


Штатні працівники:

1. Сопнєва Надія Богданівна (к. пед., доцент,  завідувач кафедри)

2. Березовська Ірина Борисівна (к. тех. н., доцент)

3. Любінець Лідія Анісіївна (к. мед. н. доцент)

4. Сушко Ольга Олександрівна – (к.біол.н.)

5. Борщ Ірина Степанівна  

6. Готь Ірина Валеріївна

7. Панкевич Марія Станіславівна - методист

8. Фалик Галина Сидорівна - методист

9. Щурко Марія Мойсеївна (навчається в аспірантурі)

Сумісники:

1. Корчинський Іван Осипович (д. екон. н.)

2. Нечипор Наталія Олександрівна 

3. Фірман Неля Андріївна



(БЕЗ СУМІСНИКІВ)
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▪ Анатомія з топографічною анатомією 

голови та шиї

▪ Анатомія людини

▪ Анатомія та фізіологія

▪ Анатомія та фізіологія людини

▪ Анатомія та фізіологія з елементами 

біомеханіки жувального апарату 

людини

▪ Анатомія та фізіологія з основами 

медичної генетики

▪ Інформаційні технології в медицині

▪ Медична біологія

▪ Медична генетика

▪ Медична інформатика

▪ Медична та біологічна фізика

▪ Основи біологічної фізики та медичної 

апаратури

▪ Основи гістології

▪ Основи медичної генетики

▪ Основи медичної інформатики

▪ Основи патоморфології та 

патофізіології

▪ Патоморфологія та патофізіологія

▪ Патофізіологія

▪ Ріст і розвиток людини

▪ Фізіологія

▪ Фізіологія людини

▪ Біологія з основами генетики



Викладачі кафедри 

розробили 24 комплекти 

НМКД.



Розробка програм

навчальної дисципліни

37 навчальних програм: 

• за 2019 рік – 23, 

• за 2020 рік - 14

Розробка робочих 

програм

• 74 робочих програми : 

• За 2019 рік – 51, 

• За 2020 рік – 23.



❑Розроблені тексти лекцій та мультимедійні презентації  

до лекцій.

❑Розроблені комплекти методичних рекомендацій  до 

практичних занять.

❑Розроблені тести для поточного контролю знань, а 

також тести до модульних контролів.

❑Розроблені питання до екзаменаційних білетів та банк 

тестів до семестрових екзаменів з дисциплін кафедри.

❑Підготовлені ККР

❑Підготовлений пакет завдань для вступного екзамену 

за освітньо-професійним ступенем фаховий 

молодший бакалавр: з предмета «Біологія» (Панкевич

М.С.).



Проведено 4 методичних семінари, (9 доповідей):

• Психологічні особливості студентського віку. Типологія студентів. (Сушко О.О.), 

• Психолого-педагогічні основи навчальної діяльності студента. (Панкевич М.С.), 

• Сутність та структура навчально-пізнавальної діяльності студентів. (Нечипор

Н.О.)

• Основні напрями розвитку вищої медичної освіти в Україні. (Сопнєва Н.Б.), 

• Педагогічні технології у вищій медичній школі. (Щурко М.М.).

• Використання нових інформаційних технологій в підготовці самостійної 

позааудиторної роботи студента. (Готь І.В.).

• Інтерактивні методи навчання (Жукровська М.О.).

• Навчальна лекція та методика її проведення (Фалик Г.С.).

• Практичні та лабораторні заняття, методика їх проведення (Борщ І.С.).



Використовувалися технології:

А) Березень – Viber, E: mail.

Б) Квітень-травень - Google classrom; Zoom.

Обговорення на кафедрі:

Протоколи №9, №11.

Відвідували заняття із вивчення роботи в програмах 
zoom та classroom: Готь І.В., Любінець Л.А., Панкевич
М.С.

Підвищення кваліфікації – Нечипор Н.О.

Підвищення кваліфікації в 

рамках Україно-

Швейцарського проекту 

«Розвиток медичної освіти 

в Україні»– Нечипор Н.О.



2019 – 2020 н.р. - 2 
(Фірман Н.А., Готь І.В.)

Заплановано у 2020 –

2021 н.р. – 3 
(Березовська І.Б., Сушко О.О., 

Панкевич М.С.)



Курси англійської мови –
Нечипор Н.О., Щурко М.М., 
Фірман  Н.А.

Приєдналася з цього року 
Сушко О.О.

Розробка навчальних 
планів -

Нечипор Н.О.



1.Затверджена тема 
наукового дослідження 
кафедри: «Прикладні 
аспекти методики 
викладання 
фундаментальних дисциплін 
в процесі підготовки 
медичних працівників».

2.Затверджено план-
графік наукових 
досліджень з теми кафедри 
на 2019-2022 н.р. 



Видано  підручник:



Видано навчальні посібники: 

❑ «Спланхнологія» ( Кривко Ю.Я., 

Сопнєва Н.Б., Нечипор Н.О., Фалик

Г.С.)

❑ «Остеологія. Артрологія . Міологія» 

(Матешук-Вацеба Л.Р.,  Нечипор

Н.О., Фалик Г.С.).

Готовий до друку: 

❑ «Медична біологія» ( Панкевич М.С.)

Готуються до друку

❑ «Нервова система. Органи чуття» 

( Кривко Ю.Я., Сопнєва Н.  Н.Б., 

Нечипор Н.О., Фалик Г.С.)

❑ «Фізіологія органів і систем» (Щурко 

М.М.)



Отриманий патент на корисну модель - 1: Спосіб корекції 

метаболічних порушень в організмі за цукрового діабету: (Сушко О.О.)

Статті:

❑В базі даних «Scopus», «Web of Science», «Core collection» з Імпакт –

фактором - 1. (Сушко О.О.)

❑В закордонних виданнях: - 2 (Березовська І.Б.)

❑У фахових журналах - 3 (Березовська І.Б., Сушко О.О., Щурко М.М)

❑В інших виданнях - 6

Опублікування тез доповідей:

❑Міжнародні конференції : - 4 Березовська І.Б., Готь І.В., Нечипор

Н.О., Панкевич М.С.

❑Всеукраїнські конференції:  - 8 (Березовська І.Б.,Сопнєва Н.Б., 

Панкевич М.С.,Щурко М.М.)



❑Проведена ІІ регіональна 
студентська науково-
практична інтернет-
конференція: «Теоретичні та 
прикладні аспекти медико-
біологічних наук».

❑За матеріалами конференції 
виданий збірник публікацій 
«Теоретичні та прикладні 
аспекти медико-біологічних
наук». (253 ст -13,2 друк. арк.).

❑Подання заявки на 
проведення І Всеукраїнської 
студентської науково-
практичної конференції з 
такою ж назвою



❑Проведена регіональна 

студентська наукова 

конференція.

❑Опубліковано - 17

студентських публікацій

❑Гурток: «Основи 

фізіологічних 

досліджень» (Щурко 

М.М.)



Проведено 4 
наукових 
семінари 
кафедри, на 
яких виступили 
з доповідями 
викладачі 
кафедри:  - 7 
доповідей

Дослідження дидактичних умов використання нових інформаційних 

технологій в навчанні медичної біології студентів Львівської медичної 

академії  ( Панкевич М.С.)

Комплексне використання комп’ютерних засобів у викладанні 

фізіології та патофізіології. (БорщІ.С., Щурко М.М.)

Дослідження ефективності використання нових освітніх технологій у 

процесі викладання анатомії студентам Львівської медичної академії ( 

Сопнєва Н.Б., Нечипор Н.О., Фалик Г.С.)

Моніторинг впливу нових освітніх технологій на розвиток навчальної 

мотивації студентів та їх успішність з медичної та біологічної фізики 

(Сушко О.О.)

Оптимізація практичної роботи з біоорганічної хімії (Жукровська М.О.)

Використання нових інформаційних технологій в підготовці самостійної 

позааудиторної роботи з дисципліни «Ріст і розвиток людини»(Готь

І.В.)

Адаптація англомовних відеоматеріалів для викладення мікробіології 

студентам із вадами слуху. (Березовська І.Б.).  



Виконання обов’язків 
куратора академічної 
групи: Борщ І.С., Готь І.В., 

Сушко О.О., Панкевич М.С. 

Виконання обов’язків 
куратора академічної 
групи студентів з 
особливими потребами:   

Щурко М.М.



Екскурсія до музею 

кафедри анатомії 

Львівського 

медичного 

університету ім. 

Данила Галицького 

(куратор Борщ І.С.)



Похід у драматичний 

театр 

ім. М.Заньковецької



Корчинському Івану Осиповичу та Любінець Лідії Анісіївні – за посилення науково-

методичного потенціалу кафедри .

Фалик Галині Сидорівні та Нечипор Наталії Олександрівні – за співавторство у виданні 

підручника, двох посібників, допомогу у проведенні двох регіональних студентських 

конференцій, методичну роботу.

Сушко Ользі Олександрівні – за захист дисертації, публікації у фахових виданнях, 

отриманий патент і суттєве посилення наукового потенціалу кафедри.

Щурко Марії Мойсеївнї – за вступ до аспірантури, нові перспективи та активну підготовку до 

роботи з іноземними студентами.

Панкевич Марії Станіславівні – за підготовку до друку методичного посібника і роботу під 

час вступної кампанії..

Березовській Ірині Борисівні – за активну наукову роботу, індивідуальні гранти та з надією, 

що вони стануть для нашого закладу колективними.

Фірман Нелі Андріївні – за активну організаційну роботу, відповідальність, своєчасну 

підготовку НМКД всупереч зайнятості.

Борщ Ірині Степанівні - за виховну роботу, навчальні екскурсії зі студентами

Готь Ірині Валеріївні - за активну участь у Всеукраїнських конференціях.




