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ЛЬВІВ– 2021 



1.  Загальна інформація 

 

1.1. Підготовча робота ВНКЗ ЛОР «Львівська медична академія ім. Андрея 

Крупинського» щодо організації проведення атестації здобувачів вищої 

освіти. 

Таблиця 1.1 

Перелік заходів ВНКЗ ЛОР «Львівська медична академія 

 ім. Андрея Крупинського» з організації проведення атестації 

здобувачів вищої освіти. 
 

№ 

з/п 
Назва заходу Терміни 

 

Відмітка про виконання 

 

1 Написання кваліфікаційних 

(магістерських) робіт 

 

07.05.2021 р. 

21.06.2021 р. Виконано 

2 Публічний захист 

кваліфікаційних 

(магістерських) робіт 

23.06.2021 р. 

Виконано 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.2. Загальна характеристика контингенту здобувачів вищої освіти 

випускного курсу. 

Таблиця 1.2 

Динаміка змін контингенту здобувачів вищої освіти випускного курсу 

зі спеціальності 223 Медсестринство 

освітньо-професійна програма «Медсестринство» 

 за другим магістерським рівнем 

 (денна форма навчання) 

група ІІ МС31 

№ 

з/п 
Назва показника 

Кількість 

(абсолютна, 

відносна) 

  1 Усього осіб, які були зараховані на 1 курс навчання 5 

  2 Усього здобувачів вищої освіти випускного курсу, з них:  

які допущені до складання атестації здобувачів вищої освіти 

 

5 

  3 Усього здобувачів вищої освіти, яких відраховано, з них:  

- за власним бажанням;  

- за невиконання навчального плану;  

- за порушення умов контракту; 

- з інших причин 

- 

- 

- 

- 

- 

  4 Усього здобувачів вищої освіти, яких поновлено на навчання, з 

них:  

   - здобувачів вищої освіти ВНКЗ ЛОР «Львівська медична 

академія ім. Андрея Крупинського»; 

   - переведених із інших ВМ(Ф)НЗ 

 

           

         - 

  5 Усього здобувачів вищої освіти: 

- яким надана академічна відпустка; 

- які проходили повторне навчання 

 

- 

-  

  6 Усього здобувачів вищої освіти, які не склали інтегрований 

тестовий іспит «Крок Б», у тому числі відрахованих 

- 

  7 Усього здобувачів вищої освіти, які не склали інтегрований 

тестовий іспит «Крок Б», 

у тому числі – практично-орієнтований випускова атестація 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.3. Загальна інформація про склад екзаменаційної комісії, 

екзаменаторів тощо. 

Таблиця 1.3 

Загальна інформація про склад екзаменаційної комісії, 

екзаменаторів тощо 

№ 

 п/п 
Особи Інформація 

1 Голова екзаменаційної 

комісії 

Попик Михайло Петрович - доктор 

медичних наук, професор, завідувач 

хірургічного відділення №2, 

КНП ЛОР 

"Львівська обласна клінічна лікарня" 

наказ № 14 від 08.12.2020 року 

Департаменту охорони здоров'я 

Львівської обласної державної 

адміністрації 



2 Склад екзаменаційної комісії Кривко Ю.Я. - доктор медичних наук, 

професор, ректор ВНКЗ ЛОР «Львівська 

медична академія ім. Андрея 

Крупинського»; 

Сойка Л.Д.– проректор з навчальної 

роботи ВНКЗ ЛОР«Львівська медична 

академія ім. Андрея Крупинського»; 

Юристовська Н.Я. – кандидат наук з 

державного управління, проректор з 

виховної роботи ВНКЗ ЛОР «Львівська 

медична академія ім. Андрея 

Крупинського»; 

Стоколос-Ворончук О.О.- кандидат 

філологічних наук, доцент, проректор з 

наукової роботи ВНКЗ ЛОР «Львівська 

медична академія ім. Андрея 

Крупинського»; 

Федорик В.М.- кандидат філософських 

наук, доцент, завідувач навчально-

методичною частиною ВНКЗ ЛОР 

«Львівська медична академія ім. Андрея 

Крупинського»; 

 

 

Наказ №01-06/60 Н від 11 травня 2021 

року «Про створення екзаменаційних 

комісій для проведення атестації осіб, 

що здобувають вищу освіту освітнього 

ступеня магістр, бакалавр та освітньо-

кваліфікаційного рівня молодший 

спеціаліст у 2020 році»  

3 Секретар екзаменаційної 

комісії 

Білобривка В.Ю. – асистент кафедри 

внутрішньої медицини та управління 

охороною здоров’я.  

 

4 Екзаменатори, зокрема: 

доктори наук; 

кандидати наук, доценти; 

кандидати наук, асистенти; 

без наукового ступеня 

 

2 

2 

2 

- 



5 Особи, задіяні у проведенні 

атестації здобувачів вищої 

освіти (наукові 

співробітники; фахівці з 

відповідних видів 

виробничої діяльності, 

представники галузевих 

об’єднань роботодавців, 

працівники науково-

дослідних інститутів, інших 

вищих навчальних закладів 

тощо) 

 

 

 

 

 

1 

 

 

2.  Органiзацiя проведення та підсумки атестації здобувачів вищої 

оствіти 

 

2.1. Характеристика матеріально-технічного та навчально-

методичного забезпечення  проведення атестації здобувачів вищої оствіти 

Таблиця 2.1 

Загальна інформація про матеріально-технічне та навчально-

методичне забезпечення проведення атестації здобувачів вищої освіти 

 

 № 

 з/п 
              Показник         Інформація 

  1 Наявність обладнання, 

устаткування та програмного 

забезпечення, необхідного для 

проведення атестації здобувачів 

вищої оствіти 

ВНКЗ ЛОР «Львівська медична 

академія ім. Андрея Крупинського» 

має достатнє  обладнання, 

устаткування та програмне 

забезпечення для проведення 

атестації здобувачів вищої освіти 

  2 Наявність освітньо – 

професійної програми 

У ВНКЗ ЛОР «Львівська медична 

академія ім. Андрея Крупинського» 

наявна  

освітньо-професійна програма 

«Медсестринство» 

 за другим магістерським рівнем 

  3 Система оцінювання захисту 

магістерських робіт за кредитно-

трансферною системою організації 

навчального процесу 

Результати захисту магістерських 

робіт подаються за національною 

шкалою, за 100-бальною шкалою 

навчального закладу та за системою 

ЕСТS 



  4 Забезпеченість здобувачів вищої 

освіти відповідними навчально-

методичними матеріалами для 

підготовки до атестації здобувачів 

вищої освіти 

Здобувачі вищої освіти повністю 

забезпечені навчально-

методичними матеріалами для 

підготовки до атестації здобувачів 

вищої освіти 

  5 Наявність інформації з питань 

атестації здобувачів вищої освіти  на 

веб-порталі ВНКЗ ЛОР “Львівська 

медична академія ім. Андрея 

Крупинського” 

Наявна 

 

  



3. Захист магістерських робіт 

Таблиця 3.1. 

Теми магістерських робіт, наукові керівники 

№ 

з/п 

ПІП 

студента 

Керівник 

 

Тема 

1 Вовк 

Мар’яна 

канд. мед. наук 

Ліщук Р.М. 

Практична діяльність сестри 

медичної в системі охорони 

здоров’я 

2 Гнідишин 

Христина 

канд. мед. наук 

Карпінська Т.Г. 

 

Стан здоров'я студентів ВНЗ та 

школярів Львівщини. 

3 Кухтій 

Марія 

канд. держ. упр. 

Неділько Р.В. 

Інтеграція фахових і педагогічних 

складових – шлях до формування 

компетентного фахівця 

медсестринства 

4 Пилипів 

Ангеліна 

канд. мед. наук. 

Олексюк-Нехамес 

А.Г. 

Професійна підготовка магістрів  

у спеціальності 223 

Медсестринство в умовах 

ступеневої освіти 

 

5 Фурдиконь 

Ірина 

канд. держ. упр. 

Безкоровайна 

У.Ю. 

Організаційно-педагогічні вимоги 

удосконалення професійної 

компетенції майбутніх медсестер.  

 
 

4. Результати захисту магістерських дипломних робіт 

Всi магістерські роботи були своєчасно поданi до Екзаменацiйної 

комiсiї. У кожнiй роботi є завдання на її виконання,  вiдгук наукового 

керiвника,  рецензія. Всі роботи перевірені щодо виявлення академічного 

плагіату, про що свідчать довідки. 

Обсяг магістерських робiт складає  до  90 - 100 сторiнок комп'ютерного 

тексту.  Усi  роботи  мають  дозвіл завідувача кафедри на допуск до захисту, 

виконані державною мовою. Усі роботи було представлені здобувачами 

вищої освіти  на попередньому захисті. 

Рецензування магістерських робіт організовано на високому рівні. 

Бiльшiсть рецензiй достатньо повно характеризують роботи, вiдзначаються 

об'єктивною оцiнкою, актуальністю та надані стейкхолдерами. 

Під час захисту магістерських робіт були присутнi on-line деякі 

наукові керiвники,  якi  давали  характеристику  роботи, оцiнювали ступiнь 

фахової пiдготовки здобувачів вищої освіти.  



Результати захисту кожного  магістра обговорювались на закритому 

засiданнi екзаменаційної комісії. Оцінка оголошувалась у присутностi всiх 

магістрів та наукових керівників (on-line деякі).  

            У цілому екзаменаційна комісія вважає, що тематика магістерських 

дипломних робіт актуальна, має теоретичне і практичне значення в умовах 

реформування системи охорони здоров’я та медсестринства зокрема: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, 
по батькові 

студента 

Тема магістерської 

роботи 

Додаткові 
питання 

Рішення екзаменаційної комісії 
Підпис 

голови 
ЕК 

Прізвище особи, 

яка ставила 

запитання 

Оцінка 

відповіді 
кількість 

балів 

за національною 

шкалою 
ЕСТS 

1. 

Вовк Мар’яна 

Володимирівна  
 «АНАЛІЗ ФАХОВИХ 

КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ 

СЕСТРИ/БРАТА 

МЕДИЧНИХ В 

СИСТЕМІ ОХОРОНИ 

ЗДОРОВ’Я НА  

ПРИКЛАДІ  

ПЕРВИННОЇ ЛАНКИ  У 

ЛЬВОВІ ТА 

ЛЬВІВСЬКІЙ ОБЛАСТІ» 
(науковий керівник 

кандидат медичних  наук 

Ліщук Р.М.) 

 

Сойка Л.Д. 

«Саме які фахові 

компетенції Ви 

досліджували в 

своїй роботі» 

 

Попик М.П. 

« Назвіть свої 

фахові компетенції 

під час роботи. Яка 

функція медичної 

сестри в роботі на 

первинній ланці?» 

повна 95 відмінно А 

 

2. 

Гнідишин 

Христина 

Михайлівна 
«СТАН ЗДОРОВ'Я 

СТУДЕНТІВ ВНЗ ТА 

ШКОЛЯРІВ 

ЛЬВІВЩИНИ.»  

(науковий керівник 

кандидат медичних наук , 

доцент Карпінська Т.Г.) 

 

Попик М.П. 

«Що Ви вкладаєте в 

поняття здоров’я ?» 

Юристовська Н.Я. 

« Під час навчання в 

ЗВО чи посильні 

були для вас 

навантаження на 

парах фізичного 

виховання?» 

повна, 

відповідь 

відзначена 

як краща 

95 відмінно А 

 

3. 

Кухтій Марія 

Олегівна 

«ІНТЕГРАЦІЯ 

ФАХОВИХ І 

ПЕДАГОГІЧНИХ 

СКЛАДОВИХ – 

ШЛЯХ ДО 

ФОРМУВАННЯ 

КОМПЕТЕНТНОГО 

ФАХІВЦЯ 

Попик М.П. 

«Яка форма БПР 

Вам імпонує? » 

 

Сойка Л.Д. 

«Чи плануєте 

повна 95 відмінно А 

 



МЕДСЕСТРИНСТВА»  

(науковий керівник 

кандидат наук з 

державного управління 

Неділько Р.В.) 

 

підвищувати свій 

професійний 

рівень?» 

4. 

Пилипів 

Ангеліна 

Василівна 
«ПРОФЕСІЙНА 

ПІДГОТОВКА 

МАГІСТРІВ  

У СПЕЦІАЛЬНОСТІ 

223 

МЕДСЕСТРИНСТВО 

В УМОВАХ 

СТУПЕНЕВОЇ 

ОСВІТИ»  

(науковий керівник : 

кандидат медичних 

наук  Олексюк-

Нехамес А.Г.) 

 

Юристовська Н.Я. 

«Чи є доцільним 

виокремлювати в 

окрему вибіркову 

дисципліну 

«Афективна 

ідентифікація?» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

повна  90 відмінно А 

 

5. 

Фурдиконь 

Ірина 

Володимирівна 

 «ОРГАНІЗАЦІЙНО-

ПЕДАГОГІЧНІ ВИМОГИ 

УДОСКОНАЛЕННЯ 

ПРОФЕСІЙНОЇ 

КОМПЕТЕНЦІЇ 

МАЙБУТНІХ 

МЕДСЕСТЕР» 

(науковий керівник: 

канд. держ. упр. 

Безкоровайна У.Ю.) 

Сойка Л.Д. 

«Чи є різниця між 

компетенціями  та 

компетентностями?» 
повна 95 відмінно А 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 




