
Протокол №9 

засідання кафедри фундаментальних дисциплін 

 

26.04.2022. 

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 та затвердження  білетів для проведення семестрового екзамену з 

дисциплін: «Анатомія людини»,  «Фізіологія», «Фізіологія людини», «Анатомія та 

фізіологія людини» (Сопнєва Н.Б., Фалик Г.С., Борщ І.С., Щурко М.М.)  

2.Обговорення та затвердження  тестів для проведення семестрового екзамену з 

дисциплін «Анатомія людини», «Фізіологія», «Фізіологія людини» «Анатомія та 

фізіологія  людини» для дистанційної форми контролю.   

3.Обговорення навчально-методичного комплексу з дисципліни «Анатомія 

людини» англійською мовою для іноземних  студентів групи І МСі-21 (Нечипор 

Н.О). 

1. Слухали:  
Про обговорення та затвердження  білетів для проведення семестрового екзамену 

з дисциплін: «Анатомія людини»,  «Фізіологія», «Фізіологія людини», «Анатомія 

та фізіологія людини» (Сопнєва Н.Б., Фалик Г.С., Борщ І.С., Щурко М.М.)  

Виступили:  

Сопнєва Н.Б. - кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедрою 

фундаментальних дисциплін і довела до відома викладачів кафедри, що 

семестрові екзамени будуть проводитися в очному режимі. Всі викладачі-

екзаменатори повинні скласти екзаменаційні білети з дисциплін:   

«Анатомія людини» - (Сопнєва Н.Б., Фалик Г.С.);  

«Фізіологія»  - (Сопнєва Н.Б., Щурко М.М.);  

«Фізіологія людини» - (Борщ І.С.); 

«Анатомія та фізіологія людини» - (Фалик Г.С.). 

Фалик Г.С. – викладач кафедри доповіла, що екзаменаційні білети з дисциплін 

кафедри  складені відповідно до навчальної та робочої програм з дисциплін, 

відповідають вимогам, містять по три запитання, які оцінюються відповідно по 

30, 30 і 40 балів, що в сумі складає 100 балів. 

Ухвалили: 

Затвердити екзаменаційні білети до семестрових екзаменів з навчальних 

дисциплін кафедри. 

2.Слухали: 

Про обговорення та затвердження  тестів для проведення семестрового екзамену з 

дисциплін «Анатомія людини», «Фізіологія», «Фізіологія людини» «Анатомія та 

фізіологія  людини» для дистанційної форми контролю. 

 Виступили: 

Сопнєва Н.Б. - кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафедрою 

фундаментальних дисциплін – У зв’язку із введенням карантину згідно наказу 



ректора ЛМА проводимо  літню екзаменаційну сесію із використанням 

технологій дистанційного навчання на платформі  «Google classroom». 

Екзаменатори (Сопнєва Н.Б., Фалик Г.С., Щурко М.М., Борщ І.С.) розробили  

екзаменаційні тестові завдання різного рівня складності для проведення 

екзаменів.  

Фалик Г.С. - Варіант теста містить: 30 завдань з однією правильною відповіддю, 

20 завдань з двома правильними відповідями і 10 завдань з трьома правильними 

відповідями. Всі викладачі -екзаменатори своєчасно інформували  здобувачів 

вищої освіти про зміст, структуру, критерії оцінювання. 

Ухвалили:  Тести до семестрового контролю з дисциплін «Анатомія людини», 

«Фізіологія», «Фізіологія людини», «Анатомія та фізіологія  людини» подати до 

затвердження  проректору з навчальної роботи  к.хім. н. Сойці Л.Д.  

3.Слухали: 

Про обговорення навчально-методичного комплексу з дисципліни «Анатомія 

людини» англійською мовою для іноземних  студентів групи І МСі-21 (Нечипор 

НО). 

Виступили: 

Нечипор Н.О.- викладач кафедри фундаментальних дисциплін, яка доповіла про  

роботу  у формуванні навчально-методичного комплексу (НМКД) з дисципліни 

«Анатомія людини» англійською мовою для іноземних  студентів групи І МСі-21  

До складу НМКД входять такі документи: навчальна програма, робоча програма, 

конспекти лекцій, методичні рекомендації до практичних та лабораторних занять, 

тести для поточного контролю знань, модульні контролі, тести, білети і завдання 

для семестрового контролю знань,  критерії оцінювання знань студентів, 

комплексні контрольні роботи.  НМКД  є в електронному і паперовому форматі. 

Сопнєва Н.Б. – викладач Нечипор Н.О. закінчила курси іноземної мови при 

Україно-Швейцарському проєкті, добре володіє англійською мовою, має великий 

досвід викладання дисципліни «Анатомія людини», добре підготувала НМКД, 

який відповідає всім вимогам вищої шлоли.  

Ухвалили: 

    Затвердити  НМКД з дисципліни «Анатомія людини» англійською мовою для 

іноземних  студентів групи І МСі-21 (Нечипор НО). 

 

 

 

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

 

Секретар:                      Панкевич М 

 

 

 

 

 


