
                                   План роботи  
                                  методичного семінару на 2019-2020 н.р.                          

 методичного об’єднання  викладачів  соціогуманітарних  дисциплін  та викладачів з  

іноземних мов ВНКЗ ЛОР «Львівська медична академія ім.А.Крупинського» 

 

 

                                                                      Розглянуто та схвалено на засіданні  

                                                                       кафедри соціально-гуманітарних дисциплін 

                                                                       «28»08. 2020 року, протокол №1 

                                                                      Завідувач кафедрою, к.іст.н.  _______С.О.Лозинська  

                                                                   

Голова методоб’єднання  ‒ Лозинська Світлана Олексіївна 

Заступник   ‒ Халавка Оксана Анатоліївна 

Секретар ‒  Ціцюра Надія Миколаївна.                     

                                                Засідання 1.  ( листопад 2019 р.) 

1. Про завдання  та план проведення методичних семінарів на 2019‒2020 н.р. та заходи 

щодо його реалізації 

Інформує: Лозинська С.О. ‒ голова методоб’єднання кафедри соціально-

гуманітарних дисциплін. 

2. З досвіду роботи  голови методобєднання викладачів з іноземних мов з питаннь 

підготовки фахівців медицини за професійним спрямуванням 

Інформує: Халавка О.А. ‒ викладач-методист, заступник голови методоб’єднання 

кафедри соціально-гуманітарних дисциплін. 

3. Про вимоги щодо атестації викладачів і науково-педагогічних працівників та 

організація проходження курсів підвищення кваліфікації (стажування) 

Інформують: Лозинська С.О., Федорик В.М. ‒ викладачі  кафедри . 

  

                                                Засідання 2.  (лютий 2020 р.) 

1.  Використання інтерактивних  методів та мультимедійних програм  у викладанні 

іноземних мов студентам-медикам. 

Інформують: Семененко О.Я., Клонцак О.І., Хміляр І.Р. – викладачі  з іноземних 

мов кафедри. 

2. Актуальні проблеми  соціокультурних цінностей  особистості у студентському 

середовищі. 

 Інформують: Пукаляк Л.Т., Ціцюра Н.М.  – викладачі кафедри 

3. Викладання  дисципліни « Економіка охорони здоров’я. Маркетинг медичних послуг» 

та організація самостійної роботи студентів. 

Інформує: Яворська Ж.Б. ‒ викладач кафедри 

 

                                                Засідання 3.  (квітень 2020 р.) 

1. Інноваційні форми і  методи роботи викладачів щодо професійного спрямування у 

процесі викладання  філософії. 

Інформують:  Олійник Н.Ю.,  Рутар С.М. ‒ викладачі кафедри 

2. Презентація  новітньої програми у навчальних планах студентів-медиків «Медичний 

туризм»  

Інформує:  Стоколос-Ворончук О.О. ‒ викладач кафедри 

3. Про підсумки роботи методобєднання викладачів за 2019-2020 н.р. та перспективи 

роботи на наступний навчальний рік. 

Інформує : Лозинська С.О. ‒ голова методоб’єднання кафедри соц.-гуманітарних 

дисциплін. 

 

 



 

Протокол №1 

методичного семінару кафедри 

 соціально-гуманітарних дисциплін 

 

20.11.2019 р. 

Голова – Лозинська С.О. 

Заступник – Халавка О.А. 

Секретар – Ціцюра Н.М. 

 

Присутні:  Клонцак О.І.,  Рутар С.М., Олійник Н.Ю., Шегедин Я.Ю., Яворська 

Ж.Б., Германович Г.О.,  Голод О.О., Семененко О.Я.,Халавка О.А., Хміляр І.Р.,  

Відсутні: Юристовська Н.Я., Стоколос-Ворончук О.О., Федорик В.М., 

Писар У.С. 

Порядок денний: 

1.  Про завдання  та план проведення методичних семінарів на 2019‒2020 

н.р. та заходи щодо його реалізації 

Інформує: Лозинська С.О. ‒ голова методоб’єднання викладачів 

гуманітарних дисциплін. 

2. З досвіду роботи  голови методобєднання викладачів з іноземних мов з 

питань підготовки фахівців медицини за професійним спрямуванням 

Інформує: Халавка О.А. ‒ викладач,  заступник голови з питань 

викладання дисциплін з  іноземних мов. 

3. Про вимоги щодо атестації викладачів і науково-педагогічних 

працівників та організація проходження курсів підвищення кваліфікації 

(стажування). 

Інформують: Лозинська С.О., Федорик В.М. ‒ викладачі  кафедри . 

4. Різне 

 

1. Слухали: 

   Лозинську С.О. –кан.іст.наук,  завідувача кафедрою. Ознайомила присутніх з 

планом роботи  на навчальний рік  2019/20 н. р. 

Планом передбачено проведення 3-ох  засідань, 8 актуальних і проблемних 

доповідей,  які висвітлять для  обговорення питання методичного характеру по  

новітніх методиках проведення занять, огляд нових вимог щодо підвищення 

кваліфікації, застосування мультимедійних програм у викладанні іноземних 

мов, презентацію новітньої програми для студентів-медиків «Медичний 

туризм», напрацювання наукових, навчально-методичних праць та заходів для 

впровадження наукової теми кафедри: ««Соціокультурна компетентність як 



складова професійної конкурентноспроможності медика».   /План роботи 

додається/. 

Доповідач запропонувала викладачам підготувати тези доповідей на актуальні 

теми  для публікацій.  

Ухвалили: 

1. Інформацію взяти до відома.  

2. Слухали:  

         Халавку О.А. - викладача,  заступника голови з питань викладання 

дисциплін з  іноземних мов. Доповідач із власного досвіду голови 

методоб’єднання викладачів з іноземних мов по питаннях підготовки фахівців 

медицини за професійним спрямуванням озвучила цікаві моделі роботи зі 

студентами, щоб оптимізувати їх інтерес до вивчення іноземних мов. Цей 

досвід вона апробувала у своїй освітній діяльності по навчанню студентів 

англійської мови (за професійним спрямування). Успіх у роботі багато 

залежить від мотивації для студентів, хорошої перспективної роботи в 

іноземних кампаніях, участь у грантових програмах, які передбачають 

винагороду для учасників. (Доповідь додається). 

Ухвалили: 

1. Інформацію взяти до відома та використовувати у освітньому процесі. 

3.  Слухали: 

 Федорика В.М. – кандидата соціологічних наук, доцента який виступив із 

доповіддю: «Про вимоги щодо атестації викладачів і науково-педагогічних 

працівників та організація проходження курсів підвищення кваліфікації 

(стажування)». 

Доповідач  перерахував основні вимоги, які збереглися з попередньої  атестації 

і про нововведення щодо кількості кредитів, які потрібно набрати на стажуванні 

по дисциплінах або курсах підвищення кваліфікації. (Доповідь додається). 

Ухвалили: 

1. Інформацію взяти до відома та використовувати у методичній роботі. 

 Різне. 

Виступила викладач  Пукаляк Л.Т., яка поінформувала про можливість 

проходити тепер стажування дистанційно при умові реєстрації в онлайн –

системах й отриманні відповідних сертифікатів із оцінкою кількості 

кредитів.  

                               Голова   _______________  Лозинська С.О. 

 

Секретар   ______________  Ціцюра Н.М. 

 



Протокол №2 

методичного семінару кафедри 

 соціально-гуманітарних дисциплін 

 

12.02.2020 р. 

Голова – Лозинська С.О. 

Заступник – Халавка О.А. 

Секретар – Ціцюра Н.М. 

 

Присутні:  Клонцак О.І.,  Рутар С.М., Шегедин Я.Ю., Яворська Ж.Б., 

Германович Г.О.,  Голод О.О., Семененко О.Я., Хміляр І.Р.,  

Відсутні: Олійник Н.Ю., Юристовська Н.Я., Стоколос-Ворончук О.О., 

Федорик В.М., Писар У.С., Пукаляк Л.Т. 

 

 

Порядок денний: 

1. Використання інтерактивних  методів та мультимедійних програм  у 

викладанні іноземних мов студентам-медикам. 

Інформують: Семененко О.Я., Клонцак О.І., Хміляр І.Р. – викладачі  

дисциплін з іноземних мов. 

2. Актуальні проблеми  соціокультурних цінностей  особистості у 

студентському середовищі. 

 Інформують: Пукаляк Л.Т., Ціцюра Н.М.   

3. Викладання  дисципліни « Економіка охорони здоров’я. Маркетинг 

медичних послуг» та організація самостійної роботи студентів. 

Інформує: Яворська Ж.Б.,  кандидат економічних наук , доцент . 

4. Різне 

  

1. Слухали: 

   Семененко О.Я.  – викладача з німецької мови з доповіддю: «Використання 

інтерактивних методів та мультимедійних програм у викладанні іноземних мов 

студентам-медикам». Згідно напрацьованого плану викладач озвучила  основні 

риси та призначення інтерактивного навчання у викладанні іноземних мов 

студентам-медикам. Охарактеризувала методики організації інтерактивного 

навчання письмового мовлення, проблеми при використанні інтерактивних 

технологій на заняттях, використання електронної інтерактивної дошки, а 

також наголосила на доцільності застосування інноваційних мультимедійних 

програм у процесі викладанні німецької мови студентам-медикам.(Доповідь 

додається). 



   Клонцак О.І.  – кандидата педагогічних наук, викладача з англійської  мови з 

доповіддю: «Використання інтерактивних методів у викладанні іноземних мов 

студентам-медикам». Доповідач доповіла про результати досліджень, які були 

проведені Національним тренінговим центром (штат Меріленд, США) про такі 

види навчання, як лекція, читання, зорове і слухове сприйняття, демонстрація, 

групова дискусія, практичні вправи, практичне навчання. (Доповідь додається). 

 

Ухвалили: 

1. Інформацію взяти до відома та застосовувати у навчально-методичній 

роботі. 

2. Слухали: 

 Лозинську С.О., яка повідомила, що викладач  Пукаляк Л.Т. відсутня з 

поважної  причини, але передала мультимедійну презентацію доповіді на 

тему: «Актуальні проблеми соціокультурних цінностей особистості у 

студентському середовищі».  Відбувся перегляд. (Електронний варіант 

додається). 

Ухвалили: 

1. Інформацію взяти до відома та застосовувати у навчально-виховній 

роботі зі студентами. 

3.Слухали:  

         Яворську Ж.Б. кандидата економічних наук, доцента з доповіддю на 

тему: «Економіка охорони здоров’я. Маркетинг медичних послуг», та  нові 

бачення організації самостійної роботи студентів в академії. Доповідач 

зорієнтувала членів методичного семінару у актуальності наповнення 

дисципліни певними проблемами суспільства в економічному розвитку 

України. Це і ринкові відносини, модернізовані підприємства, питання 

фінансування медичного страхування, цінова політика у системі охорони 

здоров’я. (Доповідь додається). 

Ухвалили: 

2. Інформацію взяти до відома та використовувати у освітньому процесі. 

Обговорення: 

Після доповідей відбулось обговорення актуальних питань. В обговоренні 

взяли участь: Рутар С.М., Ціцюра Н.М., Германович Г.О.,Халавка О.А. 

  

4.Різне. 

                               Голова   _______________  Лозинська С.О. 

 

Секретар   ______________  Ціцюра Н.М. 



Протокол №3 

методичного семінару кафедри 

 соціально-гуманітарних дисциплін 

 

10.06.2020 р. 

Голова – Лозинська С.О. 

Заступник – Халавка О.А. 

Секретар – Ціцюра Н.М. 

 

Присутні:  Клонцак О.І.,  Рутар С.М.,  Яворська Ж.Б., Германович Г.О.,  Голод 

О.О., Семененко О.Я., Хміляр І.Р., Олійник Н.Ю., Федорик В.М., Пукаляк Л.Т. 

Відсутні: Юристовська Н.Я., Стоколос-Ворончук О.О., Писар У.С.,  

Порядок денний: 

1. Інноваційні форми  і  методи роботи викладачів щодо професійного 

спрямування у процесі викладання  філософії. 

Інформують:  Олійник Н.Ю.,  Рутар С.М. ‒ викладачі кафедри 

2. Презентація  новітньої програми у навчальних планах студентів-медиків 

«Медичний туризм»  

Інформує:  Стоколос-Ворончук О.О. ‒ викладач кафедри 

3. Про підсумки роботи методобєднання викладачів за 2019-2020 н.р. та 

перспективи роботи на наступний навчальний рік. 

Інформує : Лозинська С.О. ‒ голова методоб’єднання кафедри соц.-

гуманітарних дисциплін. 

4.Різне 

1. Слухали: 

     Олійник Н.Ю. канд. політичних наук, доцента, яка доповіла на тему: 

«Інноваційні форми і методи роботи викладачів щодо професійного 

спрямування у процесі викладання філософії». Охарактеризувала методики 

організації інтерактивного навчання при використанні сучасних технологій на 

заняттях, використання інтернету, а також вказала  на доцільность застосування 

інноваційних мультимедійних програм у процесі викладання філософських 

дисциплін  студентам-медикам.(Доповідь додається). 

   Рутар С.М.  – кандидата філософських наук, доцента, який проаналізував 

новітню літературу та Інтернет-джерела для поповнення фонду бібліотеки 

викладачів дисциплін гуманітарного циклу. Традиційними залишаються такі 

методи навчання:  лекція, читання наукових  джерел, зорове і слухове 

сприйняття, демонстрація мультимедіа, груповий дискурс, теоретичні завдання,  

практичні тести.  



 

Ухвалили: 

2. Інформацію взяти до відома та застосовувати у навчально-методичній 

роботі. 

2. Слухали: 

 Лозинську С.О., яка повідомила, що викладач Стоколо-Ворончук О.О.  

відсутня без пояснення причин, тому доповідь знімається з 

прослуховування. 

Ухвалили: 

2. Інформацію взяти до відома. 

 

3.Слухали:  

  Лозинську С.О.  кандидата історичних наук, яка підвела  підсумки роботи 

методичної роботи кафедри за 2019-2020 н.р. За навчальний рік в рамках 

наукової теми кафедри викладачі максимально взяли участь у написанні 

методичних праць, оновленні навчально-методичних комплексів, написанні тез 

доповідей на актуальні теми своєї теми дослідження, були науковими 

керівниками студентських робіт на конференціях. Обговорені перспективи 

розвитку пошукових методів удосконалення освітнього процесу на кафедрі на 

наступний  навчальний рік. 

Ухвалили: 

3. Інформацію взяти до відома та розробити нові плани по удосконаленню 

освітнього процесу. 

Обговорення: 

Після доповідей відбулось обговорення актуальних питань. В обговоренні 

взяли участь: Лозинська С.О., Яворська Ж.Б.,  Ціцюра Н.М., Германович Г.О. 

  

4.Різне. 

                               Голова   _______________  Лозинська С.О. 

 

Секретар   ______________  Ціцюра Н.М. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


