
Протокол №7 

засідання кафедри фундаментальних дисциплін 

 

25.02.2021. 

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., Щурко М.М,  Сушко О.О., Готь І.В, Фірман Н.А.  

 

Порядок денний: 

1. Обговорення та затвердження звіту роботи Панкевич М.С. в міжатестаційний  

період 2016-2021н.р. для представлення  атестаційній комісії І рівня 

акредитації ВНКЗ ЛОР «Львівська медична академія ім. А. Крупинського» та  

атестаційній комісії ІІІ рівня акредитації у Департамент охорони здоров’я 

ЛОДА. 

2. Про керівництво викладачів кафедри студентськими  науковими  роботами, що 

будуть представлені у збірнику матеріалів І Всеукраїнської студентської 

науково-практичної конференції «Теоретичні та прикладні аспекти медико-

біологічних наук». 

 

1. Слухали:  
Про обговорення та затвердження звіту роботи Панкевич М.С. в міжатестаційний  

період 2016-2021н.р. для представлення  атестаційній комісії І рівня акредитації 

ВНКЗ ЛОР «Львівська медична академія ім. А. Крупинського» та  атестаційній 

комісії ІІІ рівня акредитації у Департамент охорони здоров’я ЛОДА.  

Виступили: 

Панкевич М.С. ознайомила викладачів комісії з виконаною роботою за 

міжатестаційний  період 2016-2021н.р. Викладач прозвітувала  про  виконану  

навчально-методичну, наукову, організаційну та виховну роботу. 

 Навчально- методична робота: 

- Розробила НМКД з: «Медичної генетики», «Медичної біології», «Основ 

медичної генетики» та у співавторстві з Нечипор Н.О.з «Анатомії, фізіології та 

медичної генетики». 

- Розробила робочі зошити для СПРС з дисциплін «Медична генетика», «Медична 

біологія» (підготовлені до друку).  

-Виступала з доповідями на науково-методичних семінарах кафедри (7 

доповідей). 

Наукова робота: 

-Підготовка  до друку навчально-методичного посібника з дисципліни  «Медична 

біологія». 



-Публікація 2-х тез  у матеріалах науково- практичних конференцій з 

міжнародною участю та 2-х тез  у матеріалах   Всеукраїнської науково-практичної 

конференції. 

-Керівництво студентськими науковими роботами (10 студентів).  

-Пройшла стажування на кафедрі генетики та біотехнологій у Львівському 

національному університеті ім. І. Франка (26.10 -20.11.2020 н.р), та курси 

підвищення кваліфікації з педагогіки та психології у Львівському національному 

університеті ім. І. Франка (лютий 2021). 

Організаційна робота 

-З 2016 по 2018 н. р. виконувала обов’язки завуча циклової комісії.  

-Впродовж 2016-2021н.р. є завідувачем кабінету медичної біології 

-З 2016 по 2019 н.р. та 2020- 2021 н.р., була головою предметної комісії з 

«Біології» на вступних іспитах. 

Виховна робота 

-З 2016 по 2020 н.р. була куратором гр. ІЛД21 –ІVЛД21. 

-З 2020 -2021н.р. є куратором гр. ІМС(в)11. 

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

схвалила міжатестаційну роботу викладача Панкевич М.С. Була дана висока 

оцінка роботи та рекомендація викладача Панкевич М.С. на підтвердження вищої 

кваліфікаційної категорії та викладача-методиста. 

Фалик Г.С. –викладач кафедри, відмітила, що виконана робота Панкевич М.С. 

впродовж міжатестаційного періоду 2016-2021н.р.,заслуговує високої оцінки і 

запропонувала рекомендувати її на підтвердження вищої категорії та викладача 

методиста. 

Ухвалили:   

Затвердити звіт Панкевич М.С. в міжатестаційний  період 2016-2021н.р. і  

представити його атестаційній комісії І рівня акредитації ВНКЗ ЛОР «Львівська 

медична академія ім. А. Крупинського» та  атестаційній комісії ІІІ рівня 

акредитації у Департамент охорони здоров’я ЛОДА. 

2.Слухали: 

Про керівництво викладачів кафедри студентськими  науковими  роботами, що 

будуть представлені у збірнику матеріалів І Всеукраїнської студентської науково-

практичної конференції «Теоретичні та прикладні аспекти медико-біологічних 

наук». 

Виступили:  

Березовська І.Б. – Тема «Моделювання телемедичних процедур в системі 

"Телемедицина", студентки І МС 31 Марія Головчак і Любов Мацура.  



Щурко М.М. - Тема: «Спосіб життя і метаболічний синдром», студентка групи 

ІІМС21 Шегедин Анастасія.  

Панкевич М.С. -  Тема: «Сучасні дослідження геному людини» студентки групи 

ІМС11 Велідова Ю. та Брийовська Я.    

Cушко О.О. – Тема 1:  "Вплив цитрату ванадію на стан прооксидантної системи за 

експериментального цукрового діабету" – студентка групи ІФМ-21 Білик 

Соломія; 

Тема 2: «Терапевтичний потенціал фосфоліпідних ліпосом» - студентка групи 

ІФМ-21 Гнип Софія. 

 

Ухвалили:  

Затвердити викладачів кафедри керівниками студентських  наукових  робіт, які  

будуть представлені у збірнику матеріалів конференції. 

 

 

 

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

 

Секретар:                      Панкевич М 

 


