
ПРОТОКОЛ   № 4 

ЗАСІДАННЯ  МЕТОДИЧНОГО СЕМІНАРУ 

КАФЕДРИ КЛІНІЧНОГО МЕДСЕСТРИНСТВА, АКУШЕРСТВА ТА 

ГІНЕКОЛОГІЇ 

 

м. Львів                                                                                          11.02.2022р. 

          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) Поцюрко Наталія Теодозіївна, викладача кафедри, яка представила 

доповідь на тему: "Викладач – студент": суть і особливості процесу 

спілкування. 

2. Обговорили:  

     Під час обговорення доповіді викладача Поцюрко Н. Є. "Викладач – 

студент": суть і особливості процесу спілкування», у підсумку наголошено, що 

на перших етапах встановлення взаємостосунків особливу роль відіграє перше 

враження про людину. Від першого враження дуже багато чого залежить у 

наступних контактах. До першої зустрічі, до першої лекції, розмови зі 



студентами треба обов'язково ретельно готуватися. Вираз обличчя, одяг, 

манера поведінки, перша тема бесіди – все це мистецтво, оволодіти яким 

можна, тільки рефлексуючи всі ці моменти. Не варто, наприклад, під час 

бесіди дивитися поверх голів студентів, тому що в них складається враження, 

що ви говорите не те, що думаєте. У той же час не слід контролювати кожен 

жест, кожну інтонацію, кожне слово. При такому самоконтролі буде втрачене 

головне у спілкуванні – природність і невимушеність. Якщо викладач 

вимушений піддавати критиці якісь проблеми студента, то треба 

висловлювати критичні зауваження тільки по відношенню до2 конкретного 

вчинку і намагатися уникати критичної оцінки особистості студента. 

Психолого-педагогічними дослідженнями доведено, що повага до інших 

людей безпосередньо залежить від ступеня самоповаги. Той, хто не поважає 

себе, не здатний поважати іншого. Заходити до студентської аудиторії 

викладач вищої школи повинен із трьома цінностями: досконалі знання, 

творчість, безмежна повага до студента. За таких умов можна сподіватися на 

ефективність навчально-виховного процесу. 

  

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, 
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Майстерність педагогічного спілкування”- Наливайко Л.М. 

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

 

Відповідальна за  

методичний семінар                                                    Гутей Г.М 
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Дідух О.О. 

 

 


