
Протокол № 3 

ЗАСІДАННЯ КАФЕДРИ ХІРУРГІЧНИХ ДИСЦИПЛІН І НЕВІДКЛАДНИХ СТАНІВ 

 

12.10.2021 р. 

Головує - завідувач кафедри – канд. мед. наук, доц. Похмурський В.В. 
Секретар – Тісновець І.І. 
Присутні: Грицевич Н.Р., Нечипоренко Г.В., Антоненко Ю.О., Гончаров М.П., Микита М.М., 
Назар О.Ю, Хоркава Б.А., Шведа Ю.І., Парфенюк М.О.,  ???? 

Амізян А.А., Войтюк О.О., Задорецька О.Р., Конюх Р.І., Назар С.Л., Рудницька Ю.П.,  
Тісновець І.І.. 
 

Порядок  денний: 
 

1. Адаптація студентів нового набору. Аналіз успішності студентів за вересень/жовтень 
2021/2022 н.р. 

2. Обговорення теми наукового дослідження кафедри. 

3. Впровадженя студентоцентрованого підходу в освітній процес. Визначення вибіркових 
дисциплін студентами факультету. 

4. Заслухати план організаїі роботи студентського самоврядування. 

5. Обговорення та затвердження методичних рекомендацій до практичних занять з 
дисциплін. 

6.  Обговорення та затвердження тестів Модульних контролів з дисциплін, що закріплені 
за кафедрою на І семестр 2021/2022 н.р. 

7. Заходи щодо покрашення якості освітнього процесу на кафедрі. 
8. Різне. 

Направлення  викладача Антоненко Ю.О. на підвищення  кваліфікації (стажування) у 
Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького. ФПДО з циклу 
«Офтальмологія».  

 

1. Слухали: викладачів кафедри Амізяна А.А., Войтюк О.О., Задорецьку О.Р., Тісновець І.І., 
які довели до відома присутніх інформацію про адаптацію здобувачів нового набору нового 
набору до освітнього процессу. Такі здобувачі навчаються лише на спеціальності 221 
Стоматологія. Вони успішно адаптувалися до освітнього процесу, орієнтуються в роозкладі 
відвідують лекційні та практичні заняття, зауважень до дисципліни нема. 
Виступила: к.м.н. Нечепоренко Г.В. яка звернула увагу присутніх на рівень відвідуваності 
студентами практичних та лекційних занять, особливу увагу приділивши процессу організації 
ліквідації студентами академічної заборгованості. 
Ухвалили: інформацію прийняти до відома. 
 

2. Слухали: зав. каф. к.м.н., доц. Похмурського В.В.- який нагадав викладачам кафедри про 
обов'язковість виконання розділів наукового дослідження, як невід'ємної сткладової організації 
роботи кафедри. Присутнім було додатково закцентовано особливу увагу на темі наукового 
дослідження кафедри: «Розробка інноваційних методик підготовки сестри медичної в контексті 
формування фахової компетентності на основі дослідження тенденцій ринку праці та 
зайнятості». 

Виступив Микита М.М.- який нагадав присутнім про необхідність фіксації обсягу виконаної 
роботи в індивідуальних планах викладачів. 
Ухвалили: інформацію прийняти до відома та виконання. 



3. Слухали: викладачі кафедри - завідувачів лабораторіями та кабінетами, що закріплені за 
кафедрою. 
Виступили: Конюх Р.І., Задорецька О.Р., Тісновець І.І. - які доповіли присутнім про стан 
лабораторій на базі яких відбувається навчання студентів стоматологічних спеціальностей. 

Також Задорецька О.Р. наголосила на необхідності покращання матеріально-технічної бази 
кабінетів як обов’язкової складової освітнього процесу. 

Виступила: Хоркава Б.А.- підкреслила важливість налагодження співпраці з ЛПЗ м. Львова, як 
вагомого моменту в навчанні студентів академії. 
Ухвалили: інформацію прийняти до відома. 
 

4. Слухали: зав. кафедрою Похмурського В.В.- який розповів колективу кафедри про 
важливість впровадження студентоорієнтованого підходу, як невід’ємної складової освітнього 
процесу в академії. Він нагадав присутнім про необхідність розробки навчальних програм 
дисциплін за вибором для впровадження в освітній процес. 

Виступила: Назар С.Л., яка доповіла присутнім про хід розробки програм вибіркових дисциплін 
для студентів стоматологічних спеціальностей. 
Ухвалили: Інформацію прийняти до відома та виконання. 
 

5. Слухали: Дрогомирецького Б. - голову студентського самоврядування академії, який 
розповів колективу кафедри про план діяльності студентського самоврядування академії на 
поточний навчальний рік. 
Виступила: Задорецька О.Р - яка акцентувала увагу присутніх на невід’ємній участі 
кафедральних працівників в виховній роботі академії, особливо кураторів академічних груп. 
Ухвалили: інформацію прийняти до відома та виконання. 
 

6. Слухали: викладачів кафедри хірургічних дисциплін і невідкладних станів, які 
представили колективу кафедри для обговорення та затвердження методичні рекомендації:  

- Терапевтична стоматологія з курсом фізіотерапії» для студентів спеціальності 221 
Стоматологія, ОПП Стоматологія освітньо-кваліфікаційного рівня фаховий молодший бакалавр, 
розроблені викладачем Задорецькою О. Р.  
Методичні рекомендації складено у відповідності до навчального плану 2019р. та робочої 
навчальної програми 2019 року. Методичні рекомендації до заняття представлені на 17 сторінках 
та містять: актуальність теми; мету; зміст; що окреслює класифікацію та будову 
стоматологічного інструментарію його призначення та способи використання, а також способи 

та алгоритм ізоляції операційного поля при стоматологічному прийомі, план завдань для 
самостійної роботи студентів у вигляді контрольних запитань, тестових та ситуаційних завдань, а 
також професійні алгоритми для оволодіння практичними навиками та професійними вміннями, 
перелік теоретичних запитань та практичних навичок, наказову базу та рекомендовані 
літературні джерела. 
Ухвалили: Затвердити представлені методичні рекомендації та рекомендувати  використовувати  
в освітньому процесі. 
 

7. Слухали: викладачів кафедр хірургічних дисциплін і невідкладних станів, які представили 
на огляд матеріали для проведення модульних контролів з дисциплін що викладаються на 
кафедрі в І- ому семестрі поточного навчального року. 
Виступила : Назар С.Л.- яка звернула увагу присутніх на валідності тестових завдань . 
Ухвалили: Затвердити представлені матеріали до використання в навчальному процесі. 
 



8. Слухали: Задорецьку О.Р. - яка розповіла колективу кафедри про заходи щодо 
покращення якості освітного процесу на кафедрі. Освітній процес складається з таких складових 
як професійність викладацького складу, матеріально-технічне забезпечення та мотивованість 
здобувачів освіти. Професійність викладацького регулярно покращується на вебінарах, курсах 
підвищення кваліфікації та спеціалізація; матеріально-технічне забезпечення бажає бути кращим, 
а мотивованість здобувачів освіти ґрунтується на попередніх складових та створенні 
оптимальних психо-педагогічних умов взаємозв’язку «викладач-студент». 

Виступила: Тісновець І.І. - яка підкреслила необхідність оновлення технічних засобів для 
викладацької діяльності на кафедрі. 
Ухвалили: Інформацію прийняти до відома та виконання. 
 

9. Різне 

Слухали: зав. кафедрою Похмурського В.В., який повідомив присутньому складу кафедри про 
скерування на підвищення кваліфікації (стажування) у Житомирський медичний інститут 
викладачів Антоненко Ю.О. з циклу «Медсестринство в офтальмології»; «Офтальмологія» 

та Нечипоренко Г.В . з циклу «Патоморфологія з секційним курсом»; «Судова медицина». 

Ухвалили: Скерувати на підвищення  кваліфікації (стажування) у Житомирський медичний 
інститут викладачів Антоненко Ю.О. з циклу «Медсестринство в офтальмології»; 
«Офтальмологія» та Нечипоренко Г.В . з циклу «Патоморфологія з секційним курсом»; «Судова 
медицина». 
 

Зав. кафедрою______________ к.м.н., доц. Похмурський В.В. 
Секретар__________________ Тісновець І.І. 


