Підвищення кваліфікації
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• У зв’язку з тим, що у другому півріччі 2020 року Національна
медична академія післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика не
провела запланований на грудень цикл ТУ «Доказова
медицина», кваліфікацію не підвищили 5 викладачів та з інших
причин (звільнені) - 2:

Підвищення кваліфікації
на факультетах
18 – у Національному медичному університеті
ім. О.О. Богомольця;
87 – у Національній медичній академії
післядипломної освіти ім. П.Л. Шупика;
11 – у Національному фармацевтичному
університеті;
7 – у Чернівецькому національному
університеті ім. Ю. Федьковича;

Не підвищили кваліфікацію:







доцент кафедри акушерства і гінекології Косілова С.Є.;
доцент кафедри акушерства і гінекології Рак Л.М.;
доцент кафедри акушерства і гінекології Ринжук Л.В.;
доцент кафедри анестезіології та реаніматології Нечитайло
О.Ю.;
доцент кафедри внутрішньої медицини та інфекційних
хвороб Кушнір Л.Д.; Не проведено запланований запланований
виїзний цил ТУ «Доказова медицина»
(НМАПО, жовтень-листопад 2020)





доцент кафедри біологічної фізики та медичної
інформатики Боєчко В.Ф.;
асистент кафедри біологічної фізики та медичної
інформатики Григоришин П.М.;

Звільнені

У 2020 році було проведено 3
виїзні цикли тематичного
удосконалення, які проводилися на
базі БДМУ Національною медичною
академією післядипломної освіти
ім. П.Л. Шупика (у березні, квітні та
жовтні 2020 р.) їх прослухали та
отримали посвідчення 87 чол.

Необхідно підвищити кваліфікацію

молодим викладачам, які працюють більше 3 років:

- асистент кафедри акушерства і гінекології Цисар Ю.В.;
- доцент кафедри анестезіології та реаніматології Нечитайло О.Ю.
та асистент Кушнір С.В.;
- асистент кафедри внутрішньої медицини, клінічної фармакології
та професійних хвороб Мандрик О.Є. та Коцюбійчук З.Я.;;
- асистент кафедри гістології, цитології та ембріології Попова І.С. та
Столяр Д.Б.;
- асистент кафедри нервових хвороб, психіатрії та медичної
психології Герасим’юк У.Г.;
- асистент кафедри онкології та радіології Чупровська Ю.Я.
- асистенти кафедри паталогічної анатомії Іліка В.В. та Гарвасюк
О.В.;
- асистент кафедри судової медицини та медичного
правознавства Саркісова Ю.В.;
- асистент кафедри фтизіатрії та пульмонології Підвербецька О.В.;

ПРОЕКТ ПОСТАНОВИ
1. Інформацію провідного фахівця навчального
відділу Петринич Г.Й. про виконання плану
підвищення кваліфікації викладачів університету у
2020 році взяти до відома.

2. Начальнику навчального відділу з сектором МЯО та
ІАЗ доц. Ходоровському В.М. та завідувачам кафедр
до 01 березня 2021 року скласти план підвищення
кваліфікації і забезпечити його виконання.
3. Начальнику навчального відділу з сектором МЯО та
ІАЗ доц. Ходоровському В.М. продовжити у 2021
році проведення виїзних циклів ТУ співробітниками
НМАПО ім. П.Л. Шупика на базі БДМУ.

4.

Завідувачам кафедр: акушерства і гінекології проф. Юзьку
О.М.; анатомії людини ім. М.Г. Туркевича проф.
Кривецькому В.В.; анестезіології та реаніматології проф.
Коновчуку В.М.; біологічної фізики та медичної
інформатики проф. Федіву В.І.; внутрішньої медицини,
клінічної фармакології та професійних хвороб проф.
Хухліній О.С.; внутрішньої медицини та інфекційних
хвороб проф. Федіву О.І.; гістології, цитології та ембріології
проф. Цигикало О.В.; нервових хвороб, психіатрії та
медичної психології проф. Пашковському В.М.; онкології
та радіології д.мед.н. Бодяці В.Ю.; патологічної анатомії
проф. Давиденку І.С.; терапевтичної стоматології доц.
Батогу В.М.; судової медицини та медичного
правознавства проф. Бачинському В.Т. забезпечити у 2021
році проходження підвищення педагогічної кваліфікації
своїх співробітників.

5. Начальнику відділу кадрів Леонтій Т.О.
вести ретельний облік підвищення
педагогічної кваліфікації викладачами і
врахувати при розгляді заяв на
подовження трудових договорів.

6. Контроль за виконанням поставити
покласти на проректора з науковопедагогічної роботи доц. Геруша І.В.

