
Протокол №6 

засідання кафедри фундаментальних дисциплін 

 

20.01.2022. 

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

Секретар – Панкевич М.С. 

Присутні: д.екон. н. Корчинський І.О., к. мед. н. Любінець Л.А., к.біол.н. Сушко 

О.О.,Фалик Г.С., Борщ І.С., Щурко М.М., Готь І.В, Нечипор Н.О. ,Фірман Н.А., 

Адамович О.О.  
 

Порядок денний: 

1.Звіт про виконання плану роботи кафедри за І семестр 2021-2022 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.). 

1. Слухали:  
Про виконання плану роботи кафедри за І семестр 2021-2022 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 2021-2022н.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»,«Спланхнологія»,«Нервова система. Органи чуття», «Фізіологія органів 

та систем», «Медична генетика». 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 2021-2022 н.р. вважати задовільною. 

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 2021-2022 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 

2021 -2022 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 2021-2022 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 2021-

2022н.р. вважати задовільною. 

 

 

 

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

 

Секретар:                      Панкевич М 

 

 

 

 


