
Протокол №11 

засідання кафедри фундаментальних дисциплін 

 

12.05.2021. 

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.Обговорення та затвердження екзаменаційних білетів до семестрових 

екзаменів з навчальних дисциплін кафедри: «Анатомія людини»,  «Фізіологія», 

«Фізіологія людини», «Анатомія та фізіологія людини» (Сопнєва Н.Б., Фалик 

Г.С., Борщ І.С., Щурко М.М.)  

2. Підготовка до проведення І Всеукраїнської студентської науково-практичної 

конференції «Теоретичні та прикладні аспекти медико-біологічних наук». 

3. Політика формування та розвитку Soft skills у здобувачів вищої освіти ЛМА. 

1.Слухали: 

 Про обговорення та затвердження екзаменаційних білетів до семестрових 

екзаменів з навчальних дисциплін кафедри. 

Виступили:  

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

фундаментальних дисциплін і довела до відома викладачів кафедри, що 

семестрові екзамени будуть проводитися в очному режимі. Всі викладачі-

екзаменатори повинні скласти екзаменаційні білети з дисциплін:   

«Анатомія людини» - (Сопнєва Н.Б., Фалик Г.С.);  

«Фізіологія»  - (Сопнєва Н.Б., Щурко М.М.);  

«Фізіологія людини» - (Борщ І.С.); 

«Анатомія та фізіологія людини» - (Фалик Г.С.). 

Фалик Г.С. – викладач кафедри доповіла, що екзаменаційні білети з дисциплін 

кафедри  складені відповідно до навчальної та робочої програм з дисциплін, 

відповідають вимогам, містять по три запитання, які оцінюються відповідно по 

30, 30 і 40 балів, що в сумі складає 100 балів. 

Ухвалили: 

Затвердити екзаменаційні білети до семестрових екзаменів з навчальних 

дисциплін кафедри. 

2.Слухали:  

Про підготовку до проведення  Всеукраїнської студентської науково-

практичної конференції «Теоретичні та прикладні аспекти медико-біологічних 

наук». 

Виступили: 



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

фундаментальних дисциплін доповіла, що у зв’язку з карантином, конференція 

буде відбуватись у змішаному режимі. Студенти-доповідачі ЛМА будуть 

виступати в секціях наживо, а доповідачі з інших навчальних закладів України 

будуть доповідати  дистанційно, через Zoom. 

Буде створено дві секції:  

1. «Фундаментальні дисципліни, Фармація, Стоматологія».  

2. «Медсестринство та лабораторна медицина». 

Фалик Г.С.  – член оргкомітету конференції, запропонувала призначити 

керівником секції №1 Сопнєву Н.Б., к. пед. н., доцента, а керівником секції №2 

– Неділько Р.В., к. н. з держуправління. 

Нечипор Н.О. – член оргкомітету конференції, запропонувала всім викладачам 

кафедри бути присутніми на пленарному засіданні, на секційних засіданнях, 

добре підготувати своїх студентів до виступів. 

Ухвалили: 

У зв’язку з карантином, конференцію провести у змішаному режимі. Створити 

дві секції:  

1. «Фундаментальні дисципліни, Фармація, Стоматологія».  

2. «Медсестринство та лабораторна медицина». 

Призначити керівником секції №1 Сопнєву Н.Б., к. пед. н., доцента, керівником 

секції №2 – Неділько Р.В., к. н. з держуправління. 

3.Слухали: 

Про політику формування та розвитку Soft skills у здобувачів вищої освіти 

ЛМА. 

Виступили: 

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

фундаментальних дисциплін - Актуальність розвитку "соціальних 

навичок" (Soft skills) обумовлена тим, що на сучасному етапі 

суспільного розвитку, що характеризується динамічними інноваційними 

процесами, змінюється погляд на професіограму  молодого фахівця. 

Сьогодні підприємства та організації вимагають від своїх працівників не 

лише високого рівня професійних знань, умінь і навичок, а й, навичок 

комунікації, здатності до самоорганізації, володіння комп’ютерними 

навичками та офісними програмами. 

Тому пріоритетом для Академії є підготовка конкурентоспроможних 

фахівців, спрямованих на професійну успішність. Концепція 

формування політики розвитку з Soft skills у Академії передбачає не 

тільки традиційну модель освіти, але й інтегровану, що включає 

проектування клінічних ситуацій, розбір кейсів на практичних заняттях, 

які передбачають використання симуляторів (манекенів, тренажерів).  

Основна ідея концепції формування соціальних навичок це створення так 



званого «емоційного інтелекту» у здобувачів, здатних не тільки 

засвоювати професійні компетентності, а і формувати:  чесність, 

оптимізм, стресостійкість, пунктуальність, гнучкість, креативність, 

емпатію. Формувати також комунікативні навички, лідерство, 

міжособистісні навички, соціальний інтелект, відповідальність, етику 

спілкування, вміння працювати в команді та висловлювати власну 

думку. 

Сушко О.О. – к біол. н.- Перелік компетентностей, які формують Soft 

skills: 

ЗК01 Здатність реалізувати свої права і обов’язки як члена суспільства, 

усвідомлювати цінності громадянського (вільного демократичного) 

суспільства та необхідність його сталого розвитку, верховенства права, 

прав і свобод людини і громадянина в Україні  

ЗК02 Здатність зберігати та примножувати моральні, культурні, наукові 

цінності і досягнення суспільства на основі розуміння історії та 

закономірностей розвитку предметної області, її місця у загальній системі 

знань про природу і суспільство та у розвитку суспільства, техніки і 

технологій, використовувати різні види та форми рухової активності для 

активного відпочинку та ведення здорового способу життя . 

 ЗК03 Здатність до абстрактного мислення, аналізу та синтезу.К 0 

ЗК04 Здатність застосовувати знання у практичних ситуаціях.К 05 

ЗК05 Знання та розуміння предметної області та розуміння професійної 

діяльності.К 06 

ЗК06 Здатність спілкуватися державною мовою як усно, так і письмово.ЗК 

ЗК07 Здатність спілкуватися іноземною мовоюК 08 

ЗК08 Навички використання інформаційних і комунікаційних технологійК  

ЗК09 Визначеність і наполегливість щодо поставлених завдань і взятих 

обов’язків.К 10 

ЗК10 Здатність приймати обгрунтовані рішення.К 11 

ЗК11 Здатність працювати в командіК 12 

ЗК12 Навички міжособистісної взаємодії 

ЗК13 Здатність діяти на основі етичних міркувань ЗК 1 

Ухвалили: 

Взяти до відома політику формування та розвитку Soft skills у здобувачів вищої 

освіти ЛМА. 

 

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

 

Секретар:                      Панкевич М 

 



 


