
ПРОТОКОЛ   № 2 

ЗАСІДАННЯ  МЕТОДИЧНОГО СЕМІНАРУ 

КАФЕДРИ КЛІНІЧНОГО МЕДСЕСТРИНСТВА, АКУШЕРСТВА ТА 

ГІНЕКОЛОГІЇ 

 

м. Львів                                                                                          08.10.2021р. 

          Завідувач кафедри – Палига І.Є. 

          Завуч кафедри – Грабовська Т.В. 

          Відповідальна за методичні семінари – Гутей Г.М. 

          Секретар – Дідух О.О. 

 

Присутні:  

Палига Ігор Євгенович, Кривко Юрій Ярославович, Грабовська Тетяна 

Володимирівна, Карпінська Тетяна Георгіївна, Короткий Валерій Васильович, 

Согуйко Юрій Романович, Гутей Галина Миронівна, Дідух Ольга Олегівна, 

Куксенко Ірина Василівна, Наливайко Лілія Миколаївна, Орібко Світлана 

Данилівна, Поцюрко Наталія Теодозіївна, Рик Тетяна Миколаївна, Синиця 

Світлана Вікторівна, Яворська Наталія Володимирівна.  

 

Порядок денний: 

1. Заслуховування доповіді, яку підготувала член кафедри. 

2. Обговорення доповіді. 

3. Ухвалення. 

4. Різне. 

  

1. Заслухали: 

     1) Рик Тетяна Миколаївна, викладача кафедри, яка представила доповідь 

на тему: «Використання ситуаційних задач в практиці викладача” 

2. Обговорили:  

     Під час обговорення доповіді викладача Рик Т.М. «Використання 

ситуаційних задач в практиці викладача” черговий раз було наголошено, що 

ситуаційна задача є однією з найбільш ефективних і простих з точки зору 

організації навчального процесу форм активних методів навчання. 

 



Наголошено, що залежно від мети навчання і методичних підходів до 

розробки ситуацій можна виділити: 

  

теоретичні ситуаційні задачі – рішення їх має теоретичний характер 

(розробка схем, програм). Вони передбачають активізацію процесу 

пізнання, закріплення і систематизації одержаних студентами знань; 

  

практичні ситуаційні задачі мають прикладний характер, пов’язані з 

господарськими ситуаціями, з якими студенти можуть зіткнутися у 

своїй майбутній практичній діяльності; 

  

прості ситуативні задачі, пов’язані з матеріалом однієї теми або блоком 

тем однієї дисципліни; 

  

комплексні задачі, пов’язані з матеріалами декількох різноманітних тем 

курсу або інших дисциплін; 

  

проблемні ситуативні задачі, що не мають однозначного рішення і 

вимагають творчого застосування раніше засвоєних принципів і 

методик. 

В підсумку розповіла про вимоги, методичне забезпечення та інше. 

 

3. Ухвалили: 

     Інформацію взяти до відома. 

4. Різне.   

     Підготовка доповіді на наступне засідання методичного семінару: 

     1) Гутей Г.М. – відповідальна за методичні семінари, викладач кафедри, 

тема доповіді: “Застосування новітніх інформаційних технологій в 

навчальному процесі вищих навчальних закладів”- Гутей Г.М. 

Завідувач кафедри                                                      к.мед.н., доц.Палига І. Є. 

 

Відповідальна за  

методичний семінар                                                    Гутей Г.М 
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