
Протокол №2 

засідання кафедри фундаментальних дисциплін 

 

14.09.2020. 

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 і затвердження плану науково-методичних семінарів кафедри. 

2. Обговорення і затвердження плану роботи  студентського  наукового гуртка 

«Основи фізіологічних досліджень» 

3.Затвердження плану-графіка наукових досліджень з теми кафедри на 2020-2021 

н. р.  

4. Розподіл обов’язків серед членів кафедри.  

5. Обговорення і затвердження методичних рекомендацій до лабораторних занять 

з дисципліни «Медична та біологічна фізика» для студентів спеціалізації 

«Сестринська справа» факультету бакалаврської та магістерської підготовки: 

«Визначення порога чутності аудіометричним методом» та «Дослідження 

пружних властивостей біологічних тканин» (Сушко О.О.). 

6. Обговорення і затвердження навчальних та робочих програм з дисципліни 

«Патоморфологія та патофізіологія», «Патофізіологія», «Клінічна патофізіологія» 

(к. мед. н., доцент Любінець Л.А.). 

1.Слухали: 

Про обговорення і затвердження плану науково – методичних семінарів кафедри 

на 2020 - 2021 н. р. 

Виступили: 

Фалик Г.С., внесла пропозицію розглянути теми науково - методичних семінарів, 

які будуть організовані та проведені на кафедрі, а також теми доповідей 

викладачів на  семінарах. 

Любінець Л. А. – Теми науково – методичних семінарів є актуальними і 

необхідними. На них будуть висвітлені наукові та методичні питання. 

(План роботи методичних семінарів додається). 

Ухвалили: 

Затвердити план науково -методичних семінарів кафедри на 2020-2021 н. р. 

2. Слухали: 

Про обговорення і затвердження плану роботи  студентського  наукового гуртка 

«Основи фізіологічних досліджень» 



Виступили: 

Щурко М.М. - керівник студентського наукового гуртка, яка ознайомила членів 

кафедри із планом студентського наукового гуртка «Основи фізіологічних 

досліджень» на 2020-2021 рік. Мета організації  студентського наукового гуртка 

полягає у поглибленні у студентів знань складних фізіологічних процесів та 

розуміння функціонування фізіологічних систем. 

Виступили:  

Панкевич М.С., яка проаналізувала план студентського наукового гуртка 

«Основи фізіологічних досліджень», схвалила актуальність тем наукових 

досліджень на засіданнях гуртка. 

 (План роботи гуртка додається). 

Ухвалили: 

Затвердити план роботи  студентського  наукового гуртка «Основи фізіологічних 

досліджень» 

3. Слухали: 

Про обговорення і затвердження плану - графіка наукових досліджень з теми 

кафедри на 2020-2021 н. р. 

Виступили: 

Сопнєва Н.Б. - к пед. н., доцент, завідувач кафедри. Члени кафедри продовжують  

роботу над темою наукового дослідження кафедри: «Прикладні аспекти методики 

викладання фундаментальних дисциплін в процесі підготовки медичних 

працівників». В рамках наукового дослідження викладачі кафедри на 2020–21 н.р. 

планують підготувати  до видання навчальні   посібники  для самостійної та 

аудиторної роботи студентів з таких дисциплін «Анатомія людини», «Фізіологія», 

«Медична генетика», «Медичної та біологічної фізики». (План-графік додається). 

Фалик Г.С. – Публікація навчально – методичних посібників допомагає 

здобувачам вищої освіти  оволодівати знаннями з цих дисциплін  в умовах 

дистанційного навчання,  що є дуже актуальним в наш час. 

Ухвалили: 

Затвердити  план - графік наукових досліджень з теми кафедри на 2020-2021 н. р. 

4.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 доценту Любінець Л.А., а також рекомендувала  у склад методичної ради 

академії. 

Нечипор Н.О.  запропонувала  Сушко О.О. виконувати обов’язки відповідального 

за інформаційне наповнення сайту від кафедри та Панкевич М.С. виконувати 

обов’язки голови профспілки кафедри. 

Борщ І.С. запропонувала Щурко М.М. 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  – Любінець Л.А. 

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

- голову профспілки кафедри -  Панкевич М.С. 

- інформаційне наповнення сайту від кафедри – Сушко О.О. 

- відповідального за техніку безпеки – Щурко М.М. 

5. Слухали: 

Про обговорення і затвердження методичних рекомендацій до лабораторних 

занять з дисципліни «Медична та біологічна фізика» для студентів спеціалізації 

«Сестринська справа» факультету бакалаврської та магістерської підготовки: 

«Визначення порога чутності аудіометричним методом» та «Дослідження 

пружних властивостей біологічних тканин» (Сушко О.О.) 

Виступили:  

Сушко О.О. -  про доцільність затвердження методичних рекомендацій до 

лабораторних занять з дисципліни «Медична та біологічна фізика» для здобувачів 

освітнього ступеня «бакалавр» спеціальності 223 Медсестринство з тем 

«Визначення порога чутності аудіометричним методом» та «Дослідження 

пружних властивостей біологічних тканин». Зазначила назву методичних 

рекомендацій, їх зміст, обсяг та відповідність затвердженій програмі навчальної 

дисципліни 

Щурко М.М. зазначила, що рівень методичних рекомендацій з дисципліни 

«Медична та біологічна фізика» достатній, оскільки має місце обгрунтований та 

доцільний виклад матеріалу для майбутніх медичних сестер та вірна 

структурованість методичних рекомендацій.  

Борщ І.С. зазначила, що зміст методичних рекомендацій відповідає освітньо-

професійній програмі підготовки бакалаврів та програмі навчальної дисципліни. 

Ухвалили: 

Затвердити методичні рекомендації до лабораторних занять з дисципліни 

«Медична та біологічна фізика» для студентів спеціалізації «Сестринська справа» 



факультету бакалаврської та магістерської підготовки: «Визначення порога 

чутності аудіометричним методом» та «Дослідження пружних властивостей 

біологічних тканин». 

6. Слухали: 

Про обговорення та затвердження навчальних та робочих програм з дисципліни 

«Патоморфологія та патофізіологія»,«Патофізіологія»,«Клінічна патофізіологія»  

(к. мед. н., доцент Любінець Л.А.). 

Виступили: 

Любінець Л.А. - Представлені програми з дисциплін «Патоморфологія та 

патофізіологія»,  «Патофізіологія» для підготовки бакалаврів за спеціальностями 

223» Медсестринство» та 224 «Технології медичної діагностики та лікування»,  а 

також програма з дисципліни «Клінічна патофізіологія» для  підготовки магістрів 

за спеціальністю 223 «Медсестринство». Програми складені відповідно до 

навчального плану, 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. 

Щурко М.М. -  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. Рекомендую 

затвердити представлені програми. 

Ухвалили: 

Затвердити навчальні та робочі програми з дисциплін «Патоморфологія та 

патофізіологія»,«Патофізіологія»,«Клінічна патофізіологія».   

 

 

 

 

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

 

Секретар:                      Панкевич М 

 

 

 

 

 

 


