
Протокол №12 

засідання кафедри хірургічних дисциплін і невідкладних станів 

 

07.06. 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 проведення наукових та методичних семінарів кафедри 

2. Звіт про виконання індивідуальних планів викладачів за ІІ семестр і за 2021-2022 н.р. 
3. Звіт про роботу студентського науково-пошукового товариства з хірургії за за рік. 
4. Звіт завідувачів лабораторіями та клінічними кабінетами. 
5. Звіт про виконання плану роботи кафедри за ІІ семестр і за 2021-2022н.р. 
6. Про попередній розподіл навчального навантаження на 2022-2023 навчальний рік 

7. Про роботу студентського самоврядування факультету у ІІ півріччі 2021-2022н.р. 
8. Про готовою магістерської роботи до публічного захисту перед Екзаменаційною комісією 

на здобуття освітнього ступеня магістр медсестринства. 
 

9. Різне; інформація про засідання завідувачів кафедрами та Вченій раді. 
 

1. Слухали: Відповідальну за методичні семінари кафедри Назар С.Л.. яка представила 
колективу кафедри звіт про проведення методичних семінарів за ІІ-й семестр і за 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. 
 

2. Слухали: зав.кафедрою- к.м.н. доц. Похмурського В.В., який проаналізував та доповів 
присутньому складу кафедри про виконання пунктів індивідуальних планів за 2021-2022н.р. 
Зав. кафедрою - к.м.н. Похмурський В.В. відмітив високий рівень виконання поставлених завдань 
впродовж року працівниками кафедри і достатній рівень їх виконання попри проведення 
освітнього процесу онлайн, карантинні обмеження та введення військового стану. 
Виступив;.- Конюх Р.І. який звернув особливу увагу на виконання працівниками кафедри наукової 
та методичної роботи, як невід’ємної частини індивідуального плану. 

Ухвалили: Інформацію прийняти до відома. 
 

3. Слухали: керівника студентського науково-пошукового товариства з хірургічних дисциплін 
«Хірургічна симуляція» Парфенюк М.О. яка доповіла присутнім про те, що в продовж року 
незважаючи на карантинні умови та введення військового стану, члени гуртка проводили роботу. 
Основними напрямками роботи гуртка було набуття, закріплення, збагачення та поглиблення знань 
студентів на догоспітальному та госпітальному етапах надання допомоги. Студенти ознайомились 
з основними складовими медичної симуляції і відтворенням медичних сценаріїв невідкладних 
станів інтенсивної терапії. 
Виступив: зав.кафедрою- к.м.н. доц. Похмурський В.В.- який відзначив високий професійний 
рівень керівника науково-пошукового товариства та якість виконаної роботи за навчальний рік.  



Ухвалили: Інформацію прийняти до відома. 

 

4. Слухали: завідувачів лабораторій та кабінетів Конюха Р.І., Задорецьку О.Р., Тісновець І.І., 
Гончарова М.П., Хоркаву Б.А., які відзвітували присутньому викладацькому складу кафедри про 
роботу у закріплених за ними лабораторіях та кабінетах, що проводилась у поточному році.  
Ухвалили: Інформацію прийняти до відома. 

 

5. Слухали: зав.кафедрою- к.м.н. доц. Похмурського В.В., який представив присутньому 
науково-педадогічному складу кафедри звіт про виконання плану роботи кафедри за ІІ семестр і за 
2021-2022н.р.  
Ухвалили: Інформацію прийняти до відома. 

 

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

педадогічному складу кафедри інформацію про попередній розподіл навчального навантаження на 
2022-2023 навчальний рік.  

Ухвалили: Інформацію прийняти до відома. 

 

7. Слухали: голову студентського самоврядування Драгомирецького Богдана, студента 
спеціальності 221 Стоматологія, який представив звіт роботи студентського самоврядування на 
протязі 2021-2022 навчальних років. 
Ухвалили: Інформацію прийняти до відома. 

 

8. Слухали: асистента каф. Гончарова М.П., який представив колективу кафедри завершену 
магістерську роботу на тему: «Особливості формування фахової компетентності медсестер для 
роботи в системі екстреної медичної допомоги» з мультимедіною презентацією рецензією 
наукового керівника та зовнішнього рецензента та усіма супроводжувальними документами 

роботи. 
Ухвалили: магістерську роботу вважати готовою для публічного захисту перед Екзаменаційною 
комісією на здобуття освітнього ступеня магістр медсестринства. 

 

9. Різне:  
Слухали: проректора з навчальної роботи канд. хім. наук Сойку Л.Д., яка ознайомила присутній 

науково-педадогічний склад кафедри з інформацію, що була винесена на обговорення на Вченій 
Раді стосовно висвітлення пунктів професійної активності педагогічного та науково-педагогічного 
складу кафедри з висвітленням їх результатів на сайт Академії, організації виробничої та 
переддипломної практик, випускової атестації, освітнього процесу у наступному навчальному році. 
 

 

Зав.кафедрою:_______________к.м.н. доц. Похмурський В.В. 
Секретар____________________Тісновець І.І. 
 

 

 


