
Протокол №5 

засідання кафедри фундаментальних дисциплін 

 

15.12.2022. 

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.Звіт про виконання плану роботи кафедри за І семестр 2022-2023 н. р. 

(Сопнєва Н.Б.) 

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

3.Звіт про виконання індивідуальних планів викладачів. 

 

1.Слухали: 

Про виконання плану роботи кафедри за І семестр 2022-2023 н. р. (Сопнєва Н.Б.) 

Виступили:  

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

яка доповіла про виконання плану роботи кафедри за І семестр 2022-2023н.р. 

Викладачі кафедри активно включились у спільну роботу  наукового дослідження 

кафедри «Прикладні аспекти методики викладання фундаментальних дисциплін в 

процесі підготовки медичних працівників». В рамках цієї теми вийшли з друку 

навчальні посібники «Серцево-судинна система», «Загальна і спеціальна 

фізіологія», «Загальна патофізіологія», «Медична генетика». Викладачі кафедри 

беруть активну участь у наукових  конференціях та науково-методичних 

семінарах. Також активно працюють в умовах дистанційного навчання в 

MOODLE, ZOOM і  Classroom. 

Сушко О.О. схвально відмітила  активну  роботу викладачів над темою    

наукового дослідження кафедри  «Прикладні аспекти методики  

викладання фундаментальних дисциплін в процесі підготовки медичних 

 працівників». 

Ухвалили:  Роботу кафедри за І семестр 2022-2023 н.р. вважати задовільною. 

2.Слухали:  

Про проведення науково - методичних  семінарів кафедри. (Фалик Г.С.) 

Виступили: 

Фалик Г.С.-  - В І семестрі було заплановано проведення одного науково - 

методичного семінару «Клінічне та діагностичне значення досліджень ліпідного 

обміну". Тема семінару була цікавою та пізнавальною. Доповідачі Щурко М.М. та 

Любінець Л.А. на високому науковому рівні розкрили тему, Всі викладачі 

кафедри взяли   активну участь в обговоренні.  



Ухвалили:  

Проведення науково – методичних семінарів кафедри вважати задовільним. 

3.Слухали:  

Про виконання індивідуальних планів викладачів. 

Виступили: 

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

дисциплін, яка доповіла про виконання  індивідуальних планів викладачів 

кафедри фундаментальних дисциплін  за І семестр 2022-2023 н. р. Виконана 

робота викладачів кафедри  протягом І семестру в більшості  відповідає 

запланованій роботі в індивідуальних планах.  

Звіти викладачів кафедри фундаментальних дисциплін додаються. 

Ухвалили:  

Затвердити звіти  викладачів про виконання індивідуального плану за І семестр 

2022 -2023 н. р. 

 
 

 

 

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

 

Секретар:                      Панкевич М 

 

 

 

 

 

 
 


