
Протокол №6 

засідання кафедри фундаментальних дисциплін 

 

20 .01. 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 І семестр 2020-2021 н. р. (Сопнєва 

Н.Б.) 

2.Звіт про виконання індивідуальних планів викладачів. 

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

4.Звіт про роботу студентського наукового гуртка «Основи фізіологічних 

досліджень» (Щурко М.М.). 

5.Про організацію та проведення І Всеукраїнської студентської науково-

практичної конференції «Теоретичні та прикладні аспекти медико-біологічних 

наук». 

 

1. Слухали:  

Про виконання плану роботи кафедри за І семестр 2020-2021 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 2020-2021н.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 вийшов з друку 

підручник «Анатомія людини», навчальні посібники «Остеологія. Артрологія. 

Міологія» та «Спланхнологія». Викладачі кафедри беруть активну участь у 

наукових  конференціях і тренінгах. Також активно працюють в умовах 

дистанційного навчання в 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 2020-2021 н.р. вважати задовільною. 

 

 



Ухвалили:  

2. 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 2020-2021 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 

2020 -2021 н. р. 

 

3.Слухали:  

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, з  активною участю викладачів кафедри. 

Любінець Л.А.  схвалила науково - методичну роботу кафедри.  

Ухвалили:  

Науково - методичну роботу кафедри за І семестр 2020-2021 н. р. вважати 

задовільною. 

4.Слухали: 

Про роботу студентського наукового гуртка «Основи фізіологічних досліджень» 

(Щурко М.М.). 

Виступили: 

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

працював згідно плану. Тематика науково-пошукової роботи студентів цікава, 

захоплююча, змістовна та пізнавальна. Студенти активно працюють та 

цікавляться науковими дослідженнями в області медицини,  медичної генетики, 

фізіології, патофізіології.  

Панкевич М.С. 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 І семестр 2020-

2021н.р. вважати задовільною. 



5.Слухали: 

Про організацію та проведення Всеукраїнської студентської науково-практичної 

конференції «Теоретичні та прикладні аспекти медико-біологічних наук». 

Виступили:  

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

Доповіла членам кафедри, що 20 травня 2021 р. кафедра фундаментальних 

дисциплін організовує Всеукраїнську студентську науково-практичну 

конференцію «Теоретичні та прикладні аспекти медико-біологічних наук». 

Тематика конференції охоплює широке коло наукових проблем, дозволяє 

залучати студентів і молодих вчених, наукові інтереси яких локалізовані на стику 

медико-біологічних наук. Тема сприяє формуванню цілісного погляду на 

актуальні проблеми  сучасної медицини, інтеграції знань, ефективній комунікації 

між молодими науковцями та їх наставниками на всеукраїнському рівні. 

 Під час конференції будуть  працювати такі секції:  

1. Актуальні проблеми наукових досліджень в галузі фундаментальних наук 

(анатомія, фізіологія, медична хімія, медична біологія, медична генетика, медична 

фізика). 

2.Сучасні дослідження лабораторної медицини.  

3.Наукові тенденції в клінічному медсестринстві. 

4.Новітні тренди в галузі фармації. 

5.Стоматологія: 

До початку роботи конференції планується публікація тез наукових доповідей 

учасників.  Учасникам конференції та науковим керівникам  будуть видані 

сертифікати. Всі викладачі кафедри повинні взяти участь у проведенні 

конференції. Буде створений оргкомітет конференції. 

Панкевич М.С. запропонувала склад оргкомітету конференції не змінювати. Так, 

як його члени вже мають досвід організації та проведення регіональних 

конференцій.  

Ухвалили: 

Організувати і провести належним чином  Всеукраїнську студентську науково-

практичну конференцію «Теоретичні та прикладні аспекти медико-біологічних 

наук». 
 

 

 

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

 

Секретар:                      Панкевич М 

 


