
Протокол №11 

засідання кафедри фундаментальних дисциплін 

17.06.2022. 

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

Секретар – Панкевич М.С. 

Присутні:  д.екон. н. Корчинський І.О., к. мед. н. Любінець Л.А., к.біол.н. Сушко 

О.О.,Фалик Г.С., Борщ І.С., Щурко М.М., Готь І.В, Нечипор Н.О. ,Фірман Н.А., 

Адамович О.О.  

Порядок денний: 

1.Звіт про виконання плану роботи  кафедри за ІІ семестр і за 2021-2022 н .р. 

2.Звіт про проведення науково - методичних  семінарів кафедри. (Фалик Г.С.) 

3.Звіт про виконання індивідуальних планів викладачів. 

4.Звіт про роботу студентського наукового гуртка «Основи фізіологічних 

досліджень» (Щурко М.М.) 

1.Слухали: 

 Звіт про виконання плану роботи  кафедри за ІІ семестр і за 2021-2022 н .р. 

Виступили:  

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

яка доповіла про виконання плану роботи кафедри за 2021-2022 н.р. Викладачі 

кафедри активно включились у спільну роботу  наукового дослідження кафедри 

«Прикладні аспекти методики викладання фундаментальних дисциплін в процесі 

підготовки медичних працівників». Вийшли з друку  навчальні посібники: 

«Спланхнологія»(Сопнєва Н.Б., Нечипор Н.О.,Фалик Г.С.), «Нервова система. 

Органи чуття» (Сопнєва Н.Б., Нечипор Н.О.,Фалик Г.С.), «Фізіологія органів та 

систем»(ЩуркоМ.М.,КузикІ.Я.),«Медичнабіологія»(Панкевич М.С 

Вийшла з друку  монографія  Адамович О.О. «Морфо-антропометричні 

особливості шийного відділу хребта в осіб юнацького віку Прикарпатського 

регіону». Професор Корчинський І.О. подав заявку на  винахід: «Спосіб 

отримання пероксидази і флавоноїдно-пероксидазного комплексу із коренів і 

листя хрону».  
Всі викладачі кафедри створили навчальні  комплекси у системі MOODLE. 

Фалик Г.С. -  Викладачі кафедри приймали участь у науково-методичних  

семінарах, активно виступали з доповідями.  

Ухвалили: 

Роботу кафедри за 2021-2022 н.р. вважати задовільною. 

2.Слухали:  
Звіт про проведення науково - методичних  семінарів кафедри. (Фалик Г.С.) 

Виступили: 

Фалик Г.С.-  - науково- методичні   семінари кафедри проводилися згідно плану. 

Тематика семінарів була цікавою та пізнавальною. Семінари проходили на 

високому науковому рівні. За 2021-2022 н. р. було проведено 3 наукових 

семінари, на яких виступали члени кафедри з доповідями. (доповіді додаються). 

Вперше був проведений спільний науковий семінар викладачів кафедри та членів 

студентського наукового гуртка «Основи фізіологічних досліджень» на тему: 

«Морфо-антропометричні особливості шийного відділу хребта в осіб юнацького 



віку». На семінар  були запрошені викладачі, декани, студенти. Доповідачем на 

семінарі була   викладач кафедри Адамович О.О. 

Ухвалили:  

1.Науково - методичну роботу кафедри за 2021 -2022 н.р. вважати задовільною. 

2.На 2022-2023 н.р. розширити тематику навчально-методичних семінарів.  

3.Слухали: 

Про  виконання звітів та  індивідуальних  планів викладачів. 

Виступили: 

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

фундаментальних дисциплін – За 2021 - 2022 н.р. викладачі кафедри виконали 

заплановані в індивідуальних планах завдання. За результатами виконання своїх 

планів отримали певну кількість балів. 

Сопнєва Н.Б. –1464 бали; Нечипор Н.О. - 1420 балів; Фалик Г.С. – 432бали; 

Щурко М.М. - 1003 б; Панкевич М.С. – 1165б;  Сушко О.О. – 881 б.; Корчинський 

І.О.- 527б; Любінець Л.А. – 778б.; Фірман Н.А. – 283б.; Борщ І.С. – 495б;  Готь 

І.В. –350 б. 

Ухвалили:  

1.Затвердити звіти про виконання індивідуальних планів викладачів.  

2. Викладачам Готь І.В., Борщ І.С. та Фірман Н.А. необхідно звернути увагу на 

професійну активність викладача і приділити увагу науковій роботі.  

4.Слухали: 

Звіт про роботу студентського наукового гуртка «Основи фізіологічних 

досліджень» (Щурко М.М.). 

Виступили: 

Щурко М.М. - керівник гуртка «Основи фізіологічних досліджень». Гурток 

працював згідно плану. Було проведено 5 засідань гуртка. Тематика науково-

пошукової роботи студентів цікава, захоплююча, змістовна та пізнавальна. 

Студенти активно працюють та цікавляться науковими дослідженнями в області 

медицини,  медичної генетики, фізіології, патофізіології.  

Любінець Л.А. -  відмітила, що робота наукового гуртка проводиться на 

належному рівні. Студенти, які є членами студентського  наукового гуртка 

розумні, допитливі та креативні. 

Ухвалили:  

Роботу наукового гуртка «Основи фізіологічних досліджень» за 2021-2022н.р. 

вважати задовільною. 

 

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

 

Секретар:                      Панкевич М 

 

 

 

 



 

 

 


