
Протокол №2 

засідання кафедри фундаментальних дисциплін 

 

30 .08. 2022 

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

Секретар – Панкевич М.С. 

Присутні:  К. пед.н., доцент Сопнєва Н.Б., д.екон. н. Корчинський І.О., к. мед. н. 

Любінець Л.А., к.біол.н. Сушко О.О., Панкевич М.С., Фалик Г.С., Борщ І.С., Щурко 

М.М., Нечипор Н.О.,Фірман Н.А., Адамович О.О.  

 

 

Порядок денний: 

1.Обговорення і затвердження індивідуальних планів викладачів  кафедри на 

2022-2023 н .р. 

2.Обговорення і затвердження плану роботи кафедри на 2022-2023 н. р. 

3.Обговорення і затвердження плану науково-методичних семінарів кафедри. 

4. Обговорення і затвердження плану роботи  студентського  наукового гуртка 

«Основи фізіологічних досліджень» 

5. Затвердження плану-графіка наукових досліджень з теми кафедри на 2022-2023 

н. р. 

 

 

1.Слухали: 

Про обговорення і затвердження індивідуальних планів викладачів  кафедри на 

2022-2023 н .р. 

Виступили: 

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

яка доповіла про своєчасну здачу викладачами індивідуальних планів. Викладачі 

кафедри запланували подальшу роботу над науковою темою кафедри «Прикладні 

аспекти методики викладання фундаментальних дисциплін в процесі підготовки 

медичних працівників». Результатом цієї роботи мають бути готові до друку та 

видані навчальні посібники  

(Сопнєва Н.Б., Нечипор Н.О., Фалик Г.С., Панкевич М.С., Щурко М.М., Любінець 

Л.А.). Також викладачі планують доповнити методичні матеріали  до НМКД, 

розробити силабуси до дисциплін, які викладаються у І та ІІ семестрі, Доповнити і 

створити нові курси у навчальному середовищі МУДЛ, підготуватися до 

дистанційної форми навчання. 

Фалик Г.С. – Ми у співавторстві з викладачами Нечипор Н.О. та Сопнєвою Н.Б. 

плануємо у жовтні видати навчальний посібник: Робочий зошит  «Серцево-

судинна система» з дисципліни «Анатомія людини».  

Нечипор Н. О. - Ми у співавторстві з викладачами Фалик Г.С. та Сопнєвою Н.Б. 

плануємо у цьому навчальному році підготувати до друку навчальний посібник 

«Анатомія людини». 

Панкевич М.С. – Я планую видати у листопаді  навчальний посібник з Медичної 

генетики.  



Щурко М.М. - Я планую видати у вересні навчальний посібник (робочий зошит) 

«Загальна і спеціальна фізіологія» з дисципліни «Фізіологія».  

Ухвалили: 

  Затвердити  індивідуальні плани викладачів  кафедри на 2022-2023 н. р. 

2. Слухали: 

Про обговорення і затвердження плану роботи кафедри на 2022-2023 н. р. 

Виступили: 

Сопнєва Н.Б.- к пед. н., доцент, завідувач кафедрою і представила  

план роботи кафедри на 2022- 2023н.р. План роботи кафедри охоплює навчально 

– методичну, наукову, організаційну та виховну роботу. Основні  питання роботи 

кафедри відповідають  темі наукового дослідження «Прикладні аспекти методики 

викладання фундаментальних дисциплін в процесі підготовки медичних 

працівників». Результатом цієї роботи мають бути підготовлені до друку та видані 

навчальні посібники. В 2022– 2023н.р. кафедра планує організувати проведення ІІ 

Всеукраїнської студентської науково-практичної  конференції «Теоретичні та 

прикладні аспекти  медико - біологічних наук». Викладачі кафедри планують 

організувати і провести науково – методичні семінари, де виступатимуть з 

доповідями.  

Сушко О.О. – Викладачі кафедри планують брати участь у роботі наукових 

конференцій, а також мають підготуватися до можливої дистанційної форми 

навчання. 

Нечипор Н.О. - Викладачі кафедри планують розробити нові курси з дисциплін 

кафедри у навчальному середовищі МУДЛ. 

Ухвалили: 

Затвердити план роботи кафедри на 2022-2023 н.р. 

3. Слухали: 

Про обговорення і затвердження плану науково – методичних семінарів кафедри 

на 2022 - 2023 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 2022-2023 н. р. 

4. 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 2022-2023 рік. Мета організації  студентського наукового гуртка 



полягає у поглибленні у студентів знань складних фізіологічних процесів та 

розуміння функціонування фізіологічних систем. 

Виступили:  

Сушко О.О., 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» на 2022-2023 н.р. 

5. Слухали: 

Про обговорення і затвердження плану - графіка наукових досліджень з теми 

кафедри на 2022-2023 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 2022 –23 

н.р. планують підготувати  до видання навчальні   посібники  для самостійної та 

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

«Медична генетика», «Патофізіологія». (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 2022-2023 н. р. 

 
 

 

 

 

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

 

Секретар:                      Панкевич М 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


