
Протокол №12 

засідання кафедри фундаментальних дисциплін 

 

28.06.2021. 

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. Звіт про виконання плану роботи  кафедри за ІІ семестр і за 2020-2021 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.) 

5. Про результати літньої екзаменаційної сесії 

6. Реалізація безперервного професійного розвитку науково-педагогічного 

складу кафедри. 

 

1.Слухали: 

 Звіт про виконання плану роботи  кафедри за ІІ семестр і за 2020-2021 н .р. 

Виступили:  

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

дисциплін, яка доповіла про виконання плану роботи кафедри за 2020-2021 н.р. 

Викладачі кафедри активно включились у спільну роботу  наукового дослідження 

кафедри «Прикладні аспекти методики викладання фундаментальних дисциплін в 

процесі підготовки медичних працівників». Вийшов з друку підручник Анатомія 

людини, співавтори: Сопнєва Н.Б., Нечипор Н.О. і Фалик Г.С. і навчальний 

посібник «Спланхнологія», співавтори: Сопнєва Н.Б., Нечипор Н.О. і Фалик Г.С. 

Готові до друку навчальні посібники «Нервова система. Органи чуття», 

співавтори: Сопнєва Н.Б., Нечипор Н.О. і Фалик Г.С. і «Фізіологія органів та 

систем», співавтори Щурко М.М., Кузик І.Я.  

Всі викладачі кафедри підготували комплекти НМКД з навчальних дисциплін. 

Викладачами кафедри розроблено 26 силабусів з дисциплін кафедри, створені 

навчальні  комплекси у системі MOODLE. 

Кафедра була організатором проведення Всеукраїнської студентської науково-

практичної конференції «Теоретичні та прикладні аспекти фундаментальних 

медико - біологічних  наук». За матеріалами конференції був опублікований 

збірник наукових праць студентів (239 ст. – 13,3 др. арк.). Я вважаю, що викладачі 

кафедри добре попрацювали і план роботи кафедри виконали. 

2.Фалик Г.С. -  Викладачі кафедри приймали участь у наукових та методичних  

семінарах , активно виступали з доповідями.  

3.СушкоО.О. – Викладачі кафедри активно включилися в роботу онлайн, засвоїли 

програми «Google classroom», «Zoom», підготували тестові завдання для 

поточного та семестрового контролю знань.  



Ухвалили: 

Роботу кафедри за 2020-2021 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 2020-2021 н. р. було проведено 3 наукових семінара, 

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

Сушко О.О.  схвалила науково - методичну роботу кафедри та запропонувала на 

наступний навчальний рік розширити їх тематику. 

Ухвалили:  

1.Науково - методичну роботу кафедри за 2020 -2021 н.р. вважати задовільною. 

2.На 2021-2022 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 2020 - 2021 н.р. викладачі кафедри виконали 

заплановані в індивідуальних планах завдання. За результатами виконання своїх 

планів отримали певну кількість балів. 

Сопнєва Н.Б. –1813 балів; Нечипор Н.О. - 1699 балів; Фалик Г.С. – 901бал; Щурко 

М.М. - 779 б; Панкевич М.С. – 713б;  Сушко О.О. – 963 б.; Березовська І.Б. –934б; 

Любінець Л.А. – 806 б.; Фірман Н.А. – 370б.; Борщ І.С. – 565б;  Готь І.В. –280 б. 

Викладач Готь І.В. має  недостатню кількість балів, необхідно звернути увагу на 

професійну активність викладача і на невідповідність низького рейтингу кількості 

годин (0,75 ставки).    

Борщ І.С. необхідно звернути увагу на пункти професійної активності і приділити 

увагу науковій роботі.  

2. Щурко М.М.  – На наступний 2021-2022 н. р. необхідно правильно планувати 

свою навчально-методичну, наукову та виховну роботу, а також звернути увагу на 

професійну активність викладача. 

3. Панкевич М.С. – запропонувала затвердити звіти викладачів, а при плануванні 

враховувати правильний розподіл навчально-методичної та наукової роботи, 

професійну активність викладача. 

 

Ухвалили: 

1.Затвердити звіти про виконання індивідуальних планів викладачів.  

2. Готь І.В. звернути увагу на низьку професійну активність викладача та на 

невідповідність низького рейтингу кількості годин (0,75 ставки).    

3. Борщ І.С. на наступний навчальний рік необхідно звернути увагу на пункти 

професійної активності більше уваги приділити 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.  

Березовська І.Б. -  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 2020-2021н.р. 

вважати задовільною. 

5.Слухали: 

Про реалізацію безперервного професійного розвитку науково-педагогічного 

складу кафедри. 

Виступили: 

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

фундаментальних дисциплін: Викладачі кафедри за 2020-2021 н.р. активно 

підвищували свій професійний розвиток, проходили планові курси, стажування, 

брали участь у тренінгах, семінарах.  

 Сопнєва Н.Б. –  

 Львівський регіональний інститут державного управління Національної 

академії державного управління при Президентові України, свідоцтво завершення 

короткострокової програми підвищення кваліфікації, серія СКП №23884645/14-

21, на тему: «Організаційно-управлінська діяльність», 22-24.02.2021 р., 01-

03.03.2021 р., за 30-ти годинною програмою (1 кредит); 

 Українсько-швейцарський проєкт «Розвиток медичної освіти», сертифікат 

про завершення тренінгу «Ефективні комунікації в медичному університеті», 

грудень 2020 р.; 

Березовська І.Б. –  

 МОЗ України Тернопільський національний медичний університет імені 

І.Я. Горбачевського, довідка про підвищення кваліфікації №02-13/4235, «Медична 

інформатика», 02.11.2020 – 27.11.2020 (4 кредити); 

Нечипор Н.О. –  

 Львівський регіональний інститут державного управління Національної 

академії державного управління при Президентові України, свідоцтво завершення 

короткострокової програми підвищення кваліфікації, серія СКП №23884645/07-

21, на тему: «Організаційно-управлінська діяльність», 22-24.02.2021 р., 01-

03.03.2021 р., за 30-ти годинною програмою (1 кредит); 

 Українсько-швейцарський проєкт «Розвиток медичної освіти», сертифікат 

про завершення тренінгу «Ефективні комунікації в медичному університеті», 

грудень 2020 р.; 

 Українсько-швейцарський проєкт «Розвиток медичної освіти», сертифікат 

завершення програми навчання на курсах англійської мови, жовтень 2020 – 

червень 2021 р.; 



 Українсько-швейцарський проєкт «Розвиток медичної освіти», сертифікат 

про завершення тренінгу «Група рівних», лютий-червень 2021 р.; 

Панкевич М.С. -  

 МОН України Львівський національний університет імені Івана Франка, 

довідка про підвищення кваліфікації №В-496, «Медична біологія», «Медична 

генетика», «Основи медичної генетики», «Біологія та екологія», 26.10.2020 - 

20.11.2020 (4 кредити); 

 МОН України Центр неформальної освіти Інституту післядипломної 

освіти та доуніверситетської підготовки Львівського національного університету 

імені Івана Франка, свідоцтво про підвищення кваліфікації №01467243/03005-21, 

«Психолого-педагогічний цикл», 01.02.2021 - 05.02.2021 (2 кредити). 

Сушко О.О. 

 МОН України Таврійський національний університет імені В.І. Вернадського, 

сертифікат підтверджує підвищення кваліфікації за модулями «Цифрові 

технології в освітньому процесі», «Інтерактивні методи навчання дорослих», 

16.06.2020 - 31.07.2020 (2 кредити). 

 Українсько-швейцарський проєкт «Розвиток медичної освіти», сертифікат 

про завершення тренінгу «Ефективні комунікації в медичному університеті», 

грудень 2020 р.; 

 Українсько-швейцарський проєкт «Розвиток медичної освіти», сертифікат 

завершення програми навчання на курсах англійської мови, жовтень 2020 – 

червень 2021 р.; 

Щурко М.М. -  

 Українсько-швейцарський проєкт «Розвиток медичної освіти», сертифікат 

завершення програми навчання на курсах англійської мови, жовтень 2020 – 

червень 2021 р.; 

Борщ І.С. - 

 Українсько-швейцарський проєкт «Розвиток медичної освіти», сертифікат 

про завершення тренінгу «Група рівних», лютий-червень 2021 р.; 

Готь І.В. –  

 Українсько-швейцарський проєкт «Розвиток медичної освіти», сертифікат 

про завершення тренінгу «Група рівних», лютий-червень 2021 р 

Ухвалили: 

Взяти до відома інформацію про реалізацію безперервного професійного розвитку 

науково-педагогічного складу кафедри. 

 

 

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

 

Секретар:                      Панкевич М 

 

 


