
ПЛАН 

роботи вченої ради навчально-наукового  інституту післядипломної освіти 

Буковинського державного медичного університету 

на 2022 - 2023 навчальний рік 

№ 

п/п 
ЗАХОДИ 

Дата і час 

проведення 

Місце 

проведення 
Відповідальний 

1. 1.1. Підсумки заключної атестації лікарів 

(провізорів)-інтернів у 2021-2022 н.р. і 

завдання щодо покращення якості їх 

підготовки.  

06.10. 

2022 

1500 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кафедра 

іноземних 

мов БДМУ 

Аудиторія 

13 

А.В.Бамбуляк 

Н.Д.Павлюкович 

В.М.Пашковський 

1.2. Про стан дотримання ліцензійних 

умов провадження освітньої діяльності на 

кафедрах інституту. 

А.В.Бамбуляк 

В.М.Пашковський 

1.3. Про підготовку лікарів (провізорів)-

інтернів до складання ЛІІ «Крок 3». 

В.С.Хільчевська 

А.О.Паламар 

А.В.Бамбуляк 

1.4. Про зарахування лікарів (провізорів) -

інтернів на навчання у 2022 році. 

А.В.Бамбуляк 

В.М.Пашковський 

1.5. Обрання викладачів на посади 

викладацького складу кафедр ННІ 

післядипломної освіти. 

В.М.Пашковський 

2. 2.1. Про підготовку лікарів (провізорів) -

інтернів до складання ЛІІ «Крок 3». 

01.12. 

2022 

1500 

Кафедра 

іноземних 

мов БДМУ 

Аудиторія 

13 

 

В.С.Хільчевська 

А.О.Паламар 

А.В.Бамбуляк 

2.2. Про виконання плану заходів щодо 

удосконалення організації роботи баз 

стажування лікарів (провізорів)-інтернів 

відповідно до наказів МОЗ України №1145 

від 27.12.2013 р. та 1254 від 22.06.2021 р. 

А.В.Бамбуляк 

Н.Д.Павлюкович 

 

2.3. Про лікувальну роботу на кафедрах 

ННІ післядипломної освіти у 2022 році та 

заходи щодо її покращення. 

Завідувачі кафедр 

В.М.Пашковський 

 

2.4. Про стан підготовки науково-

педагогічних працівників з англійської 

мови на кафедрах інституту. 

Завідувачі кафедр 

В.М.Пашковський 

 

3. 3.1. Про навчання лікарів на циклах 

удосконалення у 2022 році. 

 

 

 

 

02.02. 

2023 

1500 

 

 

 

 

Кафедра 

іноземних 

мов БДМУ 

Аудиторія 

13 

А.В.Бамбуляк 

В.М.Пашковський 

3.2. Підсумки заключної атестації лікарів-

інтернів та провізорів-інтернів у 2022-2023 

н.р. та завдання щодо покращання 

організації, методичного забезпечення та 

ефективності навчального процесу в 

інтернатурі.   

А.В.Бамбуляк 

Н.Д.Павлюкович 

3.3. Про результати рейтингового 

оцінювання кафедр інституту у 2021-

2022 н.р. 

Завідувачі кафедр 

В.М.Пашковський 

 

3.4. Про результати виконання наукових 

досліджень на кафедрах ННІ 

післядипломної освіти у 2022 році. 

Завідувачі кафедр 

В.М.Пашковський 



4. 4.1. Про участь науково-педагогічних 

працівників кафедр інституту в 

міжнародних освітніх та наукових 

програмах.  

06.04. 

2023 

1500 

Кафедра 

іноземних 

мов БДМУ 

Аудиторія 

13 

Завідувачі кафедр 

В.М.Пашковський 

4.2. Про підготовку лікарів (провізорів) -

інтернів до складання ЛІІ «Крок 3». 

В.С.Хільчевська 

А.О.Паламар 

А.В.Бамбуляк 

4.3. Про стан матеріально-технічного 

забезпечення кафедр інституту. 

Завідувачі кафедр 

В.М.Пашковський  

4.4. Про проведення виховної та 

просвітницької роботи серед лікарів-

інтернів та провізорів-інтернів. 

М.П.Перепічка 

 4.5. Обрання викладачів на посади 

викладацького складу кафедр ННІ 

післядипломної освіти. 

  

В.М.Пашковський 

5. 5.1. Про результати складання лікарями 

(провізорами)-інтернами ліцензійних 

інтегрованих іспитів «Крок 3». 

01.06. 

2023 

1500 

Кафедра 

іноземних 

мов БДМУ 

Аудиторія 

13 

В.С.Хільчевська 

А.О.Паламар 

А.В.Бамбуляк 

5.2. Про повноту та якість наповнення 

серверу дистанційного навчання для 

лікарів-інтернів та лікарів-слухачів. 

А.В.Бамбуляк 

Н.Д.Павлюкович 

 

5.3. Про виконання Постанови Кабінету 

міністрів України від 28.03.2018 р. № 302 

«Про затвердження Положення про 

систему безперервного професійного 

розвитку фахівців у сфері охорони 

здоров’я» та наказів МОЗ №446 від 

22.02.2019р., №74 від 19.01.2021 р., №520 

від 24.03.22р. та №539 від 29.03.22р. 

А.В.Бамбуляк 

Н.Д.Павлюкович 

5.4. Розгляд плану роботи вченої ради ННІ 

післядипломної освіти на 2023-2024 н.р. 

В.М.Пашковський 

 

5.5. Розгляд робочих навчальних програм 

та планів підготовки лікарів-інтернів, 

провізорів-інтернів та лікарів-слухачів на 

2023-2024 н.р. 

А.В.Бамбуляк 

Н.Д.Павлюкович 

 

Схвалено на засіданні вченої ради навчально-наукового інституту післядипломної освіти 02 

червня 2022 року (протокол № 4). 

 

 


