
Протокол № 4 

засідання Вченої ради факультету 2 

29.01.2021 р. 

Голова Вченої ради  – канд.наук з дер упр. Дуб Н.Є. 

Секретар – Нечипор Н.О. 

 

Порядок денний засідання: 

1. Звіти голів екзаменаційних комісій атестації здобувачів вищої освіти - Дуб Н.Є. 

2. Стан академічної успішності та виховної роботи серед студентів за І семестр 

2020/2021 н.р. 

3. Аналіз результатів проведення ліцензійного іспиту Крок М серед студентів 

факультету. 

4. Стан науково-методичної роботи на кафедрах факультету 

5. Про роботу студентського самоврядування факультету у І півріччі 2020/2021 н.р.  

6. Різне 

 

1. Слухали: кандидата медичних наук, Заслуженого лікаря України, директора 

КНП ЛОР «Львівський обласний клінічний діагностичний центр» Пукаляка Р.М., 

голову екзаменаційної комісії з атестації здобувачів вищої освіти за спеціальністю 223 

Медсестринство, ОПП «Сестринська справа», освітньо-кваліфікаційного рівня молодший 

спеціаліст, групи IV МС в 11 (вечірня форма навчання). 

Атестація випускників на спеціальності 223 Медсестринство складалась з 

теоретичної частини - стандартизованого тестового державного (ліцензованого 

інтегрованого екзамену) «Крок М. Сестринська справа» та практично-орієнтованого 

екзамену у формі комплексного іспиту зі спеціальності з виставленням однієї оцінки. 

На основі наказів № 01-06/15Н від 22.01.2021 р. «Про допуск до «Кроку М» 

студентів випускників спеціальності 223 Медсестринство ОПП Сестринська справа та 

ОПП Акушерська справа освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст» та №01-

06/9 Н від 19.01.2021 р. «Про допуск до випускної атестації студентів спеціальності 223 

Медсестринство ОПП Сестринська справа та ОПП Акушерська справа освітньо-

кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст» відповідно до яких 13 студентів групи IV 

МС(в) 11 допущені до здачі випускної атестації. 

11 студентів групи успішно склали екзамен. 2 студента не склали: Гуниник Ірина 

(середній бал – 50), Панас Василина (середній бал – 33,3). 

На основі наказу №01-06/9 Н від 19.01.2021 року по ВНКЗ ЛОР «Львівська медична 

академія ім. А.Крупинського» "Про допуск до випускної атестації студентів спеціальності 

223 Медсестринство ОПП Сестринська справа та ОПП Акушерська справа освітньо-

кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст" до складання практичної частини атестації 

випускників було допущено 13 студентів. 

Практична частина комплексного кваліфікаційного іспиту відбувалася в он-лайн 

режимі. Студенти проходили тестування та давали розширені відповіді до ситуаційних 

задач в google-class. Це дозволило цікаво та креативно, змістовно проявити свої знання 

кожному студентові. 

У групі IV МС(в) 11 практичну частину атестації випускників здало студентів: 

на "відмінно" -5; 

на "добре" - 3; 

на "задовільно" – 5. 

Усі члени комісії визначили належний рівень підготовки студентів, алгоритми 

виконання практичних маніпуляцій, знання показів та протипоказів до певних 

діагностичних маніпуляцій, позитивний емоційний настрій та доброзичливість викладачів 

до студентів, їх особисте бажання до навчання. 



Студенти випускного курсу освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» 

за спеціальністю 223 Медсестринство, ОПП Сестринська справа, мають достатній рівень 

знань, умінь та компетенцій, необхідних для здійснення практичної діяльності в сучасній 

системі охорони здоров’я. 

Для поліпшення якості підготовки фахівців необхідно поліпшувати матеріально-

технічну базу Академії, особливу увагу звертати на практичну підготовку майбутніх 

фахівців медсестринства у тісній взаємодії з клінічними базами Львова та Львівської 

області. 

Слухали: Заслуженого лікаря України, директора КНП ЛОР «Львівський 

обласний клінічний перинатальний центр» Малачинську М.Й., голову екзаменаційної 

комісії з атестації здобувачів вищої освіти за спеціальністю 223 Медсестриство, ОПП 

«Акушерська справа», освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст, групи ІІІ АК 

11. 

Атестація випускників на спеціальності 223 Медсестринство ОПП «Акушерська 

справа» складалась з теоретичної частини - стандартизованого тестового державного 

(ліцензованого інтегрованого екзамену) «Крок М. Акушерська справа» та практично-

орієнтованого екзамену у формі комплексного іспиту зі спеціальності з виставленням 

однієї оцінки. 

На основі наказів 01-06/15Н від 22.01.2021 р. «Про допуск до «Кроку М» студентів 

випускників спеціальності 223 Медсестринство ОПП Сестринська справа та ОПП 

Акушерська справа освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст» та №01-06/9 Н 

від 19.01.2021 р. «Про допуск до випускної атестації студентів спеціальності 223 

Медсестринство ОПП Сестринська справа та ОПП Акушерська справа освітньо-

кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст» відповідно до якого 21 студент групи III АК 

– 11 допущені до здачі випускної атестації. Серед них три студентки: Шумик Соломія 

Іванівна, Герус Лілія Ярославівна, Пелих Юлія Іванівна поновлені на навчання в Академії 

для складання тестового ліцензійного стандартизованого іспиту (теоретичного) «Крок М. 

Акушерська справа», який проводив «Центр тестування при МОЗ України» через те що 

вони не склали його у 2020 р. 

16 студентів групи успішно склали екзамен. 5 студентів не склали: Герус Лілія 

(середній бал – 30,7), Пелих Юлія (середній бал – 27,3), Семенюк Наталія (середній бал - 

32), Сковорода Яна (середній бал - 45,3), Шумик Соломія (середній бал – 40). 

На основі наказу №01-06/9 Н від 19.01.2021 року по ВНКЗ ЛОР «Львівська медична 

академія ім. А.Крупинського» " Про допуск до випускної атестації студентів спеціальності 

223 Медсестринство ОПП Сестринська справа та ОПП Акушерська справа освітньо-

кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст" до складання практичної частини атестації 

випускників було допущено 18 студентів. 

Практична частина комплексного кваліфікаційного іспиту відбувалася в он-лайн 

режимі. Студенти проходили тестування в google-class та відповідали усно по білетах в 

zoom. Це дозволило всій комісії прослухати кожного студента та об’єктивно оцінити його 

знання. 

У групі ІІІ АК 11 практичну частину атестації випускників здало студентів: 

на "відмінно" - 1; 

на "добре" - 11; 

на "задовільно" – 6. 

Студенти випускного курсу освітньо-кваліфікаційного рівня «молодший спеціаліст» 

за спеціальністю 223 Медсестринство, ОПП Акушерська справа, ступеня вищої освіти - 

молодший спеціаліст мають достатній рівень знань, умінь та компетенцій, необхідних для 

здійснення практичної діяльності в сучасній системі охорони здоров’я. 

Для поліпшення якості підготовки фахівців необхідно покращувати практичну 

підготовку випускників, запровадити студентоорієнтований підхід у викладанні, 

застосовувати новітні досягнення науки і техніки при підготовці акушерів. 



Ухвалили: Інформацію прийняти до відома. Реалізувати рекомендації голів 

екзаменаційних комісій щодо оптимізації підготовки фахівців медсестринства. 

Оптимізувати роботу з підготовки здобувачів освіти до здачі іспиту Крок М. 

 

2. Слухали: Задорецьку О.Р., заступника декана факультету, котра розкрила 

питання академічної успішності та виховної роботи серед студентів факультету за І 

семестр 2020/2021 н.р. 

У першому семестрі 2020-2021 н.р. на факультеті № 2 у 26 групах навчалося 460 

студентів на трьох спеціальностях: 223 Медсестринство ОПП Сестринська справа, 

Акушерська справа (освітньо-кваліфікаційний рівень молодший спеціаліст, освітньо-

професійний ступінь фаховий молодший бакалавр); 224 Техніка медичної діагностики та 

лікування ОПП Лабораторна діагностика (освітньо-професійний ступінь фаховий 

молодший бакалавр); 221 Стоматологія ОПП Стоматологія, Стоматологія ортопедична 

(освітньо-кваліфікаційний рівень молодший спеціаліст, освітньо-професійний ступінь 

фаховий молодший бакалавр). 

Більшість груп факультету приступили до навчання 01.09.2020 року. Лише студенти 

груп першого курсу на базі повної середньої освіти розпочали навчання 15.09.2020 року. 

До 15.10.2020 року заняття в Академії відбувалися в змішаному режимі з дотриманням 

протиепідемічних умов. З 15.10.2020 року по 25.01.2021 року заняття в Академії 

відбувалися в дистанційному режимі. 

Більшість студентів факультету успішно та вчасно завершили семестр. Виняток 

становили студенти груп: 

І МСф2 – Решітник Мар’яна – мала академічну заборгованість з дисципліни 

«Математика». 

І МСф3 – Сухарська Вероніка – мала академічну заборгованість з дисциплін 

«Математика», «Фізика». 

І ЛДф 1 – Білозір Злата - мала академічну заборгованість з дисципліни 

«Математика». 

І МС 12 – Равлінець Марія - мала академічну заборгованість з дисципліни 

«Фізіологія». 

І МС 13 – Бовш Олеся, Одайнік Павлина - мали академічну заборгованість з 

дисциплін «Фізіологія», «Основи латинської мови». 

ІІ МС 11 – Бобенчик М., Кріль С., Іванова М. - мали академічну заборгованість з 

дисциплін «Медсестринство в педіатрії», «Медсестринство у внутрішній медицині». 

ІІІ МС 11 – Свецький О. – мав академічну заборгованість з дисципліни «Соціологія», 

«Медсестринство в сімейній медицині». 

ІІІ МС 13 – Копичин М. – мала академічну заборгованість з дисципліни « Медична 

та соціальна реабілітація» 

ІІ АК 11 – Гавор Л., Височанська М., Веремієнко Ю. - мали академічну 

заборгованість з дисциплін «Акушерство», «медсестринство в педіатрії». 

І СТ 11 – Босняк Б. - мав академічну заборгованість з дисципліни «Основи медичної 

інформатики» 

ІІ СО 11 – Тисовська С., Мокрик Д. - мали академічну заборгованість з дисципліни 

«Основи правознавства». 

До початку ІІ семестрі 2020-2021 н.р. вищеназвані студенти ліквідували академічну 

заборгованість. 

За невиконання навчального плану з академії були відраховані студенти: Лаєжевська 

Д., Пелячик Р., Михальцевич З., Левкович Н. 

Для реалізації виховної роботи на факультеті були проведені наступні заходи: 

посвята в студенти, зустріч-знайомство зі студентами нового набору, виховні години та 

бесіди, батьківські збори, анкетування студентів щодо якості освітнього процесу на 



факультеті. Куратором групи І СО 11 Назар Світланою була проведена відкрита виховна 

година на тему адаптації студентів до дистанційної форми навчання. 

Ухвалили: Підвищувати якість викладання та навчання на факультеті, активізувати 

роботу з проблемними студепнтами. 

 

3. Слухали: Тісновець І.І., заступника декана факультету котра провела 

аналіз результатів проведення ліцензійного іспиту Крок М серед студентів факультету. 

На основі наказів № 01-06/15Н від 22.01.2021 р. «Про допуск до «Кроку М» 

студентів випускників спеціальності 223 Медсестринство ОПП Сестринська справа та 

ОПП Акушерська справа освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст» та №01-

06/9 Н від 19.01.2021 р. «Про допуск до випускної атестації студентів спеціальності 223 

Медсестринство ОПП Сестринська справа та ОПП Акушерська справа освітньо-

кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст» відповідно до яких 13 студентів групи IV 

МС(в) 11 допущені до здачі випускної атестації. 

11 студентів групи успішно склали екзамен. 2 студента не склали: Гуниник Ірина 

(середній бал – 50), Панас Василина (середній бал – 33,3). 

На основі наказів 01-06/15Н від 22.01.2021 р. «Про допуск до «Кроку М» студентів 

випускників спеціальності 223 Медсестринство ОПП Сестринська справа та ОПП 

Акушерська справа освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст» та №01-06/9 Н 

від 19.01.2021 р. «Про допуск до випускної атестації студентів спеціальності 223 

Медсестринство ОПП Сестринська справа та ОПП Акушерська справа освітньо-

кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст» відповідно до якого 21 студент групи III АК 

– 11 допущені до здачі випускної атестації. Серед них три студентки: Шумик Соломія 

Іванівна, Герус Лілія Ярославівна, Пелих Юлія Іванівна поновлені на навчання в Академії 

для складання тестового ліцензійного стандартизованого іспиту (теоретичного) «Крок М. 

Акушерська справа», який проводив «Центр тестування при МОЗ України» через те що 

вони не склали його у 2020 р. 

16 студентів групи успішно склали екзамен. 5 студентів не склали: Герус Лілія 

(середній бал – 30,7), Пелих Юлія (середній бал – 27,3), Семенюк Наталія (середній бал - 

32), Сковорода Яна (середній бал - 45,3), Шумик Соломія (середній бал – 40). 

Аналіз результатів за субтестами показав, що найгірші показники студенти ОПП 

«Сестринська справа» продемонстрували з дисципліни «Медсестринство в акушерстві та 

гінекології» (59,6), студенти ОПП «Акушерська справа» - з дисципліни «Гінекологія, 

репродуктивне здоров’я та планування сім’ї» (62,4). 

Ухвалили:  Активізувати роботу над підготовкою студентів до іспиту Крок. 

Особливу увагу звернути ня підготовку до іспиту Крок з дисциплін «Медсестринство в 

акушерстві та гінекології», «Гінекологія, репродуктивне здоров’я та планування сім’ї». 

 

4. Слухали: завідувачів кафедр факультету, які доповіли про стан 

методичної роботи на кафедрах. 

Ухвалили: Вважати методичну роботу кафедр задовільною. Доцільно продовжувати 

роботу над розробкою силабусів та наповненням MOODLE. 

 

5. Слухали: Вінславську Анастасію, голову студентського самоврядування 

факультету, яка проінформувала присутніх про роботу студентського самоврядування 

факультету у І півріччі 2020/2021 н.р.  

Ухвалили: Вважати роботу студентського самоврядування факультету у І півріччі 

2020/2021 н.р. задовільною. Сприяти роботі студентського самоврядування 

факультету. 

 



6. Слухали: Неділько Р.В. завідувача кафедри внутрішньої медицини та 

управління охороною здоров’я, яка представила членам Вченої ради на розгляд та 

затвердження методичні рекомендації з дисципліни «Клінічне медсестринство у 

внутрішній медицині» для студентів спеціальності 223 Медсестринство спеціалізації 

"Сестринська справа" освітнього ступеня бакалавр, розроблені викладачем Жубрид М.Т. 

Методичні рекомендації складено у відповідності до навчального плану 2015 р та робочої 

навчальної програми 2015 року. Методичні рекомендації вміщують: актуальність 

тематики, мету та план проведення практичного заняття, зміст,що окреслює сучасні 

класифікації основних нозологічних фор , методи діагностики, лікування та профілактики 

у відповідності до актуальних протоколів та стандартів МОЗ, завдання для самостійної 

роботи студентів у вигляді контрольних запитань, тестових та ситуаційних завдань, 

діагностичних, реабілітаційних та маніпуляційних алгоритмів, переліку теоретичних 

запитань та практичних навичок для підготовки до модульного контролю, наказової бази 

та рекомендованих літературних джерел. 

Ухвалили: Затвердити та застосовувати дані методичні рекомендації в 

освітньому процесі в Академії. 

 

Слухали: Неділько Р.В. завідувача кафедри внутрішньої медицини та управління 

охороною здоров’я, яка представила членам Вченої ради на розгляд та затвердження 

методичні рекомендації з дисципліни «Медсестринство в сімейній медицині» для 

студентів спеціальності 223 Медсестринство, ОПП Сестринська справа освітньо-

кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст, розроблені викладачем Янків С.В. 

Методичні рекомендації складено у відповідності до навчального плану 2011р та робочої 

навчальної програми 2019 року. Методичні рекомендації  представлені на 72 сторінках та 

вміщують: актуальність тематики, мету та план проведення практичного занаття, зміст, 

що окреслює сучасні класифікації основних нозологічних форм, методи діагностики, 

лікування та профілактики у відповідності до актуальних протоколів та стандартів МОЗ, 

завдання для самостійної роботи студентів у вигляді контрольних запитань, тестових та 

ситуаційних завдань, а також необхідні додатки у вигляді термінологічного глосарію, 

діагностичних, реабілітаційних та маніпуляційних алгоритмів, переліку теоретичних 

запитань та практичних навичок для підготовки до модульного контролю, наказової бази 

та рекомендованих літературних джерел. 

Ухвалили: Затвердити та застосовувати дані методичні рекомендації в 

освітньому процесі в Академії. 

 

Слухали: Ліщука Р.М., завідувача кафедри психічного та фізичного здоров’я, який 

представив членам вченої ради на розгляд та затвердження методичні рекомендації 

методичні рекомендації «Пандемія COVID-19 як джерело сильного психофізичного 

стресу. Як уникнути згубного впливу?», розроблені викладачами Ліщук Р.М., Рудаковою 

Н.В., Костиревою Н.В., Кругловою О.В. (завідувач кафедри внутрішньої медицини № 2 

ДЗ «Луганський державний медичний університет», доцент, кандидат медичних наук). 

Ухвалили: Затвердити та застосовувати дані методичні рекомендації в 

освітньому процесі в Академії 

 

Слухали: Ліщука Р.М., який представив членам вченої ради на розгляд та 

затвердження методичні рекомендації методичні рекомендації «Управління стресом як 

ресурс подолання професійного вигорання» розроблені викладачем Ліщуком Р.М. 

Ухвалили: Затвердити та застосовувати дані методичні рекомендації в 

освітньому процесі в Академії. 

 

Слухали: Сопнєву Н.Б. завідувача кафедри фундаментальних дисциплін, яка 

представила членам вченої ради на розгляд та затвердження навчально-методичні 



комплекси (НМКД) з дисциплін кафедри. До складу всіх НМКД входять такі документи: 

навчальні програми, робочі програми, конспекти лекцій, методичні рекомендації до 

практичних та лабораторних занять, тести для поточного контролю знань, модульні 

контролі, тести, білети і завдання для семестрового контролю знань,  критерії оцінювання 

знань студентів, комплексні контрольні роботи. Всі НМКД кафедри є в електронному і 

паперовому форматі. (Таблиця  НМКД  додається). 

Ухвалили:  Затвердити та застосовувати дані НМКД в освітньому процесі в 

Академії. 

 

Слухали: Олексюк-Нехамес А.Г., завідувача кафедри фармакології, яка представив 

членам вченої ради на розгляд та затвердження НМК "Медсестринсво в психіатрії та 

наркології" для студентів спеціальності 223 Медсестринство, ОПП «Сестринська справа» 

освітнього ступеня бакалавр, розроблений викладачем к.м.н. Олексюк-Нехамес А. Г. 

Ухвалили: Затвердити та застосовувати дані методичні рекомендації в 

освітньому процесі в Академії 

 

Слухали: Олексюк-Нехамес А.Г., завідувача кафедри фармакології, яка представив 

членам вченої ради на розгляд та затвердження НМК "Медсестринство в психіатрії та 

наркології" для студентів спеціальності 223 Медсестринство, ОПП «Сестринська справа» 

освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст, розроблений викладачем к.м.н. 

Олексюк-Нехамес А. Г. 

Ухвалили: Затвердити та застосовувати дані методичні рекомендації в 

освітньому процесі в Академії 

 

 

Голова вченої ради (підпис)  ___________________Н.Є. Дуб 

Секретар Вченої ради (підпис) _______________________Н.О. Нечипор 
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Анатомія людини Фалик Г.С., Сопнєва Н.Б, 

Анатомія та фізіологія Нечипор Н.О. 

Анатомія з топографічною анатомією голови та шиї Нечипор Н.О. 

Анатомія та фізіологія з елементами біомеханіки 

жувального апарату людини 

Нечипор Н.О. 

Анатомія та фізіологія з основами медичної генетики Панкевич М.С. 

Інформаційні технології в медицині Березовська І.Б. 

Медична біологія Панкевич М.С. 

Медична генетика ПанкевичМ.С.СопнєваНБ. 

Медична інформатика Березовська І.Б. 

Медична та біологічна фізика Сушко О.О. 

Основи біологічної фізики та медичної апаратури Сушко О.О. 

Основи гістології Древко І.В. 

Основи медичної генетики Панкевич М.С. 

Основи медичної інформатики Березовська І.Б, 

Основи патоморфології та патофізіології Борщ І.С. 

Біологія з основами генетики Сопнєва Н.Б. 

Анатомія та фізіологія людини Сопнєва Н.Б. 

Патоморфологія та патофізіологія Борщ І.С., Щурко М.М., 

Любінець Л.А. 

Патофізіологія Любінець Л.А.. 

Ріст і розвиток людини Готь І.В. 

Фізіологія ЩуркоМ.М. СопнєваН.Б. 

Фізіологія людини Борщ І.С, 

 


