
Протокол №10 

засідання кафедри фундаментальних дисциплін 

 

19.04.2021. 

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

Секретар – Панкевич М.С. 

Присутні: к. мед. н. Любінець Л.А. к.тех.н. Березовська І.Б., Нечипор Н.О.,Фалик 

Г.С.,Борщ І.С., ЩуркоМ.М,  Сушко О.О., Готь І.В, Фірман Н.А.  

 

Порядок денний: 

1. Завершення підготовки до видання   навчального посібника (робочого 

зошита) «Нервова система. Органи чуття»  з дисципліни «Анатомія людини»  

(Кривко Ю.Я., Сопнєва Н.Б., Нечипор Н.О., Фалик Г.С.) 

2. Завершення підготовки до видання   навчального посібника (робочого 

зошита) «Фізіологія органів і систем» з дисципліни «Фізіологія» (Щурко М.М., 

Кузик І.Я.) 

 

1.Слухали:  

Про завершення підготовки до видання   навчального посібника (робочого 

зошита) «Нервова система. Органи чуття»  з дисципліни «Анатомія людини»  

(Кривко Ю.Я., Сопнєва Н.Б., Нечипор Н.О., Фалик Г.С.) 

Виступили:  

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

фундаментальних дисциплін. Доповіла членам кафедри, що колективом авторів 

укладено посібник, який сприяє засвоєнню студентами основних теоретичних 

положень та практичних навичок з дисципліни «Анатомія людини». 

Навчальний посібник  допоможе студентам засвоїти теоретичні знання з 

анатомії людини, отримані на лекціях, набути практичні навички, закріпити їх 

методом самостійної роботи на практичних заняттях. Матеріал навчального 

посібника подано за системним принципом. Черговість поданих розділів і тем 

відповідає робочій навчальній програмі. 

Фалик Г.С. – викладач кафедри фундаментальних дисциплін, співавтор, 

доповіла членам кафедри, що стисло подані завдання максимально доступно і 

зрозуміло розкривають теми. Матеріали завдань подаються у вигляді схем, 

таблиць, незакінчених речень, тестів, ситуаційних задач. Для закріплення знань 

помічними стануть малюнки з поясненнями до них. 

Нечипор Н.О. - викладач кафедри фундаментальних дисциплін, співавтор,  

доповіла членам кафедри, що навчальний посібник «Нервова система. Органи 

чуття» призначений для засвоєння студентами основних теоретичних положень 

тем та набуття практичних навичок: визначення  топографії внутрішніх органів, 

морфологічних ознак, функцій. Студент може  користуватися ним для 



самопідготовки та при виконанні самостійної роботи на практичному занятті. 

Це допоможе йому акцентувати увагу на найважливіших теоретичних 

питаннях, відображених у відповідних малюнках, таблицях та схемах. 

Ухвалили: 

Рекомендувати навчальний посібник (робочий зошит) «Нервова система. 

Органи чуття»  з дисципліни «Анатомія людини» ( Кривко Ю.Я., Сопнєва Н.Б., 

Нечипор Н.О., Фалик Г.С.) для розгляду на засіданні Вченої ради Академії та 

до друку . 

2.Слухали:  

 Про завершення підготовки до видання   навчального посібника (робочого 

зошита) «Фізіологія органів і систем» з дисципліни «Фізіологія» (Щурко М.М., 

Кузик І.Я.) 

Виступили: 

Щурко М.М. – викладач кафедри фундаментальних дисциплін, співавтор 

посібника. Доповіла членам кафедри, що посібник рекомендований студентам 

для підготовки до практичних занять. В ньому є   протокол для кожного 

практичного заняття з порядковим номером, тема, мета заняття, а також 

завдання, що виконуються в ході практичної роботи. Хід виконання роботи 

включає в себе складання схем, замальовку рисунків та підписи до тих, що 

подані в практичній роботі, розрахунок показників та індексів, розв’язування 

ситуаційних задач і тестів, дописування правильних відповідей, вимірювання 

фізіологічних параметрів різних систем організму людини. 

Після практичних робіт у посібнику подано перелік запитань для підготовки до 

екзамену (підсумкового контролю). У кінці додається список основної і 

додаткової літератури, що допоможе більш глибоко засвоїти матеріал з курсу 

«Фізіологія».  

Панкевич М. С. - викладач кафедри фундаментальних дисциплін, 

запропонувала зменшити кількість завдань у протоколах для практичних занять 

і об’єм ситуаційних задач. 

Ухвалили: 

Рекомендувати навчальний посібник (робочий зошит) «Фізіологія органів і 

систем» з дисципліни «Фізіологія» (Щурко М.М., Кузик І.Я.) для розгляду на 

засіданні Вченої ради Академії та до друку. 

 

 

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

 

Секретар:                      Панкевич М 

 


