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2.3. Організація рецензування, затвердження на вченій раді Інституту методичних 

рекомендацій, інформаційних листів, рекламних проспектів та ін., їх видання, а також 

рецензування та затвердження документів профільних медичних установ. 

2.4. Організація курсів інформації та стажування лікарів на базі Інституту, семінарів, нарад, 

науково-медичних форумів (з'їздів, конгресів, симпозіумів, науково-практичних 

конференцій), майстер-класів, симуляційних тренінгів та інших видів неформальної освіти. 

2.5. Підготовка щорічних звітів по впровадженню наукових пропозицій Інституту (в 

відділеннях Інституту та інших медичних установах України, інших держав), подання їх в 

НАМН України. 

2.6. Проведення роботи з організації та здійснення міжнародних зв’язків у галузі 

«Офтальмологія» згідно Наказу НАМН України №101 від 22.03.1994 р.  

2.7. Участь спільно з науковою частиною в організації виставок досягнень офтальмології 

(підготовка експонатів, рекламних матеріалів). 

2.8. Організація пропаганди наукових досягнень Інституту, їх популяризація серед медичних 

працівників та населення. 

2.9. Поширення наукової інформації щодо сучасних методів профілактики, діагностики та 

лікування очної патології як в Україні, так і за кордоном. 

2.10. Надання методичної допомоги закладам охорони здоров'я України з офтальмології та 

проведення з ними організаційно-методичної роботи. 

3. Функції ОМВ 

3.1. Загальні функції: 

3.1.1. Приймати рішення і видавати документи за своїм підписом в межах своєї компетенції. 

3.1.2. Проводити підготовку пропозицій щодо поліпшення організації офтальмологічної 

допомоги в Україні, консультації та відповіді на запити місцевих органів охорони здоров'я з 

офтальмологічним питань їх роботи. 

3.1.3. Забезпечувати підготовку лікарів - офтальмологів і середнього медичного персоналу на 

базі клінічних підрозділів Інституту, створювати умови для підвищення їх кваліфікації та 

професійного зростання. 

3.1.4. Організація і підготовка занять, семінарів, лекцій, доповідей тощо для наукових 

співробітників і лікарів як Інституту, так і ін. установ охорони здоров'я України з питань 

діагностики, лікування та профілактики офтальмопатології. 

3.1.5. Готувати і своєчасно подавати звіти з виконання планових робіт. 

3.1.6. Брати участь в роботі з'їздів, конференцій, симпозіумів, нарад як на базі Інституту, так і 

організованих іншими організаціями і відомствами. 

3.1.7. Поширювати наукову інформацію щодо сучасних методів профілактики, діагностики 

та лікування очної патології як в Україні, так і за кордоном. 

3.2. Освітня діяльність: 

3.2.1. Організація та забезпечення методичної підтримки навчального процесу підготовки 

аспірантів, докторантів, клінічних ординаторів (іноземних громадян), що навчаються в 

установі. 

3.2.2. Внутрішнє забезпечення якості вищої освіти Інституту:  

- здійснення моніторингу та періодичного перегляду освітніх програм;  

- щорічне оцінювання здобувачів вищої освіти, наукових працівників та регулярне 

оприлюднення результатів таких оцінювань; 

- забезпечення підвищення кваліфікації наукових працівників; 

- забезпечення наявності необхідних ресурсів для організації освітнього процесу, у 

тому числі самостійної роботи аспірантів, докторантів, клінічних ординаторів (іноземних 

громадян), за кожною освітньою програмою; 

- забезпечення наявності інформаційних систем для ефективного управління освітнім 

процесом; 

- забезпечення публічності інформації про освітні програми, ступені вищої освіти та 

кваліфікації 
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- забезпечення дотримання академічної доброчесності працівниками закладів вищої 

освіти та здобувачами вищої освіти, у тому числі створення і забезпечення функціонування 

ефективної системи запобігання та виявлення академічного плагіату (Група сприяння 

академічній доброчесності). 

3.2.3. Організація курсів інформації та стажування лікарів на базі Інституту. 

3.2.4. Організація та проведення фахових шкіл «Філатовська школа», майстер-класів, 

круглих столів, симуляційних тренінгів та інших видів неформальної освіти. 

3.2.5. Робота з навчально-методичною документацією: 

- підготовка графіку навчального процесу на навчальний рік та контроль його якості; 

- планування, розподіл та облік навчального навантаження викладацького складу; 

- ведення обліку та звітності з питань підготовки наукових кадрів; 

- підготовка статистичної звітності з організації навчального процесу та річних звітів за 

результатами виконання науковими працівниками запланованих обсягів навчального 

навантаження; 

- підготовка необхідної документації щодо договорів, посвідчень та сертифікатів. 

3.3. Організаційна діяльність: 

3.3.1. Підготовка, розробка, формування, організація проведення наукових медичних 

форумів (НМФ) – з'їздів, конгресів, симпозіумів, науково-практичних конференцій,: 

підготовка документації для узгодження в НАМН і МОЗ України, розробка програми НМФ, 

формування наукового видання НМФ, підготовка звітності до НАМН і МОЗ України. 

3.3.2. Організація проведення нарад спеціалістів з офтальмології: створення та узгодження 

програми, запрошення спікерів та спеціалістів з офтальмології та суміжних спеціальностей. 

3.3.3. Організація виїзної та кураторської роботи з офтальмологічними закладами охорони 

здоров’я: складення графіку виїздів на поточний рік та контроль за ним, отримання звіту від 

куратору. 

3.3.4. Організація та проведення тематичних виставок: збір інформації, друк матеріалів, 

підготовка банерів, робота з засобами масової інформації. 

3.4. Робота з засобами масової комунікації. 

3.4.1. Ведення Веб-сайту ДУ «Інститут ОХ і ТТ ім. В.П. Філатова НАМН України»: 

- розроблення та підтримка інформаційних ресурсів та програмно-апаратних засобів 

Веб-сайту; 

- забезпечення ефективної та безперебійної роботи Веб-сайту; 

- загальна координація розвитку і модернізації Веб-сайту; 

- ефективне подання інформації про Інститут та його підрозділи. 

3.4.2. Робота з соціальними мережами: 

- розвиток профілю Інституту; 

- моніторинг актуальної інформації.; 

- висвітлення головних подій. 

3.4.3. Робота з відео-хостингом YouTube: 

- просвітницька та інформаційна діяльність серед спеціалістів в галузі медицина та 

населення. 

3.5. Методична діяльність: 

3.5.1. Розробка, редагування, видання документації з офтальмології: інформаційні листи, 

методичні рекомендації та  посібники, клінічні протоколи, стандарти, інструкції тощо. 

Доведення до відома співробітників Інституту про інструктивні та методичні матеріали. 

3.5.2. Планування, контроль і звітність щодо впровадження в практику закладів охорони 

здоров’я результатів наукових досліджень: підготовка та затвердження впровадження, друк в 

Інформаційних бюлетенях НАМН України, збір та реєстрування актів впровадження, аналіз 

річних звітів з областей України. 

3.5.3. Моніторинг надання офтальмологічної допомоги дорослому та дитячому населенню 

України за даними річних звітів закладів охорони здоров’я з областей України та даними 

Статистичної служби МОЗ України. 
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3.5.4. Підготовка матеріалів для прийняття управлінських рішень: проекти приказів, 

розпоряджень, інформаційні листи, плани роботи, мережеві графіки. 

3.5.5. Організація поточного та перспективного планування відділу та цілком по Інституту. 

3.5.6. Підготовка річного звіту Інституту для подання до НАМН України за розділом 

«Організаційно-методична робота» за результатами науково-клінічної діяльності. 

3.6. Діяльність щодо розвитку міжнародних зав’язків: 

3.6.1. Ведення бази даних про науково-технічне співробітництво з зарубіжними партнерами, 

зарубіжні командировки співробітників Інституту та участь у роботі міжнародних 

організацій та комітетів, участь співробітників в організації та проведені сумісних з 

іноземними представниками НМФ в межах України; 

3.6.2. Участь в підготовці та проведені НМФ з міжнародною участю: підготовка річних 

анонсів проведення НМФ (друкований та ел. варіант) та контенту для сайту Інституту про 

участь співробітників в зарубіжних НМФ. 

3.6.3. Робота з зарубіжними пацієнтами: 

- інформування, збір, реєстрація та фіксація необхідної інформації у відповідній базі обліку 

іноземних пацієнтів; 

- подання медичної документації, наданої іноземною особою, керівнику підрозділу 

відповідного профілю для узгодження плану лікування та клінічного маршруту пацієнта; 

- оформлення необхідних документів, договорів з питань надання організаційних та 

медичних послуг; 

- організація дистанційної консультації іноземного пацієнта, з зав. відділом відповідного 

профілю. 

3.6.4. Пошуки можливих міжнародних навчальних, наукових та адміністративних контактів. 

3.6.5. Налагодження та практична реалізація довгострокових угод про співробітництво в 

галузі медицини з зарубіжними науковими установами. 

Підготовка річного звіту Інституту для подання до НАМН України за розділом «Міжнародні 

зв’язки» за результатами науково-клінічної діяльності. 

4. Права 

4.1. Порушувати питання перед адміністрацією Інституту щодо створення умов для 

ефективної роботи та підвищення кваліфікації працівників ОМВ, забезпечення його 

відповідною матеріально-технічною базою. 

4.2. Одержувати в установленому порядку від структурних підрозділів Інституту 

інформацію, яка потрібна для вирішення поставлених перед ОМВ завдань. 

4.3. Вимагати від завідувачів відділів та начальників служб Інституту своєчасного та 

якісного виконання доручень ОМВ. 

4.4. Проводити наукові дослідження за затвердженою тематикою Інституту. 

4.5. Об'єднуватися з іншими вченими і лікарями в постійні або тимчасові науково-клінічні 

колективи для проведення спільної наукової і науково-технічної діяльності. 

4.6. Отримувати визнання авторства на наукові і науково-технічні результати своєї 

діяльності. 

4.7. Брати участь в конкурсах на заміщення вакантних посад науковців. 

4.8. Брати участь в нарадах, НМФ, що проводяться в Україні та за кордоном з питань 

офтальмології та суміжних спеціальностей. 

4.9. Брати участь в складанні і розробці наукової тематики Інституту. 

4.10. Представляти інтереси Інституту з питань, що входять до компетенції відділу як в 

Україні, так і закордоном. 

4.11. Вносити пропозиції про заохочення за успіхи в роботі і накладення дисциплінарних 

стягнень за порушення працівниками відділу трудової дисципліни і правил внутрішнього 

трудового розпорядку. 

5. Працівники ОМВ несуть відповідальність за: 

5.1. Недотримання чинного законодавства України, Статуту установи, постанов та 

нормативних документів Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України, Міністерства 




