
Протокол №1 

засідання кафедри фундаментальних дисциплін 

 

18 .08. 2022. 

Голова – к. пед.н.,доцент Сопнєва Н.Б.  

Секретар – Панкевич М.С. 

Присутні:  К. пед.н., доцент Сопнєва Н.Б., д.екон. н. Корчинський І.О., к. мед. 

н. Любінець Л.А., к.біол.н. Сушко О.О., Панкевич М.С., Фалик Г.С., Борщ І.С., 

Щурко М.М., Нечипор Н.О. ,Фірман Н.А., Адамович О.О.  

 

Порядок денний: 

 

1.Затвердження навчального навантаження викладачів кафедри на 2022-2023нр. 

2.Затвердження робочих програм з дисциплін кафедри за навчальним планом 

2022р. 

3.Розподіл обов’язків серед членів кафедри. 

4. Про академічну доброчесність  на кафедрі фундаментальних дисциплін. 

5.Зміни в Положенні про кафедру фундаментальних дисциплін. 

6. Про рекомендацію викладачів кафедри фундаментальних дисциплін до 

складу  членів Вченої ради факультету №2  на 2022/2023 н.р. 

 

1.Слухали: 

Про розподіл навчального навантаження серед викладачів кафедри на 2022-

2023 н.р. 

Виступили: 

Сопнєва Н.Б.- кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедрою 

фундаментальних дисциплін, яка поінформувала викладачів про навчальне 

навантаження на 2022/2023 н. р.: 
 

     Прізвище та ініціали  Кількість годин Ставка  Ознайомлений 

1. Сопнєва Надія Богданівна 764 1,5 
 

2.Корчинський Іван Осипович 448 0,75 
 

3. Любінець Лідія Анісіївна 487 0,75 
 

4. Борщ Ірина Степанівна 747 1,0 
 

5. Нечипор Наталя Олександрівна 690 1,0 
 

6. Панкевич Марія Станіславівна 845 1,5 
 

7. Сушко Ольга Олександрівна 720 1,0 
 

8. Фалик Галина Сидорівна 925 1,25 
 

9. Щурко Марія Мойсеївна 291+731 1,5 
 

10. Фірман Неля Андріївна 197 0,25   (в. сум.) 
 

11. Адамович Олена Олександрівна  152 0, 25 (з. сум.) 
 

   
 

 

 

 



 

 

Ухвалили: 

Затвердити  навчальне навантаження  викладачів кафедри на 2022/2023 н. р. 

 

2. Слухали: 

Про обговорення і затвердження навчальних  робочих програм з дисциплін 

кафедри за навчальним планом 2022р.  

Виступили: 

Сопнєва Н.Б.- к. пед. н., доцент, завідувач кафедрою фундаментальних 

дисциплін, яка доповіла про роботу викладачів кафедри у розробці навчальних  

робочих програм і своєчасну їх здачу.  Програми складені відповідно до 

навчального плану 2022 року, структуровані за модулями і темами. Містять 

теми лекцій, практичних занять і самостійної роботи студентів, перелік 

практичних навичок, питання до підсумкового контролю та перелік 

літературних джерел для підготовки до занять. В програмах весь обсяг 

матеріалу з дисциплін чітко розподілений за темами лекцій, практичних занять 

і самостійної роботи студентів. Питання до підсумкового контролю повністю 

охоплюють теми дисципліни. Програми є в електронному і паперовому 

форматі. 

Ухвалили: 

 Затвердити  навчальні  робочі програми з дисциплін кафедри.  

3. Слухали: 

Про розподіл обов’язків серед членів кафедри.  

Виступили: 

Фалик Г.С. запропонувала продовжити виконання обов’язків відповідального за 

проведення науково-методичних семінарів кафедри.  

Сопнєва Н.Б. - к. пед. н., доцент, завідувач кафедри запропонувала  виконувати 

обов’язки заступника завідувача кафедри та відповідати за методичну роботу 

на кафедрі Фалик Г.С., а також рекомендувала  її у склад Методичної ради 

академії. 

Нечипор Н.О.  запропонувала  Борщ І.С. виконувати обов’язки голови 

профспілки кафедри. 

Щурко М.М. запропонувала Борщ І.С. бути відповідальною за техніку безпеки 

на кафедрі. 

Ухвалили:  

Затвердити відповідальних за виконання обов’язків: 

- заступника завідувача кафедри та відповідального за методичну роботу  

на кафедрі, члена методичної ради академії  – Фалик Г.С. 

- керівника науково-методичних  семінарів кафедри –  Фалик Г.С. 

- голову профспілки кафедри -  Борщ І.С. 

- відповідального за техніку безпеки – Борщ І.С. 

 

4. Слухали: 

Про академічну доброчесність  на кафедрі фундаментальних дисциплін. 



 

 

Виступили: 

1.Сопнєва Н.Б. - к. пед. н., доцент, завідувач кафедрою фундаментальних 

дисциплін і доповіла, що під академічною доброчесністю розуміють сукупність 

етичних принципів та визначених законом правил, якими мають керуватися 

учасники освітнього процесу під час навчання, викладання та провадження 

наукової/творчої діяльності з метою забезпечення довіри до результатів 

навчання та/або наукових/творчих досягнень. 

    Закон України «Про освіту» формалізує види порушень академічної 

доброчесності, які є єдиними для всіх рівнів освіти. До них належить 

академічний плагіат, фальсифікації, самоплагіат, фабрикації, списування, обман 

хабарництво, необ’єктивне оцінювання. У документі зазначається, що наукової 

доброчесності мають дотримуватися науково-педагогічні та наукові 

працівники, а також здобувачі освіти. 

   У нашому навчальному закладі застосування засад і правил наукової етики, 

моральних принципів і загальних етичних норм у відносинах між 

представниками академічної спільноти регулює «Положення про академічну 

доброчесність у Львівській медичній академії  ім. Андрея Крупинського». 

Любінець Л.А. - Навчання студентів академічного письма має починатися з 

моменту їх вступу до ВНЗ. Така підготовка має включати в себе розуміння 

принципів цього виду роботи (чесно визнавати свої помилки, відповідально 

ставитися до навчання та дослідження, використовувати лише перевірені дані, 

уникати плагіату, належним чином цитувати роботи інших авторів), знайомство 

з небажаними прийомами підготовки письмових робіт, які суперечать 

означеним принципам. 

Щурко М.М. -  Навчити цінностей доброчесності молоде покоління належить 

викладачам шляхом цитування першоджерел, включення відповідних видів 

роботи у самостійну та інші види роботи студентів, залучення здобувачів освіти 

до обговорення етичних норм на різних рівнях – від академічної групи до 

загально-академічного, проведення тематичних заходів, присвячених 

академічній доброчесності, розробки та впровадження відповідних курсів або 

модулів, знайомство з інструментами, які дозволяють визначити наявність 

плагіату. 
 

 Ухвалили:  

Викладачі кафедри фундаментальних дисциплін повинні повсякчасно 

наголошувати  на дотриманні означених норм та вдосконаленні навичок 

академічного письма як у повсякденній навчальний діяльності, так і у виховній 

роботі зі студентами. 

5.Слухали: 

Про зміни в Положенні про кафедру фундаментальних дисциплін. 

Виступили: 

Сопнєва Н.Б. - к. пед. н., доцент, завідувач кафедрою фундаментальних 

дисциплін  доповіла, що у зв’язку зі зміною назви Академії в Статуті, 

затвердженому Управлінням майном спільної власності ЛОР (наказ № 23-С від 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2145-19
http://bdpu.org/wp-content/uploads/2020/03/akademdobrochesnist-_sayt.pdf
http://bdpu.org/wp-content/uploads/2020/03/akademdobrochesnist-_sayt.pdf


01.12.2021р.), внести зміни в Положення про кафедру фундаментальних 

дисциплін. 

Ухвалили:  
Внести зміни в Положення про кафедру фундаментальних дисциплін у зв’язку 

зі зміною назви Академії в Статуті. 

6.Слухали: 
Про рекомендацію викладачів кафедри фундаментальних дисциплін до складу  

членів Вченої ради факультету №2  на 2022/2023 н.р. 

Виступили: 

Любінець Л.А. запропонувала рекомендувати до складу Вченої ради факультету 

№2 завідувача кафедри, доцента Сопнєву Н.Б. 

Корчинський І.О. запропонував рекомендувати до складу Вченої ради 

факультету №2 викладачів-методистів Фалик Г.С. та Нечипор Н.О. 

Ухвалили:  
Рекомендувати завідувача кафедри, доцента Сопнєву Н.Б., 

викладачів-методистів Фалик Г.С. та Нечипор Н.О до складу  членів Вченої 

ради факультету №2  на 2022/2023 н.р. 

 

 

Голова:                             к.пед.н.,доцент Сопнєва Н.Б. 

 

Секретар:                      Панкевич М.С. 
 
 


