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ЗАСІДАННЯ КАФЕДРИ ХІРУРГІЧНИХ ДИСЦИПЛІН І НЕВІДКЛАДНИХ СТАНІВ 

(позачерговий) 

07.02. 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.. 

На занятті були присутні адміністрація, викладачі Академії; старший бойовий медик Назар 
Наталія Семенівна; кандидат медичних наук, провідний хірург 8-ої міської клінічної лікарні м. 
Львова Жуковський Володимир Степанович; начальник медичної санітарної частини Львівського 
державного університету безпеки життєдіяльності Бейзим Інна Хайрулівна. 

 

Порядок денний: 
1. Обговорення показового заняття Назар О.Ю. 

Слухали: завідувача кафедрою – канд. мед. наук, доц. Похмурський В.В., який запропонував 
до обговорення показову лекцію у «майстер-класі» (в online режимі), асистента кафедри хірургічних 
дисциплін і невідкладних станів Назар О.Ю. на тему: «Сучасні військові медичні протоколи 
надання медичної допомоги. Індивідуальна аптечка IFAK» у групі ІІІМС-11,12. 

Викладач цікаво висвітлив усі пункти плану лекції: 
1. Протоколи надання першої медичної допомоги пораненим на полі бою. 

2. Надання першої медичної допомоги пораненим на полі бою (в тилу). 
3. Медико-тактична характеристика індивідуальних засобів медичного оснащення. 

Лекція розпочалась вчасно, відповідно до розкладу, відповідає робочій навчальній програмі. 
Вміло проведена викладачем мотивація та актуалізація теми для сьогодення, акцент на ключові 

слова даної лекції, сучасні джерела основної, додаткової літератури, інтернет ресурси, відеофільм. 
Для закріплення висвітленого матеріалу та зворотнього зв’язку з аудиторією викладач застосував 
низку контрольних запитань, студенти відповідали на тестові завдання та ситуаційні задачі. Також 
звернув увагу студентів на завдання самостійної позааудиторної роботи. 
Слухали: Жуковського В.С. що акцентував на важливості знання протоколів надання першої 
медичної допомоги пораненим на полі бою для медичних працівників. 
Слухали: Неділько Р. В відзначила високий рівень майстерності викладача у розкритті такої 
важливої теми сьогодення для студентів медиків. 
Слухали: Федорика В.М. котрий відзначив високий методичний рівень підготовки лекції і 
рекомендував її до прослуховування студентам інших спеціальностей. 
Слухали: Назар Н.С. відзначила надзвичайно повне і якісне освітлення теми військових 
індивідуальних аптечок та їх наповнення згідно сучасних міжнародних вимог. 
Слухали: Гончарова М.П. котрий дав схвальні відгуки стосовно розкриття теми надання першої 
медичної допомоги пораненим на полі бою (в тилу). 
Слухали: Задорецьку О.Р. що відзначила актуальність лекційного матеріалу. 



Слухали: Тісновець І.І. відзначила легкість подачі, що була зрозуміла і легко сприймалася 
слухачами. 
Ухвалили: Показову лекцію вважати такою, що проведена на сучасному науково-методичному 
рівні, отримала схвальні відгуки та рекомендована до прослуховування студентам інших 
спеціальностей. 

 

 

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


