
Протокол №11 

ЗАСІДАННЯ КАФЕДРИ ХІРУРГІЧНИХ ДИСЦИПЛІН І НЕВІДКЛАДНИХ СТАНІВ 

 

10.05. 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. Звіт про Безперервний професійний розвиток (БПР) викладачів  кафедри. 
2. Аналіз успішності, відвідування занять студентами з дисциплін що затверджені за 

кафедрою. 
3. Аналіз організації консультацій та відпрацювань з дисциплін  що закріплені за кафедрою. 
4. Обговорення допуску студентів до екзаменаційної сесії. 
5. Стан виховної і кураторської роботи на кафедрі. 
6. Обговорення взаємовідвідувань занять викладачами кафедри з письмовим відгуком. 
 

1. Слухали: зав.кафедрою- к.м.н. доц. Похмурського В.В., який доповів присутньому науково-

викладацькому складу кафедри про тематичне удосконалення викладачів протягом 2021-2022 

навчальних років. К.м.н. доц. Похмурський висловив сподівання, що отриманий досвід допоможе 
колективу кафедри в навчальній та науковій діяльності. 
Слухали : працівників кафедри викладачів хірургічного профілю: : Нечипоренко Г.В., Антоненко 
Ю.О., Гончарова М.П.,Столяра Д.В., Шведу Ю.І., Хоркаву Б.А., Парфенюк М.О., Горбову Н.О., які 
доповіли присутнім про відвідані конференції (онлайн) за фахом та поділились відгуками про 
отриману інформацію. 
Слухали: працівників кафедри викладачів дисциплін стоматологічного профілю: Амізяна А.А., 
Войтюк О.О., Задорецьку О.Р., Конюха Р.І., Назар С.Л., Рудницьку Ю.П., Тісновець І.І., 
Чайковську С.Ю., які доповіли присутнім про відвідані конференції (онлайн) за фахом та 
поділились відгуками про отриману інформацію. 

Виступила: Назар С.Л.- яка відзначила високу активність викладачів кафедри в контексті 
відвідування наукових конференцій, симпозіумів, майстер-класів, як вагомого аспекту БПР 
викладача та лікаря. 
Ухвалили: Інформацію прийняти до відома. 
 

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

викладацькому складу кафедри про результати проведеного аналізу успішності студентів з 
дисциплін що викладаются на кафедрі. Було відзначено високу успішність студентів що навчаются 
за фахом медсестринство та лабораторна діагностика. 
Виступив: Конюх Р.І.- який додав, що успішність студентів стоматологічного профілю є 
достатньою, проте залишаются окремі студенти, яким необхідно покращити результати навчання. 
Ухвалили: Інформацію прийняти до відома. 



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

викладацькому складу кафедри про результати проведеного аналізу організації консультацій та 
відпрацювань з дисциплін що закріплені за кафедрою. Було відмічено високий рівень професійної 
майстерності викладачів що проводять консультації. 
Виступила: Тісновець І.І.- яка нагадала присутнім про важливість коректної фіксації 
відпрацювань студентами у відповідній обліковій документації. 
Ухвалили: Інформацію прийняти до відома та виконання. 
 

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

викладацькому складу кафедри про результати проведеного аналізу допуску студентів до 
екзаменаційної сесії, наголосивши на тому, що попри високий загальний рівень успішності 
студентів залишаются поодинокі студенти, котрі показують низький рівень засвоєних знань та 
практичних навичок. 
Виступила Хоркава Б.А.- яка наголосила на необхідності посилення навчання студентів 
акушерської спеціальності, особливо на початкових курсах. 
Ухвалили: Інформацію прийняти до відома та виконання. 
 

5. Слухали: Викладачів кафедри, кураторів академічних груп: Задорецьку О.Р., Тісновець І.І., 
Рудницьку Ю.П, Войтюк О.О., Амізян А.А., Антоненко Ю.О., Гончарова М.П., які доповіли 
присутньому науково викладацькому складу кафедри про проведену кураторську та виховну 
роботу зі студентами протягом поточного навчального семестру. 
Виступила: Нечипоренко Г.В.- яка подякувала кураторам академічних груп за проведену виховну 
роботу. 
Ухвалили: Інформацію прийняти до відома. 
 

6.Слухали: викладачів кафедри хірургічних дисциплін і невідкладних станів- Нечипоренко Г.В., 
Антоненко Ю.О., Гончарова М.П., Шведу Ю.І., Хоркаву Б.А., Парфенюк М.О, Горбову Н.О., 
Войтюк О.О., Задорецьку О.Р., Конюха Р.І., Назар С.Л., Рудницьку Ю.П., Тісновець І.І., які 
обмінялися відгуками щодо взаємовідвідування занять, поділились враженнями та отриманим 
досвідом. 
Виступив: зав.кафедрою- к.м.н. доц. Похмурський В.В. який наголосив на необхідності 
подальшого взаємовідвідування викладачами лекційних та практичних занять, як вагомого 
критерію обміну досвіду та підвищення проф.майстерності. 
Виступила: Задорецька О.Р.  наголосила на обов’язковій фіксації взаємовідвідування у Журнал 
взаємовідвідувань викладачів з відповідним відгуком. 
Ухвалили: Інформацію прийняти до відома та виконання. 
 

Зав.кафедрою:______________________к.м.н. доц. Похмурський В.В. 
Секретар__________________________ Тісновець І.І. 
 

 

 


