
Протокол № 6 

засідання кафедри хірургічних дисциплін і невідкладних станів 

 

11.01. 2022 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., Горбова Н.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. Звіт про виконання індивідуальних планів викладачів за І семестр 2021-2022н. 
р. 

2. Звіт про виконання плану роботи кафедри за І семестр 2021-2022 н. р. 
3. Обговорення  плану  роботи  кафедри  на ІІ семестр. 2021/2022 н.р. 
4. Звіт про виконання наукових та методичних семінарів кафедри за І семестр 

2021-2022 н. р.  
5. Про результати зимової екзаменаційної сесії 
6. Звіт про роботу студентського науково-пошукового товариства хірургії за І 

семестр Парфенюк М.О.  
7. Обговорення та затвердження методичних рекомендацій до практичних 

занять з дисциплін: «Техніка виготовлення незнімних протезів» 

8. Про створення робочої групи для перегляду ОПП (освітньо-професійної 
програми) «Стоматологія» та «Стоматологія ортопедична» для підготовки 
фахівців ступеня фаховий молодший бакалавр за спеціальністю 221 
Стоматологія галузі знань 22 Охорона здоров’я кваліфікація Гігієніст зубний 
та Технік зубний, призначення керівника робочої (проектної) групи (гаранта) 
освітньо-професійної програми та формування робочої (проектної) групи 

9. Інформація за результатами засідання завідувачів кафедрами  
Скерувати викладачів кафедри Тісновець І.І., Парфенюк М.О., Шведу Ю.І, у 
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 – 11.02.2022 р. 

10. Різне : 
 

 

1. Слухали: викладачів кафедри, які почергово доповідали про виконання пунктів індивідуального 
плану за Ⅰ-й семестр 2021-2022н.р. 



Виступив: Зав. кафедрою - к.м.н. Похмурський В.В.- який відзначив достатній рівень виконання 
поставлених завдань впродовж минулого семестру працівниками кафедри та звернув увагу на 
важливість покращення якості виконання запланованих завдань. 

Виступила: Назар С.Л, - яка звернула особливу увагу на виконанні працівниками кафедри наукової 
роботи, як невід’ємної частини індивідуального плану. 

Ухвалили: Інформацію прийняти до відома. 
 

2. Слухали: Зав. кафедрою- к.м.н. Похмурського В.В. який представив колективу кафедри звіт про 
виконання роботи кафедри за Ⅰ-й семестр 2021-2022 н.р. Роботу кафедри було оцінено як добру, 
усі поставлені завдання протягом семестру виконувались вчасно та в повному обсязі. Особливо, 
було відзначено виконання викладацьким складом кафедри методичної роботи. Також, необхідно 
інтенсифікавати викладачами виконання наукової роботи. 
Виступила: Завуч кафедри Задорецька О.Р.- яка відзначила високу якість написаних силабусів 
навчальних дисциплін, які викладаються вперше викладачами кафедри. 
Ухвалили: Затвердити звіт про виконання плану роботи кафедри. 
 

3. Слухали: Зав. кафедрою- к.м.н. Похмурського В.В. який представив план роботи кафедри на ІІ 
семестр 2021/2022 н.р. Особливу увагу було приділено виконанню пунктів плану методичних та 
наукових семінарів. 
Виступила: Назар С.Л.- яка обговорила з присутніми план методичних семінарів, та запросила 
колектив кафедри до всебічної роботи над опрацюванням представленої тематики. 
Ухвалили: Затвердити план роботи кафедри на другий семестр 2021-2022 н.р. 
 

4. Слухали: Відповідальну за методичні семінари кафедри Назар С.Л., яка представила колективу 
кафедри звіт про проведення методичних семінарів за Ⅰ-й семестр 2021-2022н.р. 
Виступила: Антоненко Ю.О. яка відмітила високий рівень методичної роботи на кафедрі 
зважаючи на особливості дистанційного формату роботи. 
Ухвалили: Затвердити звіти про проведення методичних семінарів. 
 

5. Слухали: Зав кафедрою- к.м.н. доц. Похмурського В..В. який провів аналіз успішності 
студентів, що здавали екзаменаційну сесію в попередньому семестрі та відзначив задовільний 

рівень підготовки студентів з дисциплін хірургічного профілю, особливо студентів вечірньої 
форми навчання, також, закцентував увагу на необхідності підвищення уваги до студентів, що 
навчаються на спеціальності акушерська справа. 
Виступила: Парфенюк М.О.- яка звернула увагу присутніх на важливості підготовки студентів до 
ліцензованого іспиту КРОК-М і КРОК-Б. 

Виступив: Конюх Р.І. який рекомендував для підвищення якості підготовки студентів покращити 
матеріально-технічну базу спеціальності 221 Стоматологія. 

Ухвалили: Інформацію прийняти до відома та виконання. 
 

6 Слухали: керівника студентського науково-пошукового товариства з хірургічних дисциплін 
Парфенюк М.О. яка доповіла присутнім про те що в продовж І семестру незважаючи на карантинні 
умови члени гуртка провели широке обговорення та відтворення медичних сценаріїв: “Одягання та 
знімання засобів індивідуального захисту ковідного відділення інтенсивної терапії  Алгоритм 
комунікації з пацієнтом”, “Визначення та оцінювання частоти дихання”, “Визначення та 
оцінювання частоти пульсу”, “Оцінка стану пацієнта за системою ABCD”, “Надання невідкладної 
допомоги  пацієнту з нападом бронхіальної астми”, “Надання невідкладної допомоги пацієнту з 



анафілактичним шоком”. Студенти були ознайомлені з основними складовими медичної симуляції і 
відтворювали медичні сценарії  невідкладних станів інтенсивної терапії. 

Виступив: Шведа Ю.І.- який наголосив на актуальності роботи науково-пошукових товариств 
навіть в умовах карантину і відзначив високий рівень підготовки студентів. 

Ухвалили: Інформацію прийняти до відома. 
 

7. Слухали: викладачів кафедри, які представили колективу кафедри для обговорення та 
затвердження методичні рекомендації до самостійної позааудиторної роботи студентів з 
дисципліни: «Техніка виготовлення незнімних протезів» в групах І СО-11- 2 сем. (16 тем) у 
співавторстві з Рудницькою Ю.П. 
Виступила: Назар С.Л.- яка відмітила високий рівень представлених методичних рекомендацій. 
Ухвалили: Затвердити представлені методичні рекомендації до використання під час навчального 
процесу. 
 

8. Слухали: Слухали завідувача кафедри хірургічних дисциплін і невідкладних станів,  

Похмурського В.В. щодо щорічного обов’язкового моніторингу та перегляду освітніх програм, 
закріплених за кафедрою, відповідно до Положення «Про освітні програми у КЗВО ЛОР 
«Львівська медична академія імені Андрея Крупинського». 

Ознайомив з основними вимогами вище сказаного Положення. 
Нову ОП розробляють за ініціативою керівництва Академії та/або ініціативної групи з числа 

НПП. Розробленню нової ОП передує порівняльний аналіз аналогічних спрямувань, що діють у 
провідних зарубіжних і вітчизняних ЗВО, їх тривалості, переліку навчальних дисциплін, рівня 
викладання та ін. 

Розроблення, моніторинг та перегляд кожної ОП здійснюють робочі (проектні) групи. 
Робочі (проектні) групи формують окремо за кожною ОП на період її розроблення, моніторингу, 
перегляду, проведення процедур зовнішнього оцінювання (ліцензування, акредитація), 
самооцінювання або інших необхідних процедур. 

Склад робочої (проектної) групи ОП затверджується наказом ректора Академії. До складу 
робочої (проектної) групи включаються представники випускової кафедри, навчально-методичної 
частини, стейкхолдери та представники студентського самоврядування. При цьому мають бути 
дотримані ліцензійні умови щодо наявності у складі проектної групи: для першого 
(бакалаврського) рівня вищої освіти - трьох осіб, що мають науковий ступінь та/або вчене звання; 

Очолює робочу (проектну) групу її керівник - гарант освітньої програми, НПП, який має 
науковий ступінь та/або вчене звання за відповідною або спорідненою до ОП спеціальністю зі 
стажем науково-педагогічної роботи не менш як 10 років. Гарант освітньої програми може бути 
керівником лише однієї ОП. Дострокове припинення роботи й призначення нового гаранта ОП і 
членів проектної групи здійснюється на підставі наказу ректора Академії. 

Робочі (проектні) групи виконують такі завдання: обирають вид ОП, встановлюють 
актуальність ОП, формують профіль програми, визначають форми навчання та організації 
освітнього процесу, визначають освітні компоненти, розробляють навчальний план та інші 
нормативні документи, що організаційно супроводжують процес підготовки здобувачів вищої 
освіти за відповідною ОП з врахуванням рекомендацій навчально-методичної частини Академії; 
дають завдання випусковим та іншим кафедрам Академії на розроблення навчально-методичного 
забезпечення ОП, здійснюють аналіз відповідності ОП Ліцензійним умовам, узагальнюють 
пропозиції та формують рекомендації з вдосконалення існуючої ОП, беруть участь у моніторингу 
ОП (узагальнюють пропозиції та рекомендації, здійснюють самообстеження та самооцінювання) і 
періодичному перегляду ОП; спільно з навчально-методичною частиною Академії та приймальною 



комісією забезпечують внесення відомостей щодо ОП та навчальних планів до ЄДЕБО; 
здійснюють контроль за реалізацією ОП науково-педагогічними працівниками 

та кафедрами. 
Робоча (проектна) група: встановлює суспільну потребу в ОП та її потенціал - шляхом 

консультацій з зацікавленими сторонами (здобувачами фахової передвищої (вищої) освіти, 
випускниками Академії, роботодавцями, науковою спільнотою, професіоналами тощо); з’ясовує 
виконання основних умов запровадження ОП; проводять аналіз ринку освітніх послуг і можливості 
позиціонування на ньому ОП, аналіз ринку праці, на який орієнтовано нову ОП, можливостей 
майбутнього працевлаштування випускників; оцінює достатність наявних ресурсів (кадрових, 
фінансових, організаційних та ін.) для реалізації ОП. 

Тому наступною роботою на кафедрі є перегляд та оновлення ОПП закріплених за кафедрою. 

Для ефективної роботи над цим питанням потрібно від кафедри запропонувати кандидатуру 
гаранта (керівника робочої (проектної) групи). Завідувачем кафедри запропоновано кандидатуру 
керівника робочої (проектної) групи ОПП. 

Похмурського В.В. – завідувача кафедрою, який доповів складу кафедри про необхідність 
створення робочої групи для розробки ОПП (освітньо-професійної програми) «Стоматологія» та 
«Стоматологія ортопедична» для підготовки фахівців ступеня фаховий молодший бакалавр за 
спеціальністю 221 Стоматологія галузі знань 22 Охорона здоров’я кваліфікація Гігієніст зубний та 
Технік зубний. 
 

Слухали завідувача кафедри хірургічних дисциплін і невідкладних станів,  

Похмурського В.В. який повідомив про необхідність перегляду та оновлення освітньо-професійної 
програми «Стоматологія», спеціальності 221 Стоматологія, освітньо-професійного ступеня 
фаховий молодший бакалавр відповідно до вимог Закону України «Про фахову передвищу освіту», 
Положення «Про освітні програми у КЗВО ЛОР «Львівська медична академія імені Андрея 
Крупинського». Запропонував як керівника даної ОПП викладача, спеціаліста вищої категорії. - 

Задорецьку О.Р., яка одночасно є і розробником проекту Стандарту фахового молодшого бакалавра 
спеціальності 221 Стоматологія; 

Запропоновано наступний склад робочої (проектної) групи з числа науково-педагогічних 
працівників: Сойка Л.Д., Дуб Н.Є., Тісновець І.І., Конюх Р.І., Нечипор Н.О. Також запропонувала 
додати в склад групи з числа роботодавців, практиків професіоналів Пешка Ю.І. - головного лікаря 

ПП «Естетика», з числа здобувачів Дрогомирецького Богдана – студента групи ІІ СТ 11 

спеціальності Стоматологія. 

 

Всі присутні підтримали пропозицію очолити робочу (проектну) групу щодо перегляду та 
оновлення ОПП «Стоматологія» освітнього-професійного ступеня «фаховий молодший бакалавр» 
Задорецьку О.Р. та підтримали пропонований склад робочої (проектної) групи. 

 

Ухвалили (одноголосно): 
Подати на затвердження ректором кандидатуру Задорецьку О.Р. - викладача вищої 

кваліфікаційної категорії як гаранта (керівника робочої (проектної) групи) ОПП «Стоматологія» 

спеціальності 221 Стоматологія освітнього-професійного ступеня «фаховий молодший бакалавр» 
та наступний склад робочої (проєктної) групи: Сойка Л.Д., Дуб Н.Є., Тісновець І.І., Конюх Р.І., 
Нечипор Н.О., Пешка Ю.І., Дрогомирецького Богдана. 
 

3. Слухали Похмурського В В. - завідувача кафедри хірургічних дисциплін і невідкладних 
станів, який повідомив також про необхідність перегляду та оновлення освітньо-професійної 
програми «Стоматологія ортопедична» спеціальності 221 Стоматологія освітньо-професійного 



ступеня фаховий молодший бакалавр. Наголосив, що Стандарт фахового молодшого бакалавра 
спеціальності 221 Стоматологія вже затверджений, відповідно всі освітні програми даної 
спеціальності потрібно оновити відповідно до Стандарту. Запропонував очолити робочу 
(проектну) групу) даної ОПП викладачеві, спеціалісту першої категорії – Тісновець І.І. та 
наступний склад робочої (проектної) групи: Сойка Л.Д., Дуб Н.Є., Задорецька О.Р., Конюх Р.І., 
Нечипор Н.О., Питльовани П.В., Якібчук Р. 

 

Всі присутні підтримали пропозицію очолити робочу (проектну) групу щодо перегляду та 
оновлення ОПП «Стоматологія ортопедична» освітнього-професійного ступеня фаховий 
молодший бакалавр Тісновець І.І. та підтримали пропонований склад робочої (проектної) групи. 

 

Ухвалили (одноголосно): 
Подати на затвердження ректором кандидатуру Тісновець І.І. - викладача, спеціаліста першої 

категорії, як гаранта (керівника робочої (проектної) групи) ОПП «Стоматологія ортопедична» 

освітнього-професійного ступеня фаховий молодший бакалавр та наступний склад робочої 
(проєктної) групи: Сойка Л.Д., Дуб Н.Є., Задорецька О.Р., Конюх Р.І., Нечипор Н.О., Питльовани 
П.В., Якібчук Р. 
 

9.Слухали: Зав кафедрою- к.м.н. Похмурського В.В., який доповів про скерування викладачів 
кафедри Щведу Ю.І., Парфенюк М.О., Тісновець І.І., Житомирський медичний інститут 
житомирської обласної ради на курс «Інноваційні технології у вищій медичній освіті з формування 
професійної майстерності через компетентнісну складову. Теорія і методика викладання 
стоматологічних дисциплін», 07.02.2022 – 11.02.2022 (1 кредит); 
Ухвалили: скерувати запропонованих викладачів у Житомирський медичний інститут 
житомирської обласної ради на курс «Інноваційні технології у вищій медичній освіті з формування 
професійної майстерності через компетентнісну складову. Теорія і методика викладання 
стоматологічних дисциплін». 

 

Різне: Зав кафедрою- к.м.н. Похмурського В.В., який ознаомив науково-педагогічний склад 
кафедри з інформацією за результатами засідання завідувачів кафедр та Вченої ради. 
 

Зав. кафедрою_________________ к.м.н., доц. Похмурський В.В. 
Секретар_____________________ Тісновець І.І. 
 


