
Протокол №10 

засідання кафедри хірургічних дисциплін і невідкладних станів 

 

12.04. 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. Аналіз успішності студентів, проведення консультацій та відпрацювань пропущених 
занять. 
2. Обговорення та затвердження банку тестів та білетів для проведення семестрових 
іспитів.. 
3. Обговорення та затвердження банку тестів для ІІ СО та білетів для проведення 
підсумкової атестації для студентів ІІ СО та ІІІ МС. 
4. Розгляд, обговорення та затвердження програм виробничої та переддипломної 
практики студентів групи ІСТ, ІІСТ, ІСО, ІІ СО, ІІМС, ІІІ МС (розподіл студентів по 
базах). 
 

1. Слухали: Зав. кафедрою- к.м.н. доц. Похмурського В.В., який доповів присутньому 
викладацькому складу кафедри про результати проведеного аналізу успішності студентів, 
проведення консультацій та відпрацювання пропущених занять. Було підкреслено, що попри 
запровадження дистанційної форми навчання, рівень пропущених занять студентами 
залишається на достатньо низькому рівні, проте необхідно пришвидшити роботу по ліквідації 
академічної заборгованості студентів, особливо тих які навчаються на випускних курсах. 
Ухвалили: Інформацію прийняти до відома та виконання. 
 

2. Слухали: викладачів кафедри, які представили до обговорення та затвердження 
екзаменаційну документацію (банк тестів та екзаменаційні білети) для проведення 
семестрового екзамену з дисциплін: 
«Техніка виготовлення бюгельних протезів» для студентентів групи ІІ СО (Назар С.Л.); 
«Профілактика стоматологічних захворювань» ІІ СТ 11 (Чайковська С.Ю.) 
«Терапевтична стоматологія з курсом фізіотерапії» ІІ СТ 11 (Задорецька О.Р.) 
«Медсестринство в хірургії з курсом анестезіології та реаніматології» - ІІІ МС(в) 11 

(Гончаров М.П.) 
«Медсестринство в хірургії» ІІІ МС-21 (Грицевич Н.Р,). 
«Клінічне медсестринство в хірургії» І МС 22 (Похмурський В.В.); 
«Патоморфологія з секційним курсом» ІІ ЛД 21 (Нечипоренко Г.В.); 
«Патоморфологія з секційним курсом» ІІІ ЛД 22 (Нечипоренко Г.В.); 
«Хірургія» для студент. групи ІІ АК11 (Хоркава Б.А.). 
Ухвалили: Затвердити представлену документацію до використання під час проведення 
семестрових екзаменів з відповідних дисциплін. 
 



3. Слухали: викладачів кафедри, які представили до обговорення та затвердження 
екзаменаційну документацію (тести та екзаменаційні білети) для проведення випускової 
атестації для спеціальності Стоматологія ортопедична ІІСО з дисциплін: 
«Техніка виготовлення незнімних протезів» ІІ СО (Конюх Р.І.);  
«Техніка виготовлення знімних протезів» ІІ СО (Тісновець І.І.); 
«Техніка виготовлення бюгельних протезів» для студентів групи ІІ СО (Назар С.Л.); 
Тести для підсумкової атестації ввести в систему Google Classroom та Moodle.  

Критерії оцінювання тестів: 
150 тестів по 2бали – 300 балів; 
300 балів – 100% якості; 
прохідний бал - 56%; 

 56% - 168 балів. 
165 балів – 84 тести. 
Слухали: викладача Парфенюк М.О., яка представила до обговорення та затвердження 
екзаменаційну документацію: екзаменаційні білети для проведення випускової атестації 
студентів для спеціальності Медсестринство з дисципліни «Медсестринство в хірургії» ІІІ 
МС 11,12,13. 

Виступив: Гончаров М.П., який відмітив високий рівень представлених екзаменаційних 
білетів. 
Ухвалили: Затвердити представлену документацію до використання під час проведення 
випускової атестації з відповідних дисциплін. 
 

4. Слухали: викладачів кафедри хірургічних дисциплін і невідкладних станів кураторів груп 
практики ІІІ СТ Задорецьку О.Р., Конюха Р.І., Тісновець І.І., ІІІ МС Горбова Н.О., які 
представили на розгляд та затвердження щоденники для виробничої та переддипломної 
практики з відповідних дисциплін. 
Виступила: зав. відділом практики академії Білобривка В.Ю. яка відзначила високу якість 
представленої документації. 
Ухвалили: Затвердити до використання представлені щоденники виробничої та 
переддипломної практики студентів. 
 

5. Слухали: Слухали: асистента каф. Гончарова М.П., який представив колективу кафедри 
завершену магістерську роботу з мультимедіною презентацією на тему: «Особливості 
формування фахової компетентності медсестер для роботи в системі екстреної медичної 
допомоги». 
Робота складається з: вступу, трьох розділів, висновків до кожного розділу та загального 

висновку, списку використаних джерел, додатку. 
В доповіді грунтовно та логічно висвітлені основні розділи теми роботи: актульність теми, 
наукова новизна та практичне значення дослідження. 
Ухвалили: магістерську роботу вважати готовою для публічного захисту перед 
Екзаменаційною комісією на здобуття освітнього ступеня магістр медсестринства. 

 

 

Зав. кафедрою________________ к.м.н. доц. Похмурський В.В. 
 

Секретар____________________ Тісновець І.І. 
 


