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1. КОРОТКА ДОВІДКА ПРО КАФЕДРУ 

Кафедра соціально-гуманітарних дисциплін є структурним підрозділом 

факультету №1 Академії, що проводить навчальну, методичну, наукову, виховну діяльність 

відповідно до Положення про освітній процес і нормативно-юридичних документів 

навчального закладу. 

Станом на 29.08.2022 року науково-педагогічний склад кафедри: штатних викладачів 

– 11; сумісники – 3. 

До складу кафедри входять доценти, викладачі, асистенти, лаборант. У складі кафедри 6 

кандидатів наук, з них 4 мають звання доцента і працюють на посаді доцента : 

1. Лозинська Світлана Олексіївна – кандидат історичних наук, завідувач кафедри; 

2. Германович Галина Остапівна – кандидат філологічних наук, асистент; 

3. Клонцак Ореста Ігорівна – кандидат педагогічних наук, асистент; 

4. Олійник Наталія Юріївна – кандидат політичних наук, доцент; 

5. Хміляр Ірена Романівна – доктор філософії, асистент; 

6. Яворська Жанна Броніславівна – кандидат економічних наук, доцент; 

7. Голод Оксана Олексіївна – викладач; 

8. Пукаляк Леся Тарасівна – викладач; 

9. Семененко Ольга Ярославівна – викладач, викладач-методист; 

10. Ціцюра Надія Миколаївна – викладач; 

11. Халавка Оксана Анатоліївна – викладач, викладач-методист. 

 

Сумісники: 

12. Клебан Леся Осипівна – кандидат історичних наук;  

13. Федорик Володимир Михайлович – кандидат філософських наук, доцент; 

14. Шишко Валерій Валерійович – кандидат юридичних наук, доцент. 

 

Кафедра соціально-гуманітарних дисциплін забезпечує викладання дисциплін 

гуманітарного циклу та іноземної мови для студентів-медиків на двох факультетах і всіх 

спеціальностях Академії. 

 

Із 2019 року кафедра веде роботу над науково-дослідною темою: «Соціокультурна 

компетентність як складова професійної конкурентоспроможності медика». 

Згідно із темою наукового дослідження кафедри та загальною спрямованістю наукових 

досліджень в Академії, увагу приділено дослідженню теоретико-методологічних засад 

забезпечення якості вищої освіти, використанню освітніх технологій різного рівня для 

забезпечення якості освітньої та культурної роботи зі студентами в просторі сучасного вузу. 

Особлива увага приділяється вдосконаленню форм та методів самостійної роботи студентів, 

магістрантів в умовах дистанційного навчання та періоду воєнного стану. 

Інфраструктура досліджень у межах комплексної теми наукової роботи кафедри  

містить наукову, дослідницьку діяльність викладачів, керівництво магістерськими та 

студентськими пошуковими роботами, проведення різнопланових заходів. 



2. ПЛАН РОБОТИ КАФЕДРИ 

 
№ 

з/п 

 

Основні питання 

Термін 

проведення 
Відмітка про 

виконання 

 
I семестр 

1 Затвердження плану роботи кафедри на 2022-2023 

навчальний рік, затвердження графіків роботи, 

взаємовідвідувань, відкритих лекцій та консультацій 

викладачів кафедри, затвердження робочих навчальних 

програм дисциплін кафедри, затвердження індивідуальних 

планів викладачів кафедри, перезатвердження «Положення 

про кафедру», трудова дисципліна та якість викладання 

дисциплін, розподіл обов’язків на кафедрі на громадських 

засадах. Виховний процес в академії. 

 

Серпень 

2022 року 

      

2 Організація роботи студентських гуртків на кафедрі, 

планування підвищення кваліфікації, курсів науково-

педагогічних працівників кафедри на 2022-2023 

навчальний рік.  

Закріплення навчальною частиною оновленого списку 

дисциплін за кафедрою. Склад кафедри. Планові курси та 

стажування. 

Оновлення інформації для сторінки кафедри в Інтернеті.  

Обговорення питань корупції, академічної доброчесності  

у навчальному закладі в освітньому процесі.  

 

Вересень 

2022 року 

     

3 Підготовка до науково-практичного круглого столу 

присвяченого до Дня юриста в рамках досліджуваної теми 

кафедри.  

Пропозиції тем магістерських робіт для магістрів, 

затвердження до друку навчально-методичних матеріалів. 

Співпраця в процесі «студент центрованого» навчання.  

Обговорення питання інтернаціоналізації вищої освіти. 

Робота із студентами з іноземних держав. 

 

Жовтень 

2022 року 

     

4 Організація проведення наукових, методичних семінарів, 

конференцій, диспутів викладачами кафедри. Обговорення 

наукових результатів діяльності  викладачів кафедри. 

Підготовка тестів, питань для екзаменаційних білетів.  

Питання про вчасне оформлення і належне ведення 

робочої документації Академії.   

Обговорення питання професійної активності викладача 

по нових вимогах. 

 

Листопад 

2022 року 

       

5 Підготовка до зимової заліково-екзаменаційної сесії, 

затвердження екзаменаційних білетів з навчальних 

дисциплін кафедри, написання рецензій,  організація 

проведення заліків та екзаменів, навчально-методичне 

забезпечення кафедрою навчального процесу: стан та 

перспективи вдосконалення, організаційні питання. 

Обговорення звітів роботи викладачів за І семестр. 

 

Грудень 

2022 року 

   



 

II семестр 

 
6 Підсумки зимової заліково-екзаменаційної сесії, 

затвердження методичних матеріалів, графіків роботи 

викладачів, графіків взаємних відвідувань занять 

викладачів кафедри на друге півріччя 2022-2023 

навчального року. 

Обговорення нових Положень і нормативних документів 

Академії. Створення Силабусів, матеріалів для загрузки у 

віртуальне середовище академії, оновлення навчальних 

матеріалів. 

 

Січень 

2023  року 

      

7 Надання рецензій, відгуків, обговорення шляхів 

підвищення якості читання лекцій з дисциплін кафедри у 

дистанційному режимі, про стан підготовки і видання на 

кафедрі посібників, навчально- методичних комплексів.  

Обговорення  проведення занять онлайн викладачами  

кафедри. Форми та платформи. 

 

Лютий 

2023 року 

     

8 Організаційні питання по кафедрі, обговорення тез і 

надання рецензій на методичні рекомендації, посібники, 

магістерські роботи студентам-магістрантам. 

Звіти про проходження стажування, курсів викладачами. 

 Обговорення актуальних питань академічної доброчесності 

в роботі.  

Питання удосконалення і покращення в роботі та 

подальшого науково-педагогічного розвитку кафедри. 

 

Березень 

2023 року 

     

9 Звіт наукових керівників про стан виконання графіку 

написання магістерських робіт, обговорення 

напрацьованих  викладачами  тестів для модульних 

контролів та основних критеріїв оцінювання заліків.  

 

Квітень 

2023 року 

    

10 Попередній захист магістерських  робіт студентами групи 

ІІ МС 31освітнього ступеню «магістр», організаційні 

питання, підготовка до літньої  заліково-екзаменаційної 

сесії. 

 

Травень 

2023 року 

  

   

11 Звіт завідувача кафедри про навчальну, навчально- 

методичну та наукову діяльність кафедри за 2022-2023 

навчальний рік; звіти викладачів кафедри за 2020-2021 

навчальний рік, підсумки літньої заліково-екзаменаційної 

сесії, попередній  розподіл навчального навантаження 
викладачів кафедри на 2023-2024 навчальний рік. 
 

Червень

2023 

року 

        

 

 

 

Завідувач кафедри 

соціально-гуманітарних дисциплін,  

к.іст.н. С.О.Лозинська 
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