
Протокол №9 

засідання кафедри фундаментальних дисциплін 

 

29.03.2021. 

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.Про завершення підготовки до видання   Матеріалів І Всеукраїнської 

студентської науково-практичної конференції «Теоретичні та прикладні аспекти 

медико-біологічних наук».  

2.Про роботу секції «Актуальні проблеми наукових досліджень в галузі 

фундаментальних наук» під час роботи  Всеукраїнської студентської науково-

практичної конференції «Теоретичні та прикладні аспекти медико-біологічних 

наук».  

3. Обговорення та затвердження завдань до навчального посібника  «Робочий  

зошит для практичних занять з медичної генетики» з розділів: «Спадковість та 

мінливість організмів» та «Методи діагностики спадкових патологій» (Панкевич 

М.С.) 

 

1. Слухали:  

Про завершення підготовки до видання   Матеріалів  Всеукраїнської студентської 

науково-практичної конференції «Теоретичні та прикладні аспекти медико-

біологічних наук». 

Виступили:  

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

фундаментальних дисциплін. Доповіла членам кафедри, що збірник конференції 

містить 46 наукових студентських публікацій. Публікації написані студентами 

Вінницького національного медичного університету ім. М.І. Пирогова, 

Донецького національного медичного університету, Івано-Франківського 

національного медичного університету, Бердянського державного педагогічного 

університету, Житомирського медичного інституту, Дніпропетровської медичної 

академії, Рівненської медичної академії, Київського політехнічного інституту 

імені Сікорського, Львівської медичної академії ім. А. Крупинського, 

Запорізького медичного фахового коледжу, Житомирського фармацевтичного 

фахового коледжу, Дубенського медичного фахового коледжу,Фахового 

медичного коледжу ІФНМУ, Рокитнівського фахового медичного коледжу, 

Медичного коледжу «Монада» м. Львів. 

 



 Для авторів і наукових керівників цей збірник є демонстрацією педагогічних 

досягнень, результативності наукової співпраці, що є важливим показником 

ефективності роботи вузівських викладачів. 

Сушко О.О. – Досвід передових країн свідчить: сучасна медицина не можлива без 

опори на фахівців, які відзначаються високим рівнем самостійності, творчого 

мислення, креативності, відповідальності, здатності до пошукової роботи. Наука і 

є одним із засобів формування і вдосконалення цих компетентностей. Для 

учасників нашої конференції публікація є  обміном досвіду і спробою оцінити 

себе. 

Ухвалили: 

Рекомендувати     Матеріали    Всеукраїнської студентської науково-практичної  

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

розгляду на засіданні Вченої ради Академії та до друку . 

 

2.Слухали:  

Про роботу секції «Актуальні проблеми наукових досліджень в галузі 

фундаментальних наук» під час роботи  Всеукраїнської студентської науково-

практичної конференції «Теоретичні та прикладні аспекти медико-біологічних 

наук». 

Виступили: 

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

фундаментальних дисциплін - Під час роботи  Всеукраїнської студентської 

науково-практичної конференції  «Теоретичні та прикладні аспекти медико-

біологічних наук» будуть працювати такі  наукові секції: 

 1.Теоретичні та прикладні аспекти медико-біологічних наук(анатомія,   

фізіологія, медична хімія, медична біологія, медична генетика, медична фізика). 

2. Наукові тенденції в клінічному медсестринстві. 

3. Сучасні дослідження лабораторної медицини. 

4.Новітні тренди в галузі фармації. 

5.Стоматологія. 

Студентські наукові дослідження, якими керують викладачі  кафедри, будуть 

представлені до розгляду у першій секції. Обов’язки  голови секції я пропоную 

виконувати к. біол. н. Сушко О.О. Всі наукові керівники повинні допомогти 

студентам у їх дослідженнях та виступах, щоб гідно представити секцію.  

Ухвалили: 

Забезпечити роботу секції «Теоретичні та прикладні аспекти медико-біологічних 

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

медична фізика)» на високому  рівні. 

 

  



 

3.Слухали: 

Про обговорення та затвердження завдань до навчального посібника  «Робочий  

зошит для практичних занять з медичної генетики» з розділів: «Спадковість та 

мінливість організмів» та «Методи діагностики спадкових патологій» (Панкевич 

М.С.) 

Виступили:  

 Панкевич М.С. ознайомила викладачів кафедри із завданнями до навчального 

посібника «Робочий зошит для практичних занять з медичної генетики» для 

спеціальності «Лабораторна діагностика» з розділів:  «Спадковість та мінливість 

організмів», «Методи діагностики спадкових патологій». У зошиті складені 

завдання для практичної аудиторної та самостійної роботи студентів. Тематика 

завдань відповідає робочій програмі. В розділах дотримується послідовність 

викладеного матеріалу, хід заняття та завдання практичної роботи студентів. 

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

відмітила, що, завдання містять таблиці  та схеми. Для закріплення навчального 

матеріалу складені тестові завдання, типові  та ситуаційні задачі. Окремим 

завданням є збір анамнезу близьких родичів  пробанда, побудова та аналіз 

родоводів( не менше трьох поколінь).   

Ухвалили:  

Затвердити завдання до навчального посібника  «Робочий  зошит для практичних 

занять з медичної генетики» з розділів: «Спадковість та мінливість організмів» та 

«Методи діагностики спадкових патологій» (Панкевич М.С.) 

 

 

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

 

Секретар:                      Панкевич М 

 

 

 


