
Протокол № 8 

ЗАСІДАННЯ КАФЕДРИ ХІРУРГІЧНИХ ДИСЦИПЛІН І НЕВІДКЛАДНИХ СТАНІВ 

 

15.02. 2022р. 
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. Про стан навчально-методичного забезпечення дисциплін, що закріплені за кафедро та 

вивчаються у ІІ семестрі. 
2. Розгляд та обговорення педагогічного навантаження асистентів та викладачів кафедри 

на ІІ сем. 
3. Розгляд та обговорення індивідуальних  планів роботи викладачів кафедри на ІІ семестр 

4. Обговорення питання про підготовку викладачів до атестації. 
5. Аналіз успішності та відвідування студентами практичних та теоретичних занять. 
6. Різне: інформація про засідання в.о. зав. кафедрами. 

 

1. Слухали: Зав. кафедрою – к.м.н. доц. Похмурського В.В. який доповів присутнім 
викладачам кафедри про стан навчально-методичного забезпечення дисциплін, що закріплені за 
кафедрою. Окремо звернувши увагу на обов’язковості створення текстових варіантів лекцій, 
методичних вказівок до практичних занять та самостійної роботи для завантаження їх на 
платформу Moodle і створення безперешкодних умов для навчання студентів, особливо в умовах 
карантинних обмежень. 
Виступив: зав. навчально-методичною частиною академії к.філософ.н. Федорик В.М. який 
попросив присутній викладацький склад пришвидшити роботу щодо наповнення віртуального 
навчального середовища Moodle в академії та запевнив у всебічній підтримці з даного питання 
навчально-методичної частини академії. 
Ухвалили: Інформацію прийняти до відома та виконання. 
 

2. Слухали: Зав.кафедрою – к.м.н. доц. Похмурського В.В. який довів до відома присутніх 
педагогічне навантаження педагогічних працівників кафедри на другий семестр 2021-2022н.р. 
Зав.кафедри звернув увагу на точному та вчасному відображенні педнавантаження в 
індивідуальних планах працівників. 
Ухвалили: Інформацію прийняти до відома та виконання. 
 

3. Слухали: викладачів кафедри хірургічних дисциплін та невідкладних станів, які 
представили до обговорення та затвердження колективом кафедри індивідуальні плани 
викладачів. 
Виступила: Назар С.Л. яка наголосила присутнім на важливості виконання методичної роботи в 
продовж семестру, як невід’ємної частини роботи викладачів. 
Ухвалили: Затвердити індивідуальні плани викладачів кафедри на другий семестр 2021-2022н.р. 
 



4. Слухали: Методиста навчально-методичного відділу Ільчишин О.В., яка доповіла присутнім 
науково-педагогічним працівникам кафедри про зміни в порядку атестації на присвоєння 
кваліфікаційних категорій. Було роз’яснено особливості набору балів безперервного 
професійного розвитку, та порядок проходження стажування за фахом та на психолого-

педагогічному циклі. 
Виступила: Задорецька О.Р.- яка наголосила присутнім на необхідності відвідувань 
професійних конференцій, з’їздів, симпозіумів, майстер-класів. 
Ухвалили: Інформацію прийняти до відома та виконання. 
 

5. Слухали:  Зав. кафедрою – к.м.н. доц. Похмурського В.В. який довів до відома присутніх 
результати проведеного аналізу успішності студентів з дисциплін що викладаються на кафедрі. 
Було звернуто особливу увагу на підвищенні якості викладання і збільшення кількості 
навчального матеріалу у системі MOODL. 

Виступив: Конюх Р.І.- який звернув увагу присутніх на обов’язковості активної роботи 
студентів та викладачів у системі MOODL. 

Ухвалили: Інформацію прийняти до відома та виконання. 
 

6. Різне: Слухали: зав. кафедрою к.м.н. доц. Похмурського В.В. який нагадав присутнім про 
необхідність активізації роботи колективу кафедри під час методичних та наукових семінарів, 
вчасному веденні академічних журналів, та всебічному дотриманні правил академічної 
доброчесності. 
Ухвалили: Інформацію прийняти до відома. 
 

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


