
Протокол №7 

засідання кафедри фундаментальних дисциплін 

 

21.02.2022. 

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.Обговорення завдань до навчального посібника для самостійної роботи 

«Загальна і спеціальна фізіологія» з дисципліни «Фізіологія». (Щурко М.М.). 

2.Про організацію та проведення ІІ Всеукраїнської студентської науково-

практичної конференції «Теоретичні та прикладні аспекти медико-біологічних 

наук». 

1. Слухали:  
Про обговорення завдань до навчального посібника для самостійної роботи 

«Загальна і спеціальна фізіологія» з дисципліни «Фізіологія». (Щурко М.М.). 

Виступили:  

Щурко М.М.- викладач кафедри -  у посібнику для самостійної роботи  «Загальна і 

спеціальна фізіологія» є протокол до кожної теми самостійної роботи з 

порядковим номером, актуальність теми, мета, конкретні цілі, а також питання до 

підготовки, щоб виконати практичні завдання. Хід виконання роботи включає в 

себе заповнення таблиць, схем, замальовку рисунків та підписи до тих, що подані 

в практичній роботі, розрахунок показників та індексів, розв’язування 

ситуаційних задач і тестів, дописування правильних відповідей. 

У кожному протоколі подається список основної і додаткової літератури, що 

допоможе правильно виконати завдання протоколу та більш глибоко засвоїти 

матеріал з курсу «Фізіологія».  

Борщ І. С – викладач  кафедри запропонувала зменшити кількість тестових 

завдань  у протоколах для самостійної роботи. 

Панкевич М.С. – викладач  кафедри запропонувала зменшити кількість малюнків. 

Любінець Л. А.- викладач кафедри  відзначила гарну структурованість завдань у 

посібнику «Загальна і спеціальна фізіологія» для самостійної роботи. 

Ухвалили: 

Затвердити завдання до навчального посібника для самостійної роботи «Загальна і 

спеціальна фізіологія» з дисципліни «Фізіологія». (Щурко М.М.). 

2.Слухали:  
Про організацію та проведення ІІ 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, що19 травня 2022 р. кафедра фундаментальних 

дисциплін організовує ІІ 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 ІІ Всеукраїнську студентську науково-

практичну конференцію «Теоретичні та прикладні аспекти медико-біологічних 

наук». 

 

 

 

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

 

Секретар:                      Панкевич М 

 

 

 

 

 

 

 


