
Протокол № 5 

ЗАСІДАННЯ КАФЕДРИ ХІРУРГІЧНИХ ДИСЦИПЛІН І НЕВІДКЛАДНИХ СТАНІВ 

 

14.12. 2021 р. 
Головує - завідувач кафедрою – канд. мед. наук, доц. Похмурський В.В. 
Секретар – Тісновець І.І. 
Присутні: Грицевич Н.Р., Нечипоренко Г.В., Антоненко Ю.О. Гончаров М.П., Назар О.Ю, Столяр 
Д.В., Шведа Ю.І., Хоркава Б.А., 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. Аналіз відвідування та семестрової успішності, студентів за І семестр. 

2. Аналіз організації консультації та відпрацювань занять студентами дисциплін, що 
закріплені за кафедрою. 

3. Обговорення допуску студентів до екзаменаційної сесії. 
4. Обговорення та затвердження методичних рекомендацій до практичних занять з 

дисципліни: «Медсестринство в офтальмології» для спеціальності 223 Медсестринство ОПП 
Сестринська справа освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст, вечірньої форми 
навчання ІІІ МС(в)11, 

5. Обговорення та затвердження тестів для поточного контролю студентів і модульних 
контролів з дисципліни. 

6. Стан виховної і кураторської роботи на кафедрі за І сем. 
7. Обговорення взаємовідвідувань занять викладачами кафедри з письмовим відгуком 

8. Різне: Інформація про засідання в.о. зав. кафедри. 
 

1. Слухали: Задорецьку О.Р. яка проінформувала присутніх викладачів кафедри про проведений 
нею аналіз успішності студентів та відвідуваннями останніх занять з дисциплін, що 
викладаються на кафедрі. Було зазначено, переважна більшість студентів сумлінно ставляться 
до відвідувань занять та мають добру успішність з дисциплін. Проте, є студенти які все ж мають 
великий відсоток академічної заборгованості – це Партика А., Босняк Б., Комарницька Л., 
Наугольник Ю., Гайчук Н., Демків Є., Чмелик А. хоча окремі докладають зусиль щодо її 
ліквідації. 
Виступила: Антоненко Ю.О.- яка доповнила попереднього викладача, аналізом успішності 
студентів з окремої дисципліни «Медсестринство в офтальмології». 
Ухвалили: Інформацію прийняти до відома. 

 

2. Слухали: зав. кафедрою- к.м.н. Похмурського В.В. який доповів присутньому науково-

викладацькому складу кафедри про результати проведеного ним аналізу організації 
консультації та відпрацювань занять студентами з дисциплін, що закріплені за кафедрою. Було 
відзначено, що студенти активно працюють над ліквідацією пропущених занять та негативних 
оцінок. 
Виступив: Конюх Р.І.- який нагадав присутнім про необхідність коректної фіксації 
відпрацювань студентами у відповідній документації. 
Ухвалили: Інформацію прийняти до відома та виконання. 
 



3. Слухали: викладачів кафедри Грицевич Н.Р., Нечипоренко Г.В., Антоненко Ю.О. Гончаров 
М.П., Назар О.Ю, Столяр Д.В., Шведа Ю.І., Хоркава Б.А., Парфенюк М.О., Амізян А.А., Войтюк 
О.О., Задорецька О.Р., Конюх Р.І., Назар С.Л., Рудницька Ю.П., які доповіли про результати 
допуску студентів до екзаменаційної сесії. Було зазначено, що студенти мають хороший рівень 
академічних знань та здатні проявити високий результат під час складання екзаменів. 
Виступила: Тісновець І.І. - яка нагадала присутнім про необхідність правильного та своєчасного 
заповнення екзаменаційних відомостей. 
Ухвалили: інформацію прийняти до відома та виконання. 
 

4. Слухали: викладача кафедри Антоненко Ю.А. яка представила на розгляд та затвердження 
методичні рекомендації «Медсестринство в офтальмології» для спеціальності 223 
Медсестринство ОПП Сестринська справа освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст, 
вечірньої форми навчання ІІІ МС(в)11, розроблені викладачем Антоненко Ю.О. 
Методичні рекомендації складено у відповідності до навчального плану 2019р. та робочої 
навчальної програми 2019 року. Методичні рекомендації до чотирьох занять представлені на 50 

сторінках та містять: актуальність теми, мету, зміст, що окреслює медсестринське обстеження 
офтальмологічного пацієнта, функції органа зору, порушення рефракції та акомодації, 
медсестринський процес при захворюваннях допоміжного апарату очей, при захворюваннях 
оболонок ока і кришталика, при захворюваннях зорового нерва, глаукомі, травмах органа зору, 

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. 
 

5. Слухали: викладачів дисциплін стоматологічного профілю - Войтюк О.О., Задорецька О.Р., 
Конюх Р.І., Назар С.Л., Рудницька Ю.П., Тісновець І.І, які представили колективу кафедри 
документацію для проведення підсумкових модульних контролів з відповідних дисциплін. 
 

6. Слухали: викладачів кафедри - кураторів академічних груп: Задорецьку О.Р., Войтюк О.О, 
Амізян А.А., Тісновець І.І., Назар С.Л., Рудницьку Ю.П., Антоненко Ю.О. гр., Гончаров М.П., які 
доповіли присутнім про проведену виховну роботу в закріплених академічних групах. Зі 
студентами груп було проведено ряд бесід щодо підведення підсумків навчання у поточному 
семестрі, ліквідації академічних заборгованостей та відвідування. Особливу увагу під час 
проведення виховної роботи було приділено вихованню в молодого покоління чуйності, 
дотримання правил етики та деонтології під час роботи з пацієнтами, як вагомих якостей в 
формуванні особистості медичного працівника.  
Ухвалили: Інформацію прийняти до відома. 
 

7. Обговорення взаємовідвідувань занять викладачами кафедри з письмовим відгуком 

Слухали відгуки викладачів кафедри з інформацією за результатами взаємовідвідування 
занять. Бланки з письмовими відгуками додаються. 

8. Різне. 
- Слухали: колектив кафедри хірургічних дисциплін і невідкладних станів, котрі поділились 
враженнями про взаємовідвідування занять інших викладачів. 
Виступила: Парфенюк М.О.- яка відзначила високий професійний рівень викладачів дисциплін 
хірургічного профілю. 
Виступила: Рудницька Ю.П.- яка звернула увагу на всебічному залученні студентів 
стоматологічних спеціальностей до відпрацювання практичних навичок на заняттях. 

 



Зав. кафедрою_______________ к.м.н.доц. Похмурський В.В. 
Секретар___________________ Тісновець І.І. 


