
Сучасний стан та перспективи розвитку кафедри
соціально-гуманітарних дисциплін відповідає Статуту ВНКЗ ЛОР «Львівська
медична академія імені Андрея Крупинського», Плану розвитку та
положенням навчального закладу.

Стратегією розвитку кафедри соціально-гуманітарних дисциплін є:
розвиток освітньо-наукової, навчально-методичної, міжнародної та
культурно-виховної діяльності, з метою підготовки кваліфікованих фахівців
для медичних установ; сприяння їхньої інтеграції в професійну діяльність як
рівноправного партнера; вироблення практичних рекомендацій для
прийняття ефективних рішень у процесі реагування на соціально-економічні,
екологічні, політичні й інші сучасні глобальні виклики.

Реалізація зазначеного здійснюється у таких напрямках.
1. Освітня діяльність кафедри передбачає необхідність

удосконалення системи забезпечення якості освіти відповідно до
європейських стандартів, врахування потреб ринку праці при провадженні
освітньої діяльності, оскільки зрозумілим є те, що випускник-медик повинен
бути різнобічно розвинутим, компетентним, затребуваним фахівцем.

Необхідним є:
- оновлення електронної сторінки кафедри на веб-сайті Академії та

наповнення її новими матеріалами;
- створення на базі веб-сторінки кафедри електронної бібліотеки

(наукового репозитарію) викладачів, де розміщувались би всі актуальні
наукові праці й дослідження членів кафедри (бажано, з системою пошуку за
ключовими словами), що буде сприяти, в тому числі, якісній підготовці
студентів до занять;

- налагодження партнерських зв’язків з організаціями, що є
потенційними працедавцями соціально-медичної сфери, використання їхніх
ресурсів для забезпечення освітнього процесу шляхом проведення
періодичних зустрічей (круглих столів, диспутів, конференцій, вебінарів)
студентів з успішними випускниками бакалаврату, магістратури, провідними
фахівцями в галузі охорони здоров’я, готовими поділитися набутим
практичним досвідом, а також з представниками державної влади та органів
місцевого самоврядування соціально-медичного напрямку.

2. Наукова діяльність кафедри передбачає необхідність
запровадження реалізації наукового дослідження (теми) кафедри з
актуальних проблем соціально-гуманітарних й медичних наук; збереження й
розвиток наукових лекторіїв, семінарів, диспутів як основних напрямів
наукових досліджень.

Необхідним є:
- посилення видавничої діяльності викладачів кафедри;
- активізація викладачів кафедри в напрямку написання й захисту

кандидатських дисертацій;
- залучення викладачів кафедри до участі у вітчизняних та

міжнародних наукових і науково-практичних конференціях; наукових



стажуваннях (у тому числі й закордонних); міжнародних грантових
програмах (Швейцарський проект – 2018-2022 рр.) тощо;

- запровадження регулярної практики проведення засідань наукових і
методичних семінарів, гуртків кафедри (у тому числі й студентських)
відповідно до дисциплін, з урахуванням перспективних напрямків
досліджень;

- продовження щорічного проведення науково-практичної конференції
«Сучасні форми організації освітнього процесу. Вивчення досвіду закладів
вищої освіти» (чи іншого круглого столу) з паперовим видруком матеріалів
конференції, або висвітленням їх на веб-сторінці Академії.

3. Навчально-методична діяльність кафедри має забезпечувати
високий рівень освітнього процесу на кафедрі та сприяти забезпеченню
студентів якісними теоретичними матеріалами для оволодіння певними
знаннями.

Необхідним є:
- впровадження практики забезпечення навчальних дисциплін

матеріалами модернізованої електронної бібліотеки, розміщеної на базі
веб-сторінки кафедри, що включатимуть необхідні навчально-методичні
комплекси (навчальних і робочих програм, текстів лекцій, планів
семінарських чи практичних занять тощо); підручники, наукові статті,
розділи монографій, ілюстрації, презентації (зокрема технології «Віртуальна
Академія», де студенти могли б ознайомлюватися з навчальними матеріалами
з дисциплін кафедри);

- забезпечення основних дисциплін, що викладаються на кафедрі,
навчально-методичною літературою, підготовленою викладачами кафедри, у
тому числі іноземними мовами;

- оновлення навчально-методичних праць, підготовлених викладачами
кафедри в попередні роки, а також видання нових підручників та навчальних
посібників з дисциплін кафедри.

4. Міжнародна діяльність кафедри покликана використовувати
сучасні досягнення світової і європейської науки в сфері
соціально-гуманітарних відносин та медичної галузі в напрямку організації
освітнього процесу.

Необхідним є:
- з допомогою ректорату Академії налагодити співпрацю з

представниками зарубіжних закладів вищої освіти, у тому числі країн
Європейського Союзу, де викладаються дисципліни, споріднені з
дисциплінами кафедри з метою переймання їхнього досвіду в освітній та
науковій діяльності кафедри;

- практикувати участь викладачів кафедри в зарубіжних
науково-практичних конференціях, зокрема в онлайн-конференціях,
вебінарах, закордонному стажуванні тощо.

5. Культурно-виховна діяльність гуманітарної кафедри важлива з
огляду на необхідність виховання у студентів національно свідомих,



соціально зорієнтованих громадян України; заохочення їх до саморозвитку
особистості.

Необхідним є:
- подальше існування практики кураторства академічних груп;
- заохочення студентів до участі в галузевих, регіональних,

всеукраїнських, міжнародних конференціях, олімпіадах, конкурсах наукових
робіт;

- організація та проведення для студентів культурно-освітніх заходів
(вікторини; інтелектуальне дозвілля; тематичні виховні години; відвідування
музеїв, виставок, спортивно-розважальних заходів тощо);

- залучення представників студентського самоврядування до участі в
організації та проведенні загальнокафедральних культурно-виховних та
освітньо-наукових заходів;

- участь викладачів кафедри в загальноакадемічних та факультетських
культурно-виховних та освітньо-наукових заходах.

6. Професійне зростання кафедри полягає в забезпеченні належних
умов для підвищення кваліфікації викладачів та наявності якісного
кількісного кадрового складу кафедри для здійснення освітнього процесу.

Необхідним є:
- створення сприятливих умов для наукової роботи викладачів

(проходження стажувань за профілем здійснюваних наукових досліджень та
ін.);

- популяризація наукового доробку кафедри (впровадження практики
індексів цитувань наукових праць і досліджень викладачів кафедри);

- продовження забезпечення підготовки наукових кадрів через
аспірантуру і докторантуру;

- запровадження практики відвідування викладачами кафедри
різноманітних курсів й тренінгів, у тому числі тих, що проводяться на базі
закладів вищої освіти м. Львова та інших міст України, з метою застосування
новітніх методів освітньо-виховного процесу, організації та проведення
освітніх і наукових заходів.


