
  

План 

засідань наукової комісії Івано-Франківського  

національного медичного університету у 2021 році 

 

Засідання № 1                   3 лютого 2021 року 

1. Затвердження тем НДР, що фінансуються з державного бюджету МОЗ 

України:  

- кафедра інфекційних хвороб та епідеміології (професор Пришляк О.Я.). 

- кафедра стоматології післядипломної освіти (професор Рожко М.М.). 

2.  План проведення наукових форумів у 2021 році. 

4. Розгляд та рекомендація до затвердження на Вченій раді «Положення про 

почесні звання та відзнаку Івано-Франківського національного медичного 

університету». 

5. Питання щодо вдосконалення анкет для здобувачів та науково-педагогічних, 

педагогічних працівників для моніторингу якості реалізації освітньо-наукових 

програм (ОНП) доктора філософії.     

  

 

 Засідання № 2                   18 лютого 2021 року 

1. Затвердження тем НДР з ініціативно-пошукової тематики Університету: 

- кафедра терапії і сімейної медицини післядипломної освіти (професор  

Глушко Л.В.).; 

- кафедра оториноларингології та офтальмології з курсом хірургії голови і шиї 

(професор Попович В.І.). 

2. Затвердження тем дисертацій на здобуття освітньо-наукового ступеня 

доктора філософії. 

3. Про стан винахідницької і раціоналізаторської роботи Університету. 

4. Про розгляд питання щодо проходження педагогічної практики здобувачами 

освітньо-наукового ступеня доктор філософії. 

5.Розгляд та рекомендація до затвердження на Вченій раді Стратегії 

інтернаціоналізації Івано-Франківського національного медичного 

університету. 

 

 

Засідання № 3                    11 березня 2021 року 

1. Затвердження тем НДР з ініціативно-пошукової тематики Університету: 

- кафедра загальної практики (сімейної медицини), фізичної реабілітації та 

спортивної медицини (професор Міщук В.Г.); 

2. Затвердження тем дисертацій на здобуття освітньо-наукового ступеня 

доктора філософії. 

3. Про хід підготовки ОНП до акредитації освітньо-наукових програм третього 

рівня вищої освіти спеціальностей 222 Медицина, 221 Стоматологія. 

4. Про видавництво фахових журналів. 

 



 

Засідання № 4                    25 березня 2021 року 

1. Затвердження тем НДР з ініціативно-пошукової тематики Університету: 

- кафедра мікробіології, вірусології та імунології (професор Куцик Р.В.). 

2. Про дотримання принципів академічної доброчесності серед науковців 

Університету. 

4. Про роботу проектних груп щодо перегляду, оновлення освітньо-наукових 

програм та внесення змін, доповнень з метою їхнього вдосконалення в 2021 

році. 

5. Про участь аспірантів і здобувачів у видавничій діяльності Університету, 

умови опублікування, рейтинг публікацій. 

 

Засідання № 5                     12 квітня 2021 року 

1. Затвердження тем НДР з ініціативно-пошукової тематики Університету: 

- кафедра хірургії №1 (професор Василюк С.М.); 

2.Затвердження тем дисертацій на здобуття освітньо-наукового ступеня доктора 

філософії. 

3. Про розгляд проектів  ОНП. 

4. Про роботу метрологічного підрозділу. 

5. Розгляд положення про віварій ІФНМУ.  

6. Розгляд Положення про поводження з тваринами у наукових дослідженнях та 

освітньому процесі в ІФНМУ. 

 

Засідання № 6                     29 квітня 2021 року 

1. Затвердження тем НДР з ініціативно-пошукової тематики Університету: 

- кафедра терапевтичної стоматології (професор Герелюк В.І.). 

2. Про підготовку документів для акредитації освітньо-наукових програм 

третього рівня вищої освіти спеціальностей 222 Медицина, 221 Стоматологія. 

3. Про підготовку науково-педагогічних кадрів. 

4. Про результати проведення конференції-семінару «Навчання через 

дослідження».  

5. Різне. 

 

 

Засідання № 7                   13 травня 2021 року 

1. Затвердження тем НДР з ініціативно-пошукової тематики Університету: 

- кафедри акушерства і гінекології імені професора І.Д.Ланового (професор 

Геник Н.І.) та к акушерства та гінекології післядипломної освіти (професор 

Макарчук О.М.). 

2. Затвердження тем докторських дисертацій. 

3. Затвердження тем дисертацій на здобуття освітньо-наукового ступеня 

доктора філософії. 

4. Про результати заповнення відомостей про самооцінювання освітньо-

наукових програм. 



5. Про роботу Товариства молодих вчених Університету та Студентського 

наукового товариства. 

6. Різне. 

 

 

Засідання № 8                   10 червня 2021 року 

1. Затвердження тем НДР з ініціативно-пошукової тематики Університету: 

- кафедра дитячих хвороб післядипломної освіти (професор Синоверська О.Б.); 

2. Затвердження тем докторських дисертацій. 

3.Затвердження тем дисертацій на здобуття освітньо-наукового ступеня доктора 

філософії. 

4. Заслуховування проміжних результатів виконання дисертацій аспірантами та 

здобувачами. 

5. Різне. 

 

Засідання № 9                   16 вересня 2021 року 

1. Затвердження тем НДР з ініціативно-пошукової тематики Університету: 

- кафедра онкології (професор Крижанівська А.Є.); 

- кафедра пропедевтики педіатрії (професор Кочерга З.Р.). 

2. Затвердження тем дисертацій на здобуття освітньо-наукового ступеня 

доктора філософії. 

3. Про хід виконання науково-дослідних робіт, згідно Зведеного плану науково-

дослідних робіт Університету. 

4. Про роботу комісій з питань Етики та з перевірки первинної документації 

наукових досліджень здобувачів Університету. 

                  

                     Засідання № 10                   21-29 жовтня 2021 року 

1. Приймання завершених та перехідних звітів по НДР, згідно Зведеного плану 

науково-дослідних робіт Університету. 

    

                             Засідання № 11                   11 листопада 2021 року 

1. Затвердження тем НДР з ініціативно-пошукової тематики Університету: 

 - кафедра пропедевтики внутрішньої медицини (професор Нейко В.Є.); 

- кафедра ортопедичної стоматології (професор Ожоган З.Р.). 

2 Затвердження тем дисертацій на здобуття освітньо-наукового ступеня доктора 

філософії. 

3. Про діяльність наукових лабораторій Університету.  

6. Про результати вступу в аспірантуру на ОНП та докторантуру у 2021-2022 

навчальному році. 

                                               

                           Засідання № 12                   25 листопада 2021 року 

1. Затвердження тем НДР з ініціативно-пошукової тематики Університету: 

 - кафедра загальної хірургії (професор Гудз І.М.); 

2. Затвердження тем дисертацій на здобуття освітньо-наукового ступеня 

доктора філософії. 



 


