
ПРОТОКОЛ № 5 

засідання Вченої ради факультету №1 

КЗВО ЛОР «Львівська медична академія імені Андрея Крупинського» 

 
30 грудня 2021 року м. Львів 

 

 
Присутні: 33 член Вченої ради 

 
Порядок денний: 

1. Звіт голови Екзаменаційної  комісії, щодо випускової атестації 

здобувачів ІІІ м/с (в) 21. 

2. Про хід  зимової екзаменаційної сесії 

3. Звіт декана про виконання індивідуальних навчальних планів 

здобувачами вищої освіти. 

4. Затвердження тем магістерських робіт здобувачів вищої освіти  денної 

форм навчання 

5. Різне. 

 

 
СЛУХАЛИ: 

           Звіт голови Екзаменаційної комісії Гайдук Адріани Борисівни - 

кандидата медичних наук, доцента кафедри пропедевтики внутрішньої 

медицини №2 Львівського національного медичного університету ім. Данила 

Галицького з прийому випускової атестації ЗВО факультету 1 спеціальності 

223 медсестринство ОПП Сестринська справа в період 20-24 грудня 2021року. 

Звіт додається. 

 

Участь в обговоренні взяли: Стоколос-Ворончук О.О. –   кандидат 

філологічних наук, доцент, проректор з навчальної роботи; Похмурський В.В. 

- кандидат медичних наук, доцент, екзаменатор дисципліни "Клінічне 

медсестринство в хірургії"; Безкоровайна У.Ю. – кандидат наук з державного  

управління (доктор філософії) екзаменатор з дисципліни "Клінічне 

медсестринство у внутрішній медицині"; Орібко С.Д. - екзаменатор 

дисципліни "Клінічне медсестринство в педіатрії". 

Результати голосування: «за» - 33; «проти» - немає; «утримались» -немає. 

 

УХВАЛИЛИ: Прийняти до уваги пропозиції звіту Гайдук Адріани Борисівни 

- кандидата медичних наук, доцента кафедри пропедевтики внутрішньої 

медицини №2 Львівського національного медичного університету ім. Данила 

Галицького та обговорити на профілюючих кафедрах. 

 

 

 

 



СЛУХАЛИ: 

 

        Завідувача кафедри соціально-гуманітарних дисциплін кандидата 

історичних наук Лозинську Світлану Олексіївну, яка повідомила, що 

зимова заліково-екзаменаційна сесія  проходить у звиклому режимі. Вся 

документація підготовлена та зберігається на кафедрі та в навчальній частині.  

       Завідувача кафедри акушерства та гінекології д.м.н. Палигу І.Є. , який 

повідомив, що зимова заліково-екзаменаційна сесія проходить в звичайному 

режимі. Неординарних ситуацій не виникало.  

      Завідувача кафедри фармакології кандидата фармацевтичних наук 

Калитовська М.Б. , яка повідомила, що зимова заліково-екзаменаційна сесія  

проходить у звиклому режимі. Вся документація підготовлена та зберігається 

на кафедрі та в навчальній частині. 

Завідувача кафедри лабораторної діагностики Федорович У.М., який 

повідомив що зимова заліково-екзаменаційна сесія проходить у звиклому 

режимі. Вся документація підготовлена та зберігається на кафедрі та в 

навчальній частині.  

 

 

Участь в обговоренні взяли: завідувач навчальної частини Федорик В.М., 

Лозинська С.О., Федорович У.М. 

Результати голосування: «за» - 33; «проти» - немає; «утримались» - немає. 

УХВАЛИЛИ: інформацію завідувачів кафедрами взяти до відома, 

визнати що заліково-екзаменаційна сесія на факультеті 1 ЛМА проходить у 

онлайн режимі.  

 

СЛУХАЛИ: 

Декана факультету 1 канд. держ. упр. Безкоровайну У.Ю., яка поінформувала, 

що на факультеті за індивідуальним навчальним графіком в І семестрі 2021-

2022 н.р.  навчалися 18 здобувачі вищої освіти. 16 здобувачів вклались в 

навчальний план та успішно склали залікову сесію, допущені до 

екзаменаційної сесії. 2 здобувачки не вклалися в навчальний план  в зв’язку з 

хворобою, тому написане подання на ім’я ректора , щоб продовжити залікову 

сесію до 10.01.2022 року.  

 

Результати голосування: «за» -33; «проти» - немає; «утримались» - 

немає. 

УХВАЛИЛИ: взяти до уваги інформацію про здобувачів вищої освіти котрі 

навчались за індивідуальним графіком навчання. 

 

      СЛУХАЛИ: Декана факультету 1 канд. держ. упр. Безкоровайну У.Ю. 

представила на обговорення обґрунтування тем магістерських робіт магістрів 

І року навчання спеціальності 223 Медсестринство  

 

ВИСТУПИЛИ: к.м.н. Похмурський В.В., к.п.н. Клонцак О.І., к.м.н. Грабовську  

Т.Г. обґрунтували необхідність уточнення окремих тем магістерських робіт. 

 

 



УХВАЛИЛИ: затвердити такі теми магістерських робіт кафедр факультету1 за 

спеціальністю 223 Медсестринство: 
 

                          ТЕМИ  МАГІСТЕРСЬКИХ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 

223 МЕДСЕСТРИНСТВО СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ СЕСТРИНСЬКА СПРАВА 

№ 

п/п 
Прізвище, ім’я та по батькові вступника 

тема 

1.  Вітковська Ілона 

Вікторівна 

 

Канд. держ.упр. Дуб 

Н.Є. 

Менеджмент 

медсестринської діяльності 

у неврологічних та 

психіатричних стаціонарах 

2.  Жижномірський 

Валерій 

Володимирович 

 

Канд.пед.наук Клонцак 

О.І. 

Імплементація (або 

застосування) академічно-

громадського навчання під 

час підготовки сестер 

медичних у закладах вищої 

освіти США 

3.  Микитин Оксана 

Олегівна 

 

Канд.політ.наук. 

Олійник Н.Ю. 

Охорона здоров'я осіб з 

інвалідністю: тенденції, 

проблеми та перспективи. 

4.  Монаршук 

Ярина 

Степанівна 

 

Канд. держ. упр. 

Яремчук О.В. 

Аналіз безперервного 

професійного розвитку 

сестер/братів медичних 

загальної практики – 

сімейної медицини 

5.  Шевчук Іванна-

Юліяна 

Романівна 

 

Канд.держ.упр. 

Шегедин Я.Ю. 

Аналіз управлінської 

діяльності в закладах 

охорони здоров’я України 

на медсестринському рівні 

6.  Гуменчук Ірина 

Олегівна 

 

Канд.держ.упр. 

Неділько Р.В. 

Аналіз управління 

медсестринським 

персоналом в закладах 

охорони здоров'я України. 

7.  Каплун Ірина 

Сергіївна 

Канд.держ.упр. 

Безкоровайна У.Ю. 

Формування 

компетентісного підходу в 

підготовці здобувачів вищої 

освіти 

медсестринського 

спрямування. 

 
 

 

Голова Вченої ради           декан, канд.держ.упр Безкоровайна У.Ю. 

 

Секретар Вченої ради                      Семененко О.Я. 

 



 

 

 

 


