
Протокол № 4 

ЗАСІДАННЯ КАФЕДРИ ХІРУРГІЧНИХ ДИСЦИПЛІН І НЕВІДКЛАДНИХ СТАНІВ 

(з залученням технологій дистанційного зв’язку) 
 

09.11.2021р. 

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., Столяр Д.В., 
Шведа Ю.І., Назар О.Ю, Хоркава Б.А., Парфенюк М.О., Микита М.М.. 
Амізян А.А., Войтюк О.О., Задорецька О.Р., Конюх Р.І., Назар С.Л., Рудницька Ю.П., 
Тісновець І.І.. 
 

Порядок денний: 
 

1. Обговорення та затвердження екзаменаційних білетів для проведення семестрових 
екзаменів. 

2.  Обговорення та затвердження методичних рекомендацій до практичних занять з 
дисциплін, що закріплені за кафедрою. 

3. Обговорення та затвердження тестів для поточного контролю студентів і модульних 
контролів з дисципліни, що викладаються на кафедрі. 

4. Обговорення та затвердження текстів лекцій з дисципліни викладання яких 
проводится на кафедрі. 

5. Аналіз організації консультацій та відпрацювань занять студентами. 
6. Заходи з попередження булінгу в освітньому середовищі. 
7. Різне. 
 

1. Слухали: викладачів кафедри: Конюха Р.І. Тісновець І.І., Шведа Ю.І., які представили на 
затвердження викладацькому складу екзаменаційну документацію з дисциплін: 
«Стоматологічне матеріалознавство» І СТ, «Зуботехнічне маеріалознавство» І СО, «Техніка 
виготовлення незнімних протезів» ІІ СО, «Техніка виготовлення знімних протезів» ІІ СО, 

«Медсестринство в хірургії» ІV МС(в) 
Виступила: Антоненко Ю.О.- яка прокоментувала представлену екзаменаційну документацію, 
звернувши увагу присутніх на правильності складених екзаменаційних білетів. 
Ухвалили: Затвердити представлену екзаменаційну документацію до використання при 
здійсненні контролю знань та умінь студентів. 
 

2. Слухали: викладача кафедри хірургічних дисциплін і невідкладних станів Конюха Р.І., який 
представив колективу кафедри для обговорення та затвердження методичні рекомендації до 

практичних занять з дисципліни «Техніка виготовлення незнімних протезів» для студентів 
спеціальності 221 Стоматологія, ОПП Стоматологія ортопедична освітньо-кваліфікаційного 
рівня фаховий молодший бакалавр, розроблені викладачами Конюх Р.І. та Рудницькою Ю.П.. 
Методичні рекомендації за модулем 8. «Техніка виготовлення мостоподібного протеза з 
комбінованою проміжною частиною і коронками з облицюванням» складено у відповідності до 
навчального плану 2019р. та робочої навчальної програми 2019 року. Методичні рекомендації 
до практичних занять представлені на 36 сторінках та містять: актуальність теми, мету, зміст, 

що окреслює: особливості моделювання воском анатомічної форми зубів під штамповані 
коронки 3/3 та 1/ під коронку по Бородюку; виготовлення гіпсового штампа та контрштампа; 

попереднє та остаточне штампування коронок 31/3; моделювання проміжної частини 
мостоподібного протеза 31/3; обробка литва; спаювання мостоподібного протеза 31/3; 

моделювання воском вестибулярної поверхні коронок та фасеток; полімеризація пластмаси та 
механічна обробка пластмасового облицювання, 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. 

Виступив: асистент кафедри Шведа Ю.І. - який відзначив високу якість представленої 
методичної документації. 

Ухвалили: Затвердити до використання представлені методичні рекомендації. 
 

3. Слухали: викладачів кафедри Войтюк О.О., Задорецьку О.Р., Конюха Р.І., Назар С.Л., 
Рудницьку Ю.П., Тісновець І.І., які представили колективу кафедри тестові завданя для 
проведення поточного та підсумкового контролю знань студентів з дисциплін стоматологічного 
профілю. 
Слухали: викладачів кафедри Антоненко Ю.О., Гончарова М.П., Столяра Д.В., Шведу Ю.І., 
Хоркаву Б.А., Парфенюк М.О., які представили колективу кафедри тестові матеріали для 
проведення поточного та підсумкового контролю знань та вмінь студентів з дисциплін 
хірургічного профілю. 
Ухвалили: затвердити представлені матеріали для проведення поточного та підсумкового 
контролю знань студентів. 
 

4. Слухали викладачів кафедри хірургічних дисциплін і невідкладних станів Амізяна А.А., 
Войтюк О.О., Задорецьку О.Р., Конюха Р.І., Назар С.Л., Рудницьку Ю.П., Тісновець І.І., які 
представили колективу кафедри текстові варіанти лекційного матеріалу для студентів 
стоматологічних спеціальностей. 
5. Слухали: викладачів кафедри хірургічних дисциплін і невідкладних станів (Антоненко Ю.О., 
Гончаров М.П., Столяр Д.В., Шведа Ю.І., Хоркава Б.А., Парфенюк М.О., які представили 
колективу кафедри текстові варіанти лекційного матеріалу для проведення лекційних занять з 
дисциплін хірургічного профілю. 
Виступила Назар С.Л.- яка відзначила високий рівень підготовки лекційного матеріалу. 
Ухвалили: затвердити до використання представлений лекційний матеріал. 
 

6. Слухали: зав. кафедрою к.м.н. доц. Похмурського В.В.- який доповів присутньому 
викладацькому складу кафедри про результати проведеного аналізу консультацій та 
відпрацювань студентами з дисциплін що викладаються на кафедрі, закцентувавши особливу 
увагу на особливостях проведення відпрацювань студентами в умовах несприятливої 
епідеміологічної ситуації та запровадженого режиму дистанційного навчання. 
Виступив: Конюх Р.І.- який нагадав присутнім про обов’язковість фіксації проведених 
відпрацювань у відповідній документації. 
Ухвалили: інформацію прийняти до відома та виконання. 
 

7. Слухали: зав. кафедрою к.м.н., доц. Похмурського В.В. який представив колективу доповідь 
про заходи що до попередження булінгу в освітньому процесі. 
Булінг (bullying, від анг. bully – хуліган, забіяка) (цькування) - це  діяння (дії або бездіяльність) 
учасників освітнього процесу, які полягають у психологічному, фізичному, економічному, 
сексуальному насильстві, у тому числі із застосуванням засобів електронних комунікацій, що 
вчиняються стосовно малолітньої чи неповнолітньої особи та (або) такою особою стосовно 
інших учасників освітнього процесу, внаслідок чого могла бути чи була заподіяна шкода 
психічному або фізичному здоров’ю потерпілого. 
Виступив: Микита М.М.- який звернув увагу на актуальності теми та особливій користі 
прослуханої інформації для кураторів академічних груп. 
Виступили: куратори груп: Войтюк О.О. гр. ІІЛД+ІІСОф, Задорецька О.Р. гр. ІСТф+ІСОф, 

Назар С.Л. - ІІ СО, Рудницька Ю.П. - ІІ СТ, Тісновець І.І.- І СТ, Хоркава Б.А. –ІІІ АК 11, 
Гончаров -ІІ МС 21 та доповіли про психологічний стан в колективах груп та про можливість 
попередження булінгу. 
Ухвалили: інформацію прийняти до відома. 
 



8. Слухали: зав кафедрою к.м.н. Похмурського В.В. який доповів присутнім про хід 
підготовки навчальних програм з вибіркових дисциплін викладання яких планується на 
кафедрі. 
Слухали: зав кафедрою к.м.н. Похмурського В.В. який доповів присутнім про необхідність 

залучення стейкхолдерів до написання робочих навчальних програм з дисциплін що закріплені 
за кафедрою. 
Слухали: Задорецьку О.Р. яка довела до відома кураторів академічних груп можливості 
преміювання студентів, що особливо відзначились у навчально-виховному процесі. 
Ухвалили: інформацію прийняти до відома. 
 

Зав.кафедрою _________________к.м.н. доц. Похмурський В.В. 
Секретар_____________________ Тісновець І.І. 

 

 

 

 

 


