподілу навчального навантаження 

і функціональних обов’язків. 

• забезпеченні підтримки ініціатив кафедри керівництвом Інституту та 

університету. 
 

План розвитку кафедри біомедицини ННЦ «Інститут біології та 

медицини» Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

підготувала завідувачка кафедри, доктор біологічних наук, професор Тетяна 

Михайлівна Фалалєєва. 

Обговорено та прийнято за основу рішенням кафедри (витяг із протоколу 

засідання кафедри № 5 від 25 листопада 2022 р.). 

 

 

 

 

Завідувач кафедри біомедицини  

.б.н., професор                                   Тетяна ФАЛАЛЄЄВА 


