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Засідання  1           15.08.2022 р. 
 

 

№ 

з/п 
Порядок денний 

Термін 

виконання 

Позначка про виконання 

(хто виконує) 

1 2 3 4 

1. Затвердження педагогічного навчального 

навантаження викладачів кафедри на 

2022-2023н.р. 

 

15.08.22 р. 
 

Зав. кафедри, канд.мед.наук, 

доц. Похмурський В.В. 

2. Затвердження та перезатвердження робочих 

навчальних програм з навчальних дисциплін 

кафедри 2022-2023 н.р. 

 

 

Зав. кафедри, канд.мед.наук, 

доц. Похмурський В.В. 

3. Обговорення і затвердження НМКД з 

дисциплін, що закріплені за кафедрою. 

 

 

Зав. кафедри, канд.мед.наук, 

доц. Похмурський В.В. 

4. Розподіл обов’язків серед членів кафедри.  Зав. кафедри, канд.мед.наук, 

доц. Похмурський В.В. 
 

5. Обговорення і затвердження плану роботи 

кафедри на 2022-2023 н. р. 

 

 Зав. кафедри, канд.мед.наук, 

доц. Похмурський В.В. 

6. Різне: 

інформація про засідання  зав. кафедрами. 

 

 Зав. кафедри, канд.мед.наук, 

доц. Похмурський В.В. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Засідання  2      13.09.2022р. 

 
№ 

з/п 
Порядок денний Дата 

Позначка про виконання 

(хто виконує) 

1 2 3 4 

1. Обговорення і затвердження індивідуальних 

планів роботи викладачів кафедри на 2022-

2023 н .р. 

13.09.2022р. 
 

Зав. кафедри, 

канд.мед.наук, 

доц. Похмурський В.В. 

2. Обговорення та затвердження плану 

методичних семінарів кафедри. 

 

 Зав. кафедри, 

канд.мед.наук,  

доц. Похмурський В.В. 

Члени комісії: 

Антоненко Ю.О., Назар С.Л.      

Конюх Р.І. 

3. Обговорення та затвердження плану 

наукових семінарів кафедри. 
 

 Зав.кафедри,  

канд.мед.наук, доц. 

Похмурський В.В. 

4. Обговорення та затвердження плану-графіка 

наукових досліджень з теми кафедри на 2022-

2023 н. р. 

 

 Зав. кафедри, 

канд.мед.наук, доц. 

Похмурський В.В. 

5. Обговорення і затвердження плану роботи 

студентського науково-пошукового 

товариства стоматології «Аполонія» та 

хірургічного «Медичної симуляції». 

 Керівники: 

Назар С.Л. 

Гончаров М.П. 

6. Готовність науково-педагогічних працівників 

кафедрди до дистанційного навчання 

 

 Зав. кафедри, 

канд.мед.наук,  

доц. Похмурський В.В. 

7. Організація охорони праці на кафедрі  Хоркава Б.А. 

8. Реалізація принципів академічної 

доброчесності та запобігання корупції в 

2022/2023 н.р. 

 Зав. кафедри, 

канд.мед.наук, доц. 

Похмурський В.В. 

9. Обговорення і затвердження методичних 

рекомендацій до практичних занять з 

дисциплін: 

-  

  

 

10. Обговорення та затвердження білетів для 

проведення семестрових екзаменів з 

дисципліни: 

-  «Клінічне медсестринство в хірургії» для 

ОПП Сестринська справа за першим 

бакалаврським рівнем спеціальності  

223 «Медсестринство» групи IІМС(в) 22-23,  

ІІ МС-31. 

-  «Медсестринство в хірургії» група ІV-

МС(в)11. 

-  

 Зав. кафедри,  

канд. мед. наук, доц. 

 

Похмурський В.В. 

 

 

 

 

Гончаров М.П. 

 

Хоркава Б.А. 

11. Різне: 

інформація про засідання в.о. зав. кафедрами. 

 

 Зав. кафедри, канд. мед. 

наук, доц. 

Похмурський В.В. 

 Проведення першої зустрічі-знайомства зі 

студентами нового набору щодо організації 

освітнього процесу на факультеті 

 Войтюк О.О. 



Засідання 3         11.10.2022р. 

 
№ 

з/п 
Порядок денний Дата Хто виконує 

1 2 3 4 

1. Адаптація студентів нового набору. 

Аналі успішності студентів за вересень- 

жовтень 2022/2023 н.р. 

 

11.10.2022р. 

 

Куратори, викладачі кафедри 

2. Обговорення теми наукового дослідження 

кафедри. 

 Зав. кафедри канд.мед.наук, 

доц. Похмурський В.В. 

Гончаров ??? 
3. Обговорення матеріально-технічного 

забезпечення кабінетів та лабораторій, що 

закріплені за кафедрою. 

 

 Конюх Р.І. 

Задорецька О.Р. 

Тісновець І.І. 

Гочаров М.П. 

Хоркава Б.А. 

5. Обговореннята затвердження методичних 

рекомендацій до практичних занять з 

дисциплін: 

-  

 

  

 

 

 

6. Обговорення та затвердження тестів та 

модульних контролів з дисциплін, що 

закріплені за кафедрою на І семестр 2022-

2023 н.р. 

 Викладачі  кафедр 

7. Заходи щодо покращення якості освітнього 

процесу на кафедрі 

 Задорецька О.Р. 

8. Різне: 

інформація про засідання в.о. зав. 

кафедрами. Інформація по вченій раді. 

 

 Зав. кафедри канд.мед.наук, 

доц. Похмурський В.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Засідання  4        15.11.2022 р. 
 

№ 

з/п 
Порядок денний Дата Хто виконує 

1 2 3 4 

1. Заходи з попередження булінгу в освітньому 

середовищі. 

 Куратори груп: 

Войтюк О.О.,  

Задорецька О.Р., Назар С.Л., 

Рудницька Ю.П.,  

Тісновець І.І., Амізян А.А. 

Антоненко Ю.О., 

Гончаров М.П., Столяр Д.В., 

Шведа Ю.І., Хоркава Б.А., 

Парфенюк М.О. 

2. Впровадження медичної симуляції в освітній 

процес на факультеті 

 Зав. кафедри канд.мед.наук, 

доц. Похмурський В.В. 

3. Обговорення  та  затвердження 

екзаменаційних білетів для проведення 

семестрових  екзаменів  з  дисциплін: 

- «Техніка виготовлення незнімних протезів», 

- «Техніка виготовлення  знімних протезів», 

- Основи ортодонтвв та ортопедимної 

стоматологі 

- «Клінічне медсестринство в хірургії» 

- «Медсестринство в хірургії» 

 

09.11.2021 р. 

 

Викладачі кафедри 

 

 

Конюх Р.І., 

Тісновець І.І.,  

Похмурський В.В., 

Парфенюк М.О. 

4. Обговорення та затвердження методичних 

рекомендацій до практичних занять з 

дисциплін: 

- « 

  

 

5. Обговорення та затвердження тестів для 

поточного контролю студентів і модульних 

контролів 

 Войтюк О.О.,  

Задорецька О.Р., Конюх Р.І., 

Назар С.Л.,  

Рудницька Ю.П.,  

Тісновець І.І.,  

Антоненко Ю.О.,  

Гончаров М.П., Столяр Д.В., 

Шведа Ю.І., Хоркава Б.А.,  

Парфенюк М.О. 

 Обговорення та затвердження текстів лекцій   Войтюк О.О.,  

Задорецька О.Р., Конюх Р.І., 

Назар С.Л., Рудницька 

Ю.П., Тісновець І.І., 

Антоненко Ю.О., Гончаров 

М.П.,Столяр Д.В., Шведа 

Ю.І., Хоркава Б.А., 

Парфенюк М.О. 

 Аналіз організації консультацій та 

відпрацювань занять студентами 

спеціальності. 

 Зав. кафедри к.м.н., 

доц.Похмурський В.В. 

Задорецька О.Р. 

7. Різне : 

інформація про засідання в.о. зав. кафедрами. 

Інформація по вченій раді. 

 

 Зав. кафедри канд.мед.наук, 

доц. Похмурський В.В. 



Засідання  5     13.12.2022р. 

 
№ 

з/п 
Порядок денний Дата Хто виконує 

1 2 3 4 

 Аналіз проведених заходів щодо покращення 

якості освітнього процесу на факультеті 

 Зав. кафедри канд.мед.наук, 

доц. Похмурський В.В. 
 Заходи з попередження булінгу в освітньому 

середовищі 

  

1. Аналіз відвідування та семестрової 

успішності, студентів  за І семестр. 

14.12.21р. Задорецька О.Р. 

2. Аналіз організації консультації та 

відпрацювань занять студентами дисциплін, 

що закріплені за кафедрою. 

 Викладачі кафедри 

 

3. Обговорення допуску студентів до 

екзаменаційної сесії. 

 Викладачі кафедри 

4. Обговорення та затвердження методичних 

рекомендацій до практичних занять з 

дисциплін: 

-  « 

  

 

 

 

5. Обговорення та затвердження тестів для 

поточного контролю студентів і модульних 

контролів з дисципліни: 

 Викладачі кафедри 

6. Стан виховної і кураторської роботи на 

кафедрі за І сем. 

Особливості патріотичного виховання молоді 

в умовах воєнного стану 

 Куратори груп 

7. Обговорення взаємовідвідувань занять 

викладачами кафедри з письмовим відгуком 

  

8. Різне : 

- Інформація про засідання в.о. зав. кафедри. 

-  

 Зав. кафедри  

канд.мед.наук, доц. 

Похмурський В.В. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Засідання  6   10.01.2023 р. 
 

№ 

з/п 
Порядок денний Дата Хто виконує 

1 2 3 4 

1. Звіт про виконання індивідуальних планів 

викладачів за І семестр 2021-2022н. р.  

10.01.2023 р. Викладачі кафедри 

2. Звіт про виконання плану роботи кафедри за  

І семестр 2021-2022 н. р.  

 Зав. кафедри 

канд.мед.наук, доц. 

Похмурський В.В. 

 Обговорення  плану  роботи  кафедри   

на ІІ семестр. 2021/2022 н.р. 

 Зав. кафедри  

канд.мед.наук, доц. 
Похмурський В.В. 

3. Звіт про виконання наукових та методичних 

семінарів кафедри за І семестр 2021-2022 н. р.  

 Грицевич Н.Р. 

Назар С.Л. 

4. Стан академічної успішності та виховної 

роботи серед студентів за І семестр  

2022/2023 н.р. 

 Задорецька О.Р. 

5. Аналіз результатів проведення ліцензійного 

іспиту Крок М серед студентів факультету у 

2023 р. 

 Тісновець І.І. 

6. Стан науково-методичної роботи на кафедрі  Зав. кафедри 

канд.мед. наук, доц. 

Похмурський В.В. 

7. Звіт про роботу студентських науково-

пошукового товариства з хірургії «Хірургічна 

симуляція» за І семестр. 
 

 Керівники: 

 

Парфенюк М.О. 

8. Направлення викладачів на курси підвищення 

кваліфікації в Житомирський медичний 

інститут житомирської обласної ради 

«Інноваційні технології у вищій медичній 

освіті з формування професійної 

майстерності через компетентнісну складову. 

Теорія і методика викладання 

стоматологічних дисциплін», з 07.02.2022 – 

11.02.2023р. 

 Зав. кафедри 

канд.мед. наук, доц. 

Похмурський В.В. 

9. Обговорення та затвердження методичних 

рекомендацій до практичних занять  

з дисциплін: 

-   

  

 

 

Конюх Р.І. 

10. Різне: 

інформація за результатами засідання  

завідувачів кафедрами  
 

 Зав. кафедри  

канд.мед.наук, доц. 

Похмурський В.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Засідання 7       14.02.2023 р.  
 

№ 

з/п 
Порядок денний Дата Хто виконує 

1 2 3 4 

1. Про стан навчально-методичного 

забезпечення дисциплін, що закріплені за 

кафедро та вивчаються у ІІ семестрі. 

08.02. 2022р. 
 

Зав. кафедри  

канд.мед.наук, доц. 
Похмурський В.В. 

2. Розгляд та обговорення педагогічного 

навантаження асистентів та викладачів 

кафедри на ІІ сем. 

 Зав. кафедри  

канд.мед.наук, доц. 
Похмурський В.В. 

3. Розгляд та обговорення індивідуальних 

планів роботи викладачів кафедри на ІІ 

семестр 

 Зав. кафедри  

канд.мед.наук, доц. 
Похмурський В.В. 

4. Обговорення питання про підготовку 

викладачів до атестації. 

 Зав. кафедри  

канд.мед.наук, доц. 
Похмурський В.В. 

6. Обговорення та затвердження завдань для 

робочого зошита, тестів для поточного 

контролю студентів і модульних контролів з 

дисципліни  
 

  

7. Аналіз успішності та відвідування 

студентами практичних та теоретичних 

занять. 

 Куратори груп 

8. Різне : 

інформація про засідання в.о. зав. кафедрами. 

 Зав. кафедри  

канд.мед.наук, доц. 

Похмурський В.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Засідання 8     14.03.2023р. 

 
№ 

з\п 
Порядок  денний Дата Хто  виконує 

1 2 3 4 

1. Обговорення процесу підготовки загально 

кафедральної документації до планового 

огляду. 

09.03.2023р. Зав. кафедрою  

канд.мед.наук, доц. 

Похмурський В.В. 
2. Про керівництво викладачів кафедри 

студентськими науковими роботами, що 

будуть представлені у збірнику матеріалів 

конференції. ІІІ регіональної студентської 

науково-практичної конференції «Теоретичні 

та прикладні аспекти медико-біологічних 

наук». 

Конюх Р.І., Рудницька Ю,П. Тема доповіді: 

«Цифрові технології в ортопедичній 

стоматології» 

Тісновець І.І., Задорецька О.Р. Тема доповіді: 

«Герметизація фісур молярів: етапи, аналіз 

статистичних даних». 

 

 Травень 

Конюх Р.І.,  

Рудницька Ю.П. 

Тісновець І.І.,  

Задорецька О.О. 

3. Обговорення діяльності студентського 

науково-пошукового товариства. 

 Керівники: 

Парфенюк М.О. 

4. Обговорення та затвердження методичних 

рекомендацій до практичних занять з 

дисциплін: 

-  

  

 

 

 
 

5. Обговорення та затвердження завдань для 

робочого зошита СПРС, тестів для поточного 

контролю студентів і модульних контролів: 

-  

  

 

 

 

6. Аналіз успішності студентів з дисциплін що 

закріплені за кафедрою та організація  

консультації та відпрацювань занять. 

 Куратори груп 

7. Різне : 

інформація про засідання в.о. зав. кафедрами. 
 

 Зав. кафедри  

канд.мед.наук, доц. 

Похмурський В.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Засідання 9 11.04.2023р.  
 

№ 

з/п 
Порядок денний Дата Хто виконує 

1 2 3 4 

1. Аналіз успішності студентів, проведення 

консультацій та відпрацювань пропущених 

занять. 

 Викладачі кафедри 

 Формування soft-skills в усіх учасників 

освітнього процесу 

 Задорецька О.Р. 

 Аналіз проведених заходів на факультеті 

щодо реалізації інтернаціоналізації 

освітнього процесу та принципу академічної 

мобільності 

 Похмурський В.В.; 
 

2. Обговорення та затвердження методичних 

рекомендацій до практичних занять з 

дисциплін: 

-  

  

 

 
 

3. Обговорення та затвердження банку тестів 

табілетів для проведення семестрового іспиту 

з дисциплін:  

-  «Медсестринство в хірургії» 

 ІІІ МС 11,12,13 (, Хоркава Б.А.); 

- «Медсестринство в хірургії» ІІІ МС-21 

(Грицевич Н.Р,). 

- «Медсестринство в хірургії з курсом 

анестезіології та реаніматології» - ІІІ МС(в) 

11 (Гончаров М.П.) 

- Клінічне медсестринство в хірургії І МС 22 

(Похмурський В.В.); 

- «Патоморфологія з секційним курсом»  

  ІІ ЛД 21 (Нечипоренко Г.В.); 

- «Патоморфологія з секційним курсом»  

   ІІІ ЛД 22 (Нечипоренко Г.В.); 

-  «Хірургія» для студент. групи ІІ АК11   

(Хоркава Б.А.). 

- «Техніка виготовлення бюгельних 

протезів» для студентентів групи ІІ СО 

(Назар С.Л.); 

- «Профілактика стоматологічних 

захворювань» ІІСТ 11 (Чайковська С.Ю.) 

- «Терапевтична стоматологія з курсом 

фізіотерапії» ІІСТ 11 (Задорецька О.Р.) 

 

 

 

 

 

Хоркава Б.А.; 

 

Грицевич Н.Р.; 

 

Гончаров М.П. 

 

 

Похмурський В.В.; 

 

Нечипоренко Г.В.; 

 

Нечипоренко Г.В.;  

 

Хоркава Б.А. 

 

Назар С.Л.; 

 

 

????? 

 

Задорецька О.Р. 

4. Обговорення та затвердження банку тестів та 

білетів для проведення випускової 

підсумкової атестації  з дисциплін: 

- «Техніка виготовлення незнімних протезів» 

ІІ СО (Конюх Р.І.);  

- «Техніка виготовлення знімних протезів» 

 ІІ СО (Тісновець І.І.); 

- «Техніка виготовлення бюгельних 

протезів» для студент. групи ІІ СО; 

- «Медсестринство в хірургії» ІІІ МС 11-12 

 

 

 

 

Конюх Р.І.; 

 

Тісновець І.І.; 

 

Назар С.Л. 

 

 



(Парфенюк М.О.) 
 

Парфенюк М.О. 

5. Розгляд, обговорення та затвердження 

програм виробничої практики студентів 

групи ІІ СО, ІІІ МС ІІ СТ (розподіл студентів 

по базах). 

Групи ІІІ МС 

 ІІІ СТ Задорецька О.Р.,  

Конюх Р.І., 

ІІ СО Тісновець І.І.,  

 

ІІІ МС Гончаров М.П., 

Шведа Ю.П. 
6. Обговорення теоретичних та практичних 

завдань для проведення «Тижня 

спеціальності». 

Спеціальність 221 Стоматологія ОПП 

«Стоматологія ортопедична» та 

«Стоматологія» 

  

7. Обговорення та затвердження завдань для 

робочого зошита, тестів для поточного 

контролю студентів і модульних контролів з 

дисципліни: 

 

  

8. Різне : 

інформація про засідання в.о. зав. кафедрами. 
 

 

Зав. кафедрою канд..мед.наук 

доц. Похмурський В.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Засідання 10         09.05.2023р. 

 
№ 

з/п 
Порядок денний Дата Хто виконує 

1 2 3 4 

1. Звіт про відвідування науково-практичних 

конференцій. 
 

Асистенти кафедри 

2. Аналіз успішності, відвідування занять 

студентами з дисциплін що затверджені за 

кафедрою. 

 

Керівники академічних груп, 

викладачі кафедри 

3. Аналіз організації консультацій та 

відпрацювань з дисциплін, що закріплені за 

кафедрою. 

 

Керівники академічних груп, 

викладачі кафедри 

4. Обговорення допуску студентів до 

екзаменаційної сесії. 
 

Керівники академічних груп, 

викладачі кафедри 

5. Про результати проведення ІІ регіональної 

студентської науково-практичної конференції 

«Теоретичні та прикладні аспекти медико-

біологічних наук». 

 

Тісновець І.І., Задорецька О.Р., 

Конюх Р.І., Рудницька Ю.П. 

6. Обговорення та затвердження методичних 

рекомендацій до практичних занять з 

дисциплін: 

-  

 

 

 

 

 
7. Стан виховної і кураторської роботи на 

факультеті 
 

 

8. Обговорення взаємовідвідувань занять 

викладачами кафедри з письмовим відгуком  

Зав.кафедри 

канд..мед.наук, доц.. 

Похмурський В.В. 
9. Різне : 

а) інформація про засідання в.о. зав. кафедри. 
 

 

Зав.кафедри 

канд..мед.наук, доц. 

Похмурський В.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Засідання 11      13.06.2023 р. 
 

№ 

з/п 
Порядок денний Дата Хто виконує 

1 2 3 4 

1. Звіт про проведення наукових та методичних 

семінарів кафедри. 
 

Зав.кафедри  

канд..мед.наук, доц. 

Похмурський В.В. 

2. Звіт про виконання індивідуальних планів 
викладачів за ІІсеместр і за 2021-2022 н.р. . 

 

Зав.кафедри  

канд..мед.наук, доц. 

Похмурський В.В. 

3. Звіт про роботу студентських науково-

пошукових товариств з стоматології 

“Аполонія” та «Хірургічної симуляції» за ІІ 

семестр і за рік. 

 Керівники Парфенюк М.О. 

4. Звіт завідувачів лабораторіями та клінічними 

кабінетами. 
 Завлаборіями та кабінетами 

5. Звіт про виконання плану роботи кафедри за 

ІІ семестр і за 2022-2023н.р. 
 

Зав.кафедри  

канд..мед.наук, доц. 

Похмурський В.В. 

6. Про попередній розподіл навчального 

навантаження на 2022-2023 навчальний рік. 
 

Зав.кафедри  

канд..мед.наук, доц. 

Похмурський В.В. 

7. Різне : 

а) інформація про засідання завідувачів 

кафедрами та Вченій раді. 
 

 

Зав.кафедри  

канд..мед.наук, доц. 

Похмурський В.В. 

8 Підсумки проведення практики, залікової та 

екзаменаційної сесій та готовність до 

атестації випускників факультету за 

2021/2022н.р. 

 

Зав.кафедри  

канд..мед.наук, доц. 

Похмурський В.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



МЕТОДИЧНІ СЕМІНАРИ 

 
№ 

з\п 

Тема Виконавець  Дата 

проведення 

1. Дидактичні підходи до викладання предмету «ріст і 

розвиток людини» в умовах кредитно-модульної 

системи припідготовці студентів,які навчаються за 

фахом «сестринська справа» 

 

Готь І.В. Вересень 

2022 р. 

  

2. Дуальна форма освіти: сутність та варіанти 

впровадження в освітній процес Академії 

Тісновець І.І. Листопад 

2022р. 

Про досвід реалізації студентоцентрованого підходу в 

освітньому процесі на факультеті № 2 

Задорецька О.Р. 

3. Неформальна освіта: сутність та особливості 

зарахування результатів навчання отриманих у 

неформальній освіті 

 Січень 

2023р. 

  

4.   Березень 

2023р.   

 

НАУКОВІ СЕМІНАРИ 22-23 н.р. 

 
№ 

з\п 

Тема Виконавець  Дата 

проведення 

1.   Жовтень 

2022 р.   

2.   Грудень 

2022 р.   

3.   Лютий 

2023 р.   

4.   Квітень 

2023 р.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЗМІНИ (ДОПОВНЕННЯ) ПЛАНУ 

 

Дата Розділ Назва Підстава для змін 

1 2 3 4 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



    

    

    

    

    

    

    

 

ЗАУВАЖЕННЯ ОСІБ, ЯКІ ПЕРЕВІРЯЮТЬ РОБОТУ КАФЕДРИ 

 

Дата Зміст зауважень Підпис 

1 2 3 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   



   

   

   

   

   

   

   

 



ВИСНОВОК ПРО ВИКОНАННЯ ПЛАНУ 

 

 

1 СЕМЕСТР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обговорено на засіданні кафедри, протокол № ___ від «___» ___________2023р. 

В.о. зав. кафедроюПохмурський В.В. _______________ 

 

 

 

2 СЕМЕСТР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обговорено на засіданні кафедри, протокол № ___ від «___» ____________ 2023р. 

Зав. кафедроюПохмурський В.В. _______________ 

 


