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1. КАДРОВА ПОЛІТИКА 

Станом на початок жовтня 2020 року персонал Львівської медичної академії 

складав 205 працівників, у тому числі викладацький склад – 121, та допоміжний – 87 

осіб. З урахуванням зовнішніх сумісників у складі викладачів Академії працювали 5 

докторів наук та 48 кандидатів наук (докторів філософії). У порівнянні з минулим 

2019-2020 навчальним роком ми відзначаємо позитивну тенденцію зростання якості 

педагогічного та науково-педагогічного персоналу. 

 

 
 

Таким чином, маємо суттєве збільшення викладачів із вченими ступенями та 

званнями і водночас скорочення відсотка науково-педагогічних та педагогічних праці-

вників без вченого ступеня. 

У складі Академії 8 кафедр та одна циклова комісія: 

 соціально-гуманітарних дисциплін; 

 фундаментальних дисциплін; 

 внутрішньої медицини та управління охороною здоров`я;     

 клінічного медсестринства, акушерства та гінекології; 

 хірургічних дисциплін і невідкладних станів; 

 психічного та фізичного здоров`я; 

 лабораторної медицини; 

 фармакології; 

 циклова комісія загально-освітніх дисциплін. 

Циклова комісія загальноосвітніх дисциплін у цьому навчальному році діяла 

вперше і набувала досвіду, а кафедра фармакології на останньому засіданні Вченої Ра-

ди була перейменована на кафедру фармації. В обох підрозділах були обрані нові ке-

рівники. Крім того, у звітний період були створені відділи: 

 по роботі з іноземними студентами; 

 фандрайзингу 

 центр медичної симуляції 
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В кадровому забезпеченні Академії відбулися такі зміни: 

 Згідно нового штатного розпису, який почав діяти з 01.09.2020 року була запро-

ваджена посада старшого викладача. Дану посаду зараз займають 3 науково-

педагогічних працівників. За 2020/21 н.р. захистили кандидатські дисертації  3 праців-

ників Академії.  

Кадровий потенціал кафедр на кінець навчального року 
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 Кафедра лабораторної медицини 15 3 - 6 33,3 20 

 Кафедра хірургічних дисциплін і невідкладних 

станів 

18 2 - 3 15 15 

 Кафедра клінічного медсестринства, акушерства 

і гінекології  

15 1 2 5 43,8 40 

 Кафедра внутрішньої медицини та управління 

охороною здоров’я  

19 - - 5 26,3 26,3 

 Кафедра психічного та фізичного здоров’я  16 - - 3 18,8 18,8 

 Кафедра фундаментальних дисциплін 11 2 1 4 38,5 36,4 

 Кафедра соціально-гуманітарних дисциплін 15 3 1 6 46,7 41,7 

 Кафедра фармакології 6 1 1 4 71,4 66,7 

 Циклова комісія загально-освітніх дисциплін 6 1 - 4 57,1 50 

 

 

Як випливає з гістограми, три кафедри мають показники якості кадрового складу ни-

жчі за середній по Академії рівень, що вимагає посиленої уваги в подальшій кадровій 

роботі. 
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2. РОБОТА ПРИЙМАЛЬНОЇ КОМІСІЇ ТА ПРОФОРІЄНТАЦІЯ 

Прийом здобувачів фахової передвищої та вищої освіти до ВНКЗ ЛОР «Львівсь-

ка медична академія імені Андрея Крупинського» проводився відповідно до:  

 Умов прийому до закладів фахової передвищої освіти в 2020 році, затверджених 

наказом Міністерства освіти і науки України 30 жовтня 2019 року № 1350, зареєс-

трованих в Міністерстві юстиції України 17 січня 2020 року №49/34332;  

 Змін до Умов прийому до закладів фахової передвищої освіти в 2020 році від 03 

червня 2020 року №753, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 25 червня 

2020 року № 586/34869;  

 Умов прийому на навчання до закладів вищої освіти України в 2020 році, затвер-

джених наказом Міністерства освіти і науки України від 11 жовтня 2019 року № 

1285 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 02 грудня 2019 року за № 

1192/34163, із урахуванням Змін до Умов прийому на навчання до закладів вищої 

освіти України в 2020 році, затверджених Наказом Міністерства освіти і науки Ук-

раїни 04 травня 2020 року № 591, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 

07 травня 2020 року за № 415/34698; 

 Законодавства України та Положення про приймальну комісію вищого навчально-

го закладу, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 15 жов-

тня 2015 року № 1085, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 04 листо-

пада 2015 року за № 1353/27798 з метою формування контингенту студентів зі всіх 

спеціальностей (спеціалізацій, напрямів підготовки);  

 Правил прийому до ВНКЗ ЛОР «Львівська медична академія імені Андрея Крупи-

нського» в 2020 році;  

 Статуту ВНКЗ ЛОР «Львівська медична академія імені Андрея Крупинського»; 

 Положення про Приймальну комісію ВНКЗ ЛОР «Львівська медична академія іме-

ні Андрея Крупинського». 

Прийом здобувачів освіти до Академії здійснювався відповідно до плану при-

йому здобувачів до фахових передвищих та вищих медичних (фармацевтичних) нав-

чальних закладів України, Львівської області на 2019/2020 н.р. (місцевий бюджет). 

В наявності Академія має ліцензію на право провадження освітньої діяльності з 

підготовки фахових молодших бакалаврів, бакалаврів, магістрів медицини з наступ-

ним ліцензованим обсягом: 

 для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня фаховий молодший бакалавр на 

основі базової загальної середньої освіти (9 класів) та повної загальної середньої 

освіти (11 класів):  

223 Медсестринство для спеціалізацій: 

«Сестринська справа»( денна форма навчання) – 220 осіб 

«Сестринська справа»( вечірня форма навчання) – 80 осіб 

«Акушерство» - 30 осіб 

«Медико-профілактична справа» - 30 осіб 

224 Технології медичної діагностики та лікування, спеціалізація:  



«Лабораторна діагностика» – 50 осіб 

221 Стоматологія, спеціалізація: 

«Стоматологія ортопедична» – 30 осіб 

«Стоматологія» - 30 осіб  

 для здобуття  ступеня бакалавра за спеціальностями, спеціалізаціями: 

223 Медсестринство -  120 осіб 

224 Технології медичної діагностики та лікування, спеціалізація Лабораторна ді-

агностика - 30 осіб 

226 Фармація, промислова фармація – 50 осіб 

 для здобуття  ступеня магістр на спеціальність:  

223 Медсестринство- 25 осіб 

Провадження освітньої діяльності у ВНКЗ ЛОР «Львівська медична академія 

імені Андрея Крупинського» здійснювала відповідно до ліцензії Міністерства освіти і 

науки України, дата отримання 19.12.2019 року №1015-л, 14.01.2020 року №14-л.  

В наявності є сертифікати про акредитацію навчального закладу відповідно до 

рішення Акредитаційної комісії від 26 квітня 2017 року: серія НД №1485875, серія НД 

№1485876, серія НД №1485877, серія НД № 1485878, серія НД № 1485753, серія ІК 

№14008852 від 12.06.19 року за спеціальністю 223 Медсестринство за другим (магіс-

терським) рівнем. 

Прийом на навчання за нормативним та скороченим терміном навчання прово-

дився в межах ліцензованого обсягу за спеціальностями (спеціалізаціями) відповідно 

до переліку галузей знань і спеціальностей за якими здійснюється підготовка здобува-

чів вищої освіти, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №266 від 

29.04.2015 р. Прийом на навчання на наступні курси з нормативним строком навчання 

здійснювався в межах вакантних місць ліцензійного обсягу за спеціальностями відпо-

відно до спеціальностей, освітньо-професійних програм, за якими здійснюється набір 

на перший курс. 

 

Виконання регіонального замовлення та ліцензований обсяг студентів 

ВНКЗ ЛОР «Львівська медична академія імені Андрея Крупинського» у 2020 р 

№ Спеціальність  

Ліцензійний  

обсяг 

План регіо-

нального за-

мовлення 

Кількість студентів 

Регіональне 

замовлення 

% 

виконання 

 

Контракт 

Фаховий молодший бакалавр на основі базової загальної середньої освіти (9 кл.) 

1 223 Медсестринство, 

«Сестринська справа» 

 

 

 

100 

40 40 100 6 

2 223 Медсестринство, 

«Акушерська справа» 

- - - 3 

3 223 Медсестринство, 

«Медико-

профілактична  спра-

ва» 

- - - - 



4 224 Технології 

медичної діагностики 

та лікування, «Лабо-

раторна діагностика» 

 

 

30 

10 10 100 1 

5 221 Стоматологія, 

Стоматологія, фахо-

вий молодший бака-

лавр 

 

 

20 

 - - - 

6 221 Стоматологія, 

«Стоматологія орто-

педична»  

 - - 9 

Фаховий молодший бакалавр на основі повної загальної освіти (11 кл.) 

7 223 Медсестринство, 

«Сестринська справа» 

денна форма  

 

 

 

 

 

 

260 

40 40 100 24 

8 223 Медсестринство, 

«Сестринська спра-

ва»,  

вечірня форма  

   13 

9 223 Медсестринство, 

«Акушерська справа» 

  - 11 

10 223 Медсестринство, 

«Медико-

профілактична  спра-

ва» 

  - - 

11 224 Технології 

медичної діагностики 

та лікування «Лабо-

раторна діагностика» 

 

 

20 

  - 6 

12 221 Стоматологія, 

«Стоматологія» 

 

 

30 

  - 8 

13 221 Стоматологія, 

«Стоматологія орто-

педична» 

  - 18 

Бакалавр на основі повної загальної освіти (11 кл.) 

14 223 Медсестринство, 

«Сестринська справа» 

50 20 20 100 16 

15 224 Технології 

медичної діагностики 

та лікування «Лабо-

раторна діагностика» 

 

20 

10 10 100 2 

16 226 Фармація, проми-

слова фармація, 

«Фармація» 

 

57 

- - - 23 

Бакалавр на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст  

17 223 Медсестринство 

«Сестринська спра-

ва», денна форма (1 

р.) 

 

 

 

 

20 20 100 4 



Станом на 01.10.2020р. приріст контингент студентів склав: 

 
Таким чином, приріст контингенту склав близько 300 осіб, що свідчить про по-

зитивну тенденцію у порівнянні з попереднім навчальним роком (214 осіб у 2019 році 

проти 300 у 2020 році). 

Профорієнтація. Зазвичай профорієнтаційна робота вступних кампаній попере-

дніх років складалась з роботи викладачів у школах, реклами на Facebook сторінці та 

звичайно ж із уст в уста. Ця діяльність зазнала кардинальних змін, у зв`язку з пандемі-

єю COVID 19, Ми зробили потужну рекламу у соціальних мережах, випустили рекла-

мний ролик, на одному з Львівських каналів, провели День відкритих дверей, що обі-

цяє позитивний результат з набору вступників. 

На даний момент ми можемо продовжувати рекламу у соціальних мережах. Ви-

кладачам та працівникам Академії необхідно брати активну участь у розповсюджені 

реклами (репостах, обговореннях, відповідях на запитання вступників повідомлень 

Академії в соціальних мережах) на сторінках Facebook , Instagram, Viber та ін.. 
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Академії 2020р.

2019 рік 2020 рік

18 223 Медсестринство 

«Сестринська спра-

ва», вечірня форма 

(1,3 р.) 

 

85 

20 19 95 1 

19 223 Медсестринство 

«Сестринська спра-

ва», вечірня форма 

(2,4 р.) 

  - 2 

20 224 Технології 

медичної діагностики 

та лікування «Лабо-

раторна діагностика» 

 

20 

10 10 100 1 

Магістр  

21 223 Медсестринство, 

«Медсестринство» 

25 10 6 60 5 



3. ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ 

 

3.1  Структурні зміни та розвиток системи управління освітнім проце-

сом 

«Освітній процес - система науково-методичних і педагогічних заходів, спрямо-

ваних на розвиток особистості шляхом формування та застосування її компетентнос-

тей» (Закон України Про освіту  від 05.09.2017 р № 2145, ст..1). Освітній процес об'єд-

нує три складові: навчальний процес, науковий процес та виховний процес.  

У звітний період у нашому навчальному закладі відбулися такі структурні змі-

ни:  

 Відкрита спеціальність фармація. Цього року ми вперше прийняли 23 студентів 

на спеціальність 226 Фармація, промислова фармація. Розраховуємо, що цей перс-

пективний напрямок підготовки фахівців матиме хороше майбутнє. 

 Розпочата підготовка фахових молодших бакалаврів на основі базової серед-

ньої освіти (після 9-го класу), і це також було новацією звітного періоду! 

 Центр медичної симуляції. У минулому навчальному році за підтримки україно-

швейцарського фонду «Розвиток медичної освіти в Україні» був відкритий Центр 

медичної симуляції. 

 Перейменування кафедри. Кафедра фармакології була перейменована у кафедру 

фармації. Це один з кроків на шляху до відкриття у майбутньому відділення, яке 

опікуватиметься підготовкою фармацевтів. 

 Створена циклова комісія загальноосвітніх дисциплін. 

 Відділи. На громадських засадах почав працювати відділ по роботі з іноземцями. 

 Методрада, Відновила свою діяльність Методична рада, яка на своїх засіданнях 

обговорила 13 питань методичного характеру, чим суттєво розвантажила роботу 

Вченої ради. Діяльність методичної ради висвітлюється на сайті Академії. 

 Конференцзал. Створений конференцзал, який став улюбленим місцем проведен-

ня різноманітних засідань, конференцій і семінарів.  

 Створено віртуальне навчальне середовище MOODLE, без якого навчання в умо-

вах карантину значно втратило б у якості.  

 Активізували роботу органи самоуправління – Рада молодих вчених і т.д.  

Суттю усіх структурних змін було приведення освітнього процесу у відповід-

ність до вимог третього рівня акредитації і, водночас, відновлення структур коледжу. 

Вибори керівника кафедри фармації та циклової комісії загальноосвітніх дисциплін 

проводилися на конкурсній основі. 

 

3.2  Розвиток нормативної бази освітнього процесу 

Стратегія розвитку Академії вимагала суттєвої роботи з подальшого удоскона-

лення нормативної бази освітнього процесу. З цією метою було розроблено і затвер-

джено 27 різноманітних документів. 

 Положення про академічну свободу учасників освітнього процесу ВНКЗ ЛОР 



«Львівська медична академія імені Андрея Крупинського. 

 Положення про атестацію педагогічних працівників у ВНКЗ ЛОР «Львівська 

медична академія імені Андрея Крупинського. 

 Положення про відбіркову комісію з прийому на навчання іноземних громадян 

до ВНКЗ ЛОР «Львівська медична академія імені Андрея Крупинського». 

 Положення про відділ фандрайзингу у ВНКЗ ЛОР «Львівська медична акаде-

мія імені Андрея Крупинського». 

 Положення про гаранта освітньої програми у ВНКЗ ЛОР «Львівська меди-

чна академія імені Андрея Крупинського». 

 Положення про дистанційні технології навчання у ВНКЗ ЛОР «Львівська ме-

дична академія імені Андрея Крупинського». 

 Положення про науково-дослідну роботу студентів ВНКЗ ЛОР «Львівська меди-

чна академія імені Андрея Крупинського». 

 Положення про опитування учасників освітнього процесу та зацікавлених осіб 

у ВНКЗ ЛОР «Львівська медична академія імені Андрея Крупинського». 

 Положення про порядок i процедури вирішення конфліктних ситуацій у ВНКЗ 

ЛОР «Львівська медична академія імені Андрея Крупинського». 

 Положення про порядок визнання результатів навчання, отриманих у неформа-

льній освіті у ВНКЗ ЛОР «Львівська медична академія імені Андрея Крупинсь-

кого». 

 Положення про порядок оцінювання знань здобувачів освіти із    предметів про-

фільної програми середньої освіти BНК3 ЛОР «Львівська медична академія 

імені Андрея Крупинського». 

 Положення про порядок оцінювання знань здобувачів фахової передвищої освіти 

із предметів профільної програми середньої освіти у ВНКЗ ЛОР «Львівська ме-

дична академія імені Андрея Крупинського». 

 Положення про порядок реалізації права на академічну мобільність у ВНКЗ 

ЛОР «Львівська медична академія імені Андрея Крупинського». 

 Положення про приймальну комісію ВНКЗ ЛОР «Львівська медична академія 

імені Андрея Крупинського» в 2021 році. 

 Положення про проведения вступного випробування (творчого конкурсу) з ви-

значення рівня мануальних здібностей — різьблення або ліплення на спеціаль-

ність 221 Стоматологія освітньо-професійної програми (спеціалізацfі) «Стома-

тологія ортопедична», «Стоматологія» для абітуріснтів, котрі вступають у 

ВНКЗ ЛОР «Львівська медична академія імені Андрея Крупинського» для здо-

буття освітньо-професійного рівня «фаховий молодший бакалавр» на основі 

базової загальноі середньої освіти (9 класів), повної загальноі середньої освіти 

(11 класів). 



 Положення про проведения співбесіди у ВНКЗ ЛОР «Львівська медична ака-

демія імені Андрея Крупинського». 

 Положення про ректорат ВНКЗ ЛОР «Львівська медична академія імені Анд-

рея Крупинського». 

 Положення про силабус навчальної дисципліни ВНКЗ ЛОР «Львівська меди-

чна академія імені Андрея Крупинського». 

 Положення про стейкхолдерів ВНКЗ ЛОР «Львівська медична академія імені Ан-

дрея Крупинського». 

 Положення про стипендіальне забезпечення студентів ВНКЗ ЛОР «Львівська 

медична академія імені Андрея Крупинського». 

 Положення про фаховий коледж Вищого навчального комунального закладу 

Львівської обласної ради «Львівська медична академія імені Андрея Крупин-

ського». 

 Порядок подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсному 

відборі до ВНКЗ ЛОР «Львівська медична академія імені Андрея Крупинсько-

го» у 2020 році. 

 Порядок подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсно-

му відборі до ВНКЗ ЛОР «Львівська медична академія імені Андрея Крупин-

ського» в 2021 році. 

 Порядок подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у конкурсно-

му відборі до ВНКЗ ЛОР «Львівська медична академія імені Андрея Крупин-

ського» в 2021 році. 

 Правила прийому на навчання для здобуття вищої освіти у ВНКЗ ЛОР «Львів-

ська медична академія імені Андрея Крупинського» в 2021 році. 

 Правила прийому на навчання для здобуття фахової передвищої освіти у 

ВНКЗ ЛОР «Львівська медична академія імені Андрея Крупинського» в 2021 

році. 

 Правила прийому на навчання до ВНКЗ ЛОР «Львівська медична академія імені 

Андрея Крупинського» для здобуття фахової передвищої освіти в 2020 н.р. 

 

Гістограма. Кількість розроблених нормативних документів у 2019-2020 та 

2020-2021 навчальних  роках. 



 
У порівнянні з минулим навчальним роком, кількість розроблених нормативних 

документів зменшилась, таке сповільнення свідчить про те, що процес трансформації 

нашого навчального закладу пройшов початкову стадію і настає період стабілізіції. У 

наступному році нам буде потрібно докласти зусиль для унормування діяльності фа-

хового коледжу передвищої освіти. 

 

3.3  Планування освітнього процесу 

Аналізуючи планування освітнього процесу, зазвичай говорять про освітні 

програми та їх моніторинг, навчальні плани, графіки навчального процесу, тощо.  

Освітні програми 

На початок 2020-2021 навчального року В Академії акредитовані такі освітні 

програми: 
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Назва спеціаль-

ності (спеціалі-

зації), тип про-

грами магістра 

Назва освітньої 

програми 
Акредитовано 

Інформація про  

акредитацію 

БАКАЛАВР 

(223) Медсест-

ринство 

Сестринська 

справа 

акредитовано 

спеціальність 

(спеціалізацію) 

Сертифікат акредитації 

спеціальності  
АК 14011907, дійсний до 

01.07.2027 

(224) Технології 

медичної діагнос-

тики та лікування 

Лабораторна діа-

гностика 

акредитовано 

спеціальність 

(спеціалізацію) 

Сертифікат акредитації 

спеціальності 
АК 14011908, дійсний до 

01.07.2027 

МАГІСТР 

(223) Медсест-

ринство 

Освітньо-

професійна 

Медсестринство 
акредитовано 

освітню програму 

Сертифікат акредитації 

освітньої програми 
АК 14012068, дійсний до 

01.07.2024 

МОЛОДШИЙ СПЕЦІАЛІСТ 

(221) Стоматоло-

гія 
Стоматологія 

акредитовано 

спеціальність 

(спеціалізацію) 

Сертифікат акредитації 

спеціальності 
АК 14011904, дійсний до 

01.07.2099 



 

Відповідно, у ЛМА діють наступні ліцензії вищої освіти: 

 

Назва спе-

ціальності 

(спеціаліза-

ції) 

Ліцензований обсяг 

Інозе-

мці 

Рішення про 

ліцензування 

Інфор-

мація 

про ак-

редита-

цію 

На 

рік 

На 

строк 

нав-

чання 

Ден-

на 

Вечір-

ня 

БАКАЛАВР 

(223) Медсе-

стринство 

 400   Акре-

дито-

вано 

Наказ МОН від 

14.01.2020 № 

14-л 

Акреди-

товано 

(224) Техно-

логії медич-

ної діагнос-

тики та ліку-

вання 

40     Наказ МОН 

України 

від19.12.2016 № 

1565 

Акреди-

товано 

(226) Фар-

мація, про-

мислова фа-

рмація 

 150    Наказ МОН від 

19.12.2019 № 

1015-л 

Не акреди-

товано 

(6.120101) 

Сестринська 

справа 

  60 60  Наказ МОНмо-

лодьспорту 

№1025л від 

30.03.2012 

Акредито-

вано 

(6.120102) 

Лабораторна 

діагностика 

  30 10  Наказ МОНмо-

лодьспорту 

№1025л від 

30.03.2012 

Акредито-

вано 

МАГІСТР 

(221) Стоматоло-

гія 

Стоматологія ор-

топедична 

акредитовано 

спеціальність 

(спеціалізацію) 

Сертифікат акредита-

ції спеціальності 

АК 14011904, дійсний до 

01.07.2099 

(223) Медсест-

ринство 

Акушерська 

справа 

акредитовано 

спеціальність 

(спеціалізацію) 

Сертифікат акредита-

ції спеціальності 

АК 14011905, дійсний до 

01.07.2099 

(223) Медсест-

ринство 

Медико-

профілактична 

справа 

акредитовано 

спеціальність 

(спеціалізацію) 

Сертифікат акредита-

ції спеціальності 

АК 14011905, дійсний до 

01.07.2099 

(223) Медсест-

ринство 

Медична сестра-

масажист 

акредитовано 

спеціальність 

(спеціалізацію) 

Сертифікат акредита-

ції спеціальності 

АК 14011905, дійсний до 

01.07.2099 

(223) Медсест-

ринство 

Сестринська 

справа 

акредитовано 

спеціальність 

(спеціалізацію) 

Сертифікат акредита-

ції спеціальності 

АК 14011905, дійсний до 

01.07.2099 

(224) Технології 

медичної діагнос-

тики та лікування 

Лабораторна діа-

гностика 

акредитовано 

спеціальність 

(спеціалізацію) 

Сертифікат акредита-

ції спеціальності 

АК 14011906, дійсний до 

01.07.2099 



(223) Медсе-

стринство 

25     наказ Міністер-

ства освіти і 

науки України 

від 15.05.2017 № 

95-л 

Не акреди-

товано 

МОЛОДШИЙ СПЕЦІАЛІСТ 

(221) Стома-

тологія 

60     Наказ Міністер-

ства освіти і 

науки України 

від19.12.2016 № 

1565 

Акредито-

вано 

(223) Медсе-

стринство 

360     Наказ Міністер-

ства освіти і 

науки України 

від19.12.2016 № 

1565 

Акредито-

вано 

(224) Техно-

логії медич-

ної діагнос-

тики та ліку-

вання 

50     Наказ Міністер-

ства освіти і 

науки України 

від19.12.2016 № 

1565 

Акредито-

вано 

(5.12010102) 

сестринська 

справа 

  220 80  Наказ МОНмо-

лодьспорту 

№1025л від 

30.03.2012 

Акредито-

вано 

(5.12010103) 

медико-

профілакти-

чна справа 

  30   Наказ МОНмо-

лодьспорту 

№1025л від 

30.03.2012 

Акредито-

вано 

(5.12010104) 

стоматологія 

  30   Наказ МОНмо-

лодьспорту 

№1025л від 

30.03.2012 

Акредито-

вано 

(5.12010105) 

акушерська 

справа 

  30   Наказ МОНмо-

лодьспорту 

№1025л від 

30.03.2012 

Акредито-

вано 

(5.12010106) 

стоматологія 

ортопедична 

  30   Наказ МОНмо-

лодьспорту 

№1025л від 

30.03.2012 

Акредито-

вано 

(5.12010201) 

лабораторна 

діагностика 

  50   Наказ МОНмо-

лодьспорту 

№1025л від 

30.03.2012 

Акредито-

вано 

Крім того у звітному періоді ми отримати ліцензії фахової передвищої освіти: 

Назва спеціальності 

(спеціалізації) 

Ліцензований  

обсяг 

Рішення про ліцен-

зування 

Інформація 

про акредита-

цію На 

рік 

На 

стро

к 

нав-

чан-

ня 

ФАХОВА ПЕРЕДВИЩА ОСВІТА 



(221) Стоматологія 60 
 

Наказ МОН від 

19.12.2019 № 1015-л 

Не акредито-

вано 

(223) Медсестринство 360 
 

Наказ МОН від 

19.12.2019 № 1015-л 

Не акредито-

вано 

(224) Технології ме-

дичної діагностики та 

лікування 

50 
 

Наказ МОН від 

19.12.2019 № 1015-л 

Не акредито-

вано 

Табличні дані показують, що у минулому навчальному році ми отримали п’ять 

нових ліцензій, які суттєво розширили сферу нашої діяльності та підвищили конкуре-

нтоздатність на ринку праці (нові ліцензії виділені жирним шрифтом). 

Освітні програми – ключовий документ освітньої діяльності для кожної конкре-

тної спеціальності. У 2020-2021 навчальному році була проведена потужна робота з 

розробки нових освітніх програм та оновлення діючих. 

 Оновлені освітньо-професійні програми (за 2019 рік): 

 Освітньо-професійна програма «Лабораторна діагностика» (2 роки), першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 224 Технології медичної 

діагностики та лікування, галузі знань 22 Охорона здоров’я.  

 Освітньо-професійна програма «Лабораторна діагностика» (4 роки), першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 224 Технології медичної 

діагностики та лікування, галузі знань 22 Охорона здоров’я.  

 Освітньо-професійна програма «Сестринська справа» (4 роки), першого (бакала-

врського) рівня вищої освіти за спеціальністю 223 Медсестринство, галузі знань 

22 Охорона здоров’я.  

 Освітньо-професійна програма «Акушерська справа» освітньо-кваліфікаційного 

рівня молодший спеціаліст, галузі знань 22 Охорона здоров’я 

 спеціальність 223 Медсестринство, кваліфікація Акушерка. 

 Освітньо-професійна програма «Сестринська справа» освітньо-кваліфікаційного 

рівня молодший спеціаліст галузі знань 22 Охорона здоров’я, 

 спеціальність 223 Медсестринство, кваліфікація Сестра медична. 

 Освітньо-професійна програма «Медико-профілактична справа» освітньо-

кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст, галузі знань 22 Охорона здоров’я 

 спеціальність 223 Медсестринство, кваліфікація Фельдшер санітарний. 

 Освітньо-професійна програма «Лабораторна діагностика» освітньо-

кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст, галузі знань 22 Охорона здоров’я 

 спеціальність 224 Технології медичної діагностики та лікування, кваліфікація 

Лаборант (медицина). 

 Освітньо-професійна програма «Стоматологія» освітньо-кваліфікаційного рівня 

молодший спеціаліст галузі знань 22 Охорона здоров’я, спеціальність 221 Сто-

матологія, кваліфікація Гігієніст зубний. 

 Освітньо-професійна програма «Стоматологія ортопедична», освітньо-

кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст галузі знань 22 Охорона здоров’я, 

 спеціальність 221 Стоматологія, кваліфікація Технік зубний. 



 Нові освітньо-професійні програми (2020 рік): 

 Освітньо-професійна програма «Медсестринство» другого (магістерського) рів-

ня вищої освіти за спеціальністю 223 Медсестринство,галузі знань 22 Охорона 

здоров’я. 

 Освітньо-професійна програма «Сестринська справа» (1 рік + 1 рік 3 міс.) пер-

шого (бакалаврського) рівня вищої освіти, за спеціальністю 223 Медсестринст-

во, галузі знань 22 Охорона здоров’я.  

 Освітньо-професійна програма «Сестринська справа» (2 роки 4 міс.) першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти за спеціальністю 223 Медсестринство, галу-

зі знань 22 Охорона здоров’я.  

 Освітньо-професійна програма «Сестринська справа» (4 роки) першого (бакала-

врського) рівня вищої освіти за спеціальністю 223 Медсестринство, галузі знань 

22 Охорона здоров’я.  

 Освітньо-професійна програма «Лабораторна діагностика» (4 роки) першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти, за спеціальністю 224 Технології медичної 

діагностики та лікування, галузі знань 22 Охорона здоров’я.  

 Освітньо-професійна програма «Фармація» (3 роки) першого (бакалаврського) 

рівня вищої освіти за спеціальністю 226 Фармація, промислова фармація, галузі 

знань 22 Охорона здоров’я.  

 Освітньо-професійна програма «Акушерська справа» освітньо-професійного 

ступеня фаховий молодший бакалавр, галузі знань 22 Охорона здоров’я, спеціа-

льність 223 Медсестринство, кваліфікація Акушерка. 

 Освітньо-професійна програма «Сестринська справа» освітньо-професійного 

ступеня фаховий молодший бакалавр галузі знань 22 Охорона здоров’я, 

 спеціальність 223 Медсестринство, кваліфікація Сестра медична. 

 Освітньо-професійна програма «Медико-профілактична справа» освітньо-

професійного ступеня фаховий молодший бакалавр, галузі знань 22 Охорона 

здоров’я, спеціальність 223 Медсестринство, кваліфікація Фельдшер санітарний 

 Освітньо-професійна програма «Лабораторна діагностика» освітньо-

професійного ступеня фаховий молодший бакалавр галузі знань 22 Охорона 

здоров’я, спеціальність 224 Технології медичної діагностики та лікування, ква-

ліфікація Лаборант (медицина). 

 Освітньо-професійна програма «Стоматологія» освітньо-професійного ступеня 

фаховий молодший бакалавр галузі знань 22 Охорона здоров’я, спеціальність 

221 Стоматологія, кваліфікація Гігієніст зубний. 

 Освітньо-професійна програма «Стоматологія ортопедична» освітньо-

професійного ступеня фаховий молодший бакалавр галузі знань 22 Охорона 

здоров’я, спеціальність 221 Стоматологія, кваліфікація Технік зубний. 

 Освітня програма профільної середньої освіти, підготовки фахового молодшого 

бакалавра на основі базової загальної середньої освіти. 

 

Такий обсяг роботи став можливим завдяки злагодженій роботи колективів ка-

федр, навчально-методичної частини та гарантів освітніх програм. 



 

З 14 по 24 травня 2021року в Академії було проведено масштабне соціологічне 

дослідження з якості освітнього процесу. Результати дослідження показали, що 93% 

викладачів ознайомлені із змістом освітніх програм, 88% відзначають тою, чи іншою 

мірою залучення до їх розробки, Як відзначали респонденти, гаранти освітніх програм 

залучають до формування змісту й оцінки якості освітніх програм і здобувачів освіти, 

таку думку поділяють близько 80% опитаних, однак близько 40% студентів (переваж-

но молодших курсів) не мають чітких уявлень щодо фахових компетенцій, які вони 

мають набути у результаті навчання в академії. 

Навчальні плани 

Освітня програма є підставою для розробки навчального плану. Навчальний 

план - це основний нормативний документ, що визначає організацію освітнього 

процесу з конкретної спеціальності на певному ступені вищої освіти. Навчальний план 

розробляється на підставі відповідної освітньої програми та структурно-логічної 

схеми підготовки фахівців за кожною спеціальністю з урахуванням спеціалізації (за 

наявністю) факультетом, який є випусковим для цієї спеціальності.  

Навчальний план розробляється на весь нормативний термін навчання, 

підписується розробниками – гарантом освітньої програми, завідувачем випускової 

кафедри, деканом факультету, погоджується завідувачем навчального відділу, першим 

проректором та затверджується вченою радою Академії. Навчальний план вводиться в 

дію наказом ректора Університету. Складовою частиною навчального плану є графік 

навчального процесу із даної спеціальності. 

Звичайно, в академії є навчальні плани з кожної спеціальності, освітній процес 

не можна запустити без їх наявності. Ми ліцензували підготовку фармацевтів, осіб без 

громадянства та іноземців, випускників дев’ятих класів, а це вимагало кропіткої 

роботи з розробки відповідних навчальних планів. Впродовж 2019-2020 навчального 

року навчальним відділом були оновлені /розроблені такі нові навчальні плани: 

1. Оновлені навчальні плани – на основі базової загальної середньої освіти (після 9 

класу): 



 Навчальний план підготовки фахового молодшого бакалавра. Галузь знань 22 

охорона здоров’я. Спеціальність 223 Медсестринство. Освітньо-професійна про-

грама - Акушерська справа. 

 Навчальний план підготовки фахового молодшого бакалавра. Галузь знань 22 

охорона здоров’я. Спеціальність 223 Медсестринство. Освітньо-професійна про-

грама - Сестринська справа (денна форма навчання). 

 Навчальний план підготовки фахового молодшого бакалавра. Галузь знань 22 

охорона здоров’я. Спеціальність 224 Технології медичної діагностики та ліку-

вання. Освітньо-професійна програма - Лабораторна діагностика. 

 Навчальний план підготовки фахового молодшого бакалавра. Галузь знань 22 

охорона здоров’я. Спеціальність 221 Стоматологія. Освітньо-професійна про-

грама – Стоматологія. 

 Навчальний план підготовки фахового молодшого бакалавра. Галузь знань 22 

охорона здоров’я. Спеціальність 221 Стоматологія. Освітньо-професійна про-

грама - Стоматологія ортопедична. 

2. Оновлені навчальні плани – на основі повної загальної середньої освіти після 11 

класу): 

 Навчальний план підготовки фахового молодшого бакалавра. Галузь знань 22 

охорона здоров’я. Спеціальність 223 Медсестринство. Освітньо-професійна про-

грама - Акушерська справа. 

 Навчальний план - підготовки фахового молодшого бакалавра. Галузь знань 22 

охорона здоров’я. Спеціальність 223 Медсестринство. Освітньо-професійна про-

грама - Сестринська справа (денна форма навчання). 

 Навчальний план підготовки фахового молодшого бакалавра. Галузь знань 22 

охорона здоров’я. Спеціальність 223 Медсестринство. Освітньо-професійна про-

грама - Сестринська справа (вечірня форма навчання). 

 Навчальний план підготовки фахового молодшого бакалавра. Галузь знань 22 

охорона здоров’я. Спеціальність 224 Технології медичної діагностики та ліку-

вання. Освітньо-професійна програма - Лабораторна діагностика. 

 Навчальний план підготовки фахового молодшого бакалавра. Галузь знань 22 

охорона здоров’я. Спеціальність 221 Стоматологія. Освітньо-професійна про-

грама – Стоматологія. 

 Навчальний план підготовки фахового молодшого бакалавра. Галузь знань 22 

охорона здоров’я. Спеціальність 221 Стоматологія. Освітньо-професійна про-

грама - Стоматологія ортопедична. 

3. Нові навчальні плани – на основі повної загальної середньої освіти (після 11 кла-

су): 

 Навчальний план підготовки фахового молодшого бакалавра. Галузь знань 22 

охорона здоров’я. Спеціальність 224 Технології медичної діагностики та ліку-

вання. Освітньо-професійна програма - Лабораторна діагностика (з інвалідністю 

по слуху). 

 Навчальний план підготовки бакалавра. Галузь знань 22 охорона здоров’я. Спе-

ціальність 223 Медсестринство. Освітньо-професійна програма - Сестринська 



справа (іноземці). 

Типові та робочі програми навчальних дисциплін 

У відповідності до змін у навчальних планах були внесені зміни до типових та 

робочих програм навчальних дисциплін. Загалом було розроблено 58 нових типових 

та 140 робочих програм навчальних дисциплін, а саме: 

 Нові типові (навчальні програми): 

 спеціальність 224 Технології медичної діагностики та лікування – 8 

 спеціальність 223 Медсестринство, ОПП Сестринська справа – 25 

 спеціальність 223 Медсестринство, ОПП Медико-профілактична справа - 13 

 спеціальність 221 Стоматологія, ОПП Стоматологія – 6 

 спеціальність 226 Фармація, промислова фармація – 6 

Разом: 58 

 Нові робочі навчальні програми: 

 спеціальність 224 Технології медичної діагностики та лікування – 16 

 спеціальність 223 Медсестринство, ОПП Сестринська справа – 65 

 спеціальність 223 Медсестринство, ОПП Медико-профілактична справа - 25 

 спеціальність 221 Стоматологія, ОПП Стоматологія – 10 

 спеціальність 226 Фармація, промислова фармація – 10 

Разом: 126 

 Нові робочі навчальні програми для шкільного курсу – 14 

Таким чином, сумарна кількість нових типових та робочих програм, які були ро-

зроблені за звітний період сягає двох сотень. Крім того, оновлювалися й десятки дію-

чих програм: 

 Оновлені типові програми навчальних дисциплін: 

 Безпека життєдіяльності (спеціальності  223 Медсестринство, 221 Стоматологія, 

224 Технології медичної діагностики та лікування, ІІ МС 11-13 + ІІ АК-11 + І 

СО-11 + І ЛД-11 – Цюник Н.Ю.) 

 Медичне та фармацевтичне товарознавство (спеціальність 223 Медсестринство, 

І МС-22 – Терещук С.І.) 

 Дієтологія та дієтотерапія (спеціальність 223 Медсестринство, І МС-31 – Карпі-

нська Т.Г.) 

 Паліативна та хоспісна допомога (спеціальність 223 Медсестринство, І МС-31 – 

Карпінська Т.Г.) 

 Клінічна патологія (спеціальність 224 Технології медичної діагностики та ліку-

вання, І ЛД-11 – Карпінська Т.Г.) 

 Патофізіологія (спеціальність 224 Технології медичної діагностики та лікування, 

І ЛД-22 – Любінець Л.А.) 

 Патофізіологія (спеціальність 224 Технології медичної діагностики та лікування, 

ІІ ЛД-21 – Любінець Л.А.) 

 Патоморфологія та патофізіологія (спеціальність 223 Медсестринство, ІІ МС-21, 

Любінець Л.А.) 



 Клінічна патофізіологія (спеціальність 223 Медсестринство, І МС-31, Любінець 

Л.А.) 

 Ріст і розвиток (спеціальність 223 Медсестринство, І МС 11-13, Готь І.В.) 

 Оновлені робочі  програми навчальних дисциплін: 

 Безпека життєдіяльності (спеціальності  223 Медсестринство, 221 Стоматологія, 

224 Технології медичної діагностики та лікування, ІІ МС 11-13 + ІІ АК-11 + І 

СО-11 + І ЛД-11 – Цюник Н.Ю.) 

 Медичне та фармацевтичне товарознавство (спеціальність 223 Медсестринство, 

І МС-22 – Терещук С.І.) 

 Фармакологія та медична рецептура (спеціальність 224 Технології медичної діа-

гностики та лікування, І ЛД-22, Терещук С.І.) 

 Дієтологія та дієтотерапія (спеціальність 223 Медсестринство, І МС-31 – Карпі-

нська Т.Г.) 

 Паліативна та хоспісна допомога (спеціальність 223 Медсестринство, І МС-31 – 

Карпінська Т.Г.) 

 Клінічна патологія (спеціальність 224 Технології медичної діагностики та ліку-

вання, І ЛД-11 – Карпінська Т.Г.) 

 Патофізіологія (спеціальність 224 Технології медичної діагностики та лікування, 

І ЛД-22 – Любінець Л.А.) 

 Патофізіологія (спеціальність 224 Технології медичної діагностики та лікування, 

ІІ ЛД-21 – Любінець Л.А.) 

 Патоморфологія та патофізіологія (спеціальність 223 Медсестринство, ІІ МС-21, 

Любінець Л.А.) 

 Клінічна патофізіологія (спеціальність 223 Медсестринство, І МС-31, Любінець 

Л.А.) 

 Історія та культура України (спеціальність 223 Медсестринство, І МС-11, Берест 

Р.Я.) 

 Менеджмент та лідерство в медсестринстві (спеціальність 223 Медсестринство, 

І МСв-22, Юристовська Н.Я.) 

 Анатомія людини (спеціальність 223 Медсестринство, І МС-21, Сопнєва Н.Б.) 

 Анатомія людини (спеціальність 224 Технології медичної діагностики та ліку-

вання, І ЛД-21, Сопнєва Н.Б.) 

 Медична паразитологія (спеціальність 223 Медсестринство, ІІІ МС-21 – Смачи-

ло І.С., Різун Г.М.) 

 Основи правознавства (спеціальність 224 Технології медичної діагностики та лі-

кування, ІІІ ЛД-12, Писар У.С.) 

 Клінічна фармакологія з токсикологією (спеціальність 223 Медсестринство, ІІІ 

МС-21, Партика У.Б.) 

 Методологія наукової роботи (спеціальність 224 Технології медичної діагности-

ки та лікування, ІІІ ЛД-21, Стоколос-Ворончук О.О.) 

 Методологія наукової роботи (спеціальність 223 Медсестринство, І МС-31, Сто-

колос-Ворончук О.О.) 

 Ріст і розвиток (спеціальність 223 Медсестринство, І МС 11-13, Готь І.В.) 



Силабуси 

У звітний період ми вперше приступили до розробки силабусів навчальних дис-

циплін. Їх структура та зміст дискутувалися на кафедрах, засіданнях методичної та 

Вченої рад. Необхідність розробки силабусів диктувалася курсом на студентоцент-

ризм, а в умовах дистанційного навчання в період карантину силабуси виявилися ве-

льми корисними для здобувачів освіти, тому задля доступності вони були розміщені  

не лише на офіційному сайті Академії, а й у кожному курсі віртуального навчального 

середовища  MOODLE. Після прийняття рішення щодо їх розробки та впровадження 

викладачі розробили силабуси у відповідності до закріплених за ними дисциплін. 

 

 
 

 

3.4  Новації у формах організації навчального процесу 

До форм організації освітнього процесу відносяться лекції, практичні, семінар-

ські, та лабораторні заняття, практики, самостійна робота, різні види контролю і атес-

тація. Одним словом – усі види аудиторної та поза аудиторної роботи із студентами. 

Однак, періодична робота в умовах карантину суттєво обмежила аудиторні види робо-

ти і вимусила шукати дійсно нові форми організації навчального процесу. Мова йде 

про викладання у віддаленому режимі. 

 З березня 2020 року ми починали пошук із використання елементів дистанцій-

ного навчання. Тоді для потреб навчального процесу ми використовували різноманітні 

месенджери, програми для проведення відеоконференцій, тестів, електронну пошту, 

ресурси GOOGLE, соціальні мережі, тощо. Така строкатість створювала перешкоди 

для контролю за якістю освітнього процесу, тому було прийнято революційне рішення 

щодо створення власного віртуального навчального середовища на платформі MOO-

DLE, щоб у перспективі розмістити на ньому методичну документацію, електронні 

журнали, власний репозитарій. 

Завдяки технічній підтримці Україно-швейцарського фонду «Розвиток медичної 

освіти в Україні» та впертій роботі фахівців навчально-методичної частини, платфор-

ма  MOODLE в Академії запрацювала. Було проведено безліч колективних та індиві-
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дуальних тренінгів, нарад. Питання впровадження віртуального освітнього середови-

ща заслуховувалося на Вченій та Методичній Радах, проводилися перемовини  із 

представництвами GOOGLE та Microsoft в Україні. Побічним результатом стало фор-

мування корпоративної пошти, завдяки якій кожен викладач та студент отримав акау-

нт в системі GOOGLE, доступ до пакета навчальних програм цієї компанії, але голов-

не – до омріяного MOODLE. У результаті на кінець навчального року на цій платфор-

мі ми розмістили близько 200 навчальних курсів. 

Фрагмент сторінки кафедри фундаментальних дисциплін у середовищі MOO-

DLE.  

Наступним кроком мають стати впровадження електронного документообігу у 

тому числі е-журналу. Особливої уваги потребує встановлення на платформу MOO-

DLE плагінів, які забезпечують відеоконференції для проведення навчальних занять 

відповідно до розкладу. Це позбавить викладачів та студентів необхідності додатково-

го використання месенджерів, посилить контроль за якістю занять, дасть можливість 

здобувачам освіти багаторазова переглядати лекції та практичні заняття у відеозаписі. 

 

3.5  Методичне забезпечення освітнього процесу 

Забезпечення доступності навчально-методичних матеріалів. Минулий нав-

чальний рік ще раз підтвердив, що без якісного методичного забезпечення навчальний 

процес не може претендувати на високу оцінку. Навчання у віддаленому режимі пока-

зало,  що студент може успішно засвоїти освітню програму за умови, коли викладач 

може запропонувати необхідний комплект матеріалів: лекції, презентації, методичні 

вказівки до семінарів, практичних та лабораторних занять, самостійної роботи, засоби 

контролю. До того ж ці матеріали мають бути доступними для студентів у електронній 

формі.  

Враховуючи ці тенденції, в Академії розроблено Положення про НМКД, впро-

довж навчального року навчально-методична частина робила перевірки їх якості, ро-

била зауваження і давала поради. Результатом цієї роботи є наявність повного ком-

плекту методичної документації в електронній та паперовій формі на більшості ка-

федр. Ця робота була проведена масштабно і надзвичайно своєчасно, без цього ми не 



змогли б забезпечити якісний освітній процес у дистанційному режимі. Віртуальне 

навчальне середовище як технічна база, звичайно, існувала б, але була б пустою, не 

наповненою матеріалами, без яких студент не може набувати загальні та фахові ком-

петенції.  

 
Отже, головним результатом методичної роботи цього навчального року є пере-

ведення навчально-методичної документації в електронний формат і розміщення її у 

віртуальному навчальному середовищі MOODLE, що зробило тексти лекцій, рекомен-

дації для підготовки до практичних занять, самостійної роботи доступними для здо-

бувача освіти. А це особливо цінується в період перманентних карантинів. 

Однак, перевірки також показали й «вузькі» місця:  

 на кафедрах не дотримуються внутрівузівських стандартів та вимог до ведення до-

кументації,   

 відсутні місця для зберігання документів,  

 документація має різні формати,  

 не на всіх кафедрах наявний список дисциплін, закріплених за кафедрою; одна і та 

ж дисципліна викладається на різних кафедрах,  

 на засіданнях кафедр не затверджувався перелік викладачів, відповідальних за як-

ість НМКД з кожної дисципліни,  

 плани роботи кафедри не завжди узгоджені з індивідуальними планами викладачів 

та нерідко зводяться тільки до плану засідань кафедри.  

 відсутнє вертикальне узгодження планів: план роботи Академії, план роботи факу-

льтетів, підрозділів і кафедр існують окремо один від одного,  

 індивідуальні плани викладачів часто ведуться формально, по-мінімуму, не акура-

тно, плутаючи різні види роботи, деякі види роботи взагалі не заплановані.   

Методична рада. Минулий навчальний рік цікавий ще й тим, що в Академії різ-

ко активізувала свою роботу Методична рада. Цей орган громадського самоуправлін-

ня різко набрав обертів і акцентував свою діяльність на ключових методологічних пи-

таннях освітнього процесу. Засідання проводилися он-лайн і оф-лайн у залежності від 

епідеміологічної ситуації, але обговорювані питання неодмінно були актуальними для 

викладацької спільноти Академії. Завдяки доповідям, дискусіям та творчому пошуку, 



Методична рада зуміла поєднати педагогічну теорію з практикою нашої роботи, обго-

ворити новітні педагогічні технології, відшліфувати внутрівузівські нормативні доку-

менти, дати поштовх до публікації методичним надбанням наших науковців.  

Засідання проводилися один раз на два місяці. Були розглянуті такі ключові пи-

тання:  

 Академічна доброчесність студентів: досвід соціологічного аналізу. 

 Віртуальне навчальне середовище MOODLE: проблеми впровадження на факу-

льтеті №2. 

 Освітнє середовище очима студента: досвід соціологічного аналізу. 

 Особливості підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних пра-

цівників у 2020-2021 навчальному році. 

 Перспективи розвитку інклюзивної освіти у ЛМА. 

 Плагіат як проблема академічної доброчесності: шляхи подолання. 

 Про впровадження принципів студентоцентрованого навчання на факультеті 

№1. 

 Про досвід розробки силабусів на кафедрі внутрішньої медицини та організації 

охорони здоров’я.  

 Про моніторинг освітніх програм на факультеті №1. 

 Про перспективи розвитку академічної мобільності в ЛМА. 

 Про результати зимової освіти на факультетах №1 і №2. 

 Про стан практичної підготовки здобувачів вищої освіти у ЛМА. 

 Про стан роботи із стейкхолдерами на факультеті №2. 

 Про формування soft skills здобувачами вищої освіти на факультеті №1. 

 Про формування індивідуальної освітньої траєкторії здобувачів вищої освіти на 

факультеті №2. 

Методичні семінари проведені кафедрами. 

Кількість методичних семінарів, проведених кафедрами у 2020-2021 н.р. 

 

 Кафедра внутрішньої медицини та управління охороною здоров’я: 

 Особливості підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних пра-

цівників – Ільчишин О.В. 
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 Реалізація паліативної допомоги в Україні на сучасному етапі – Дуб Н.Є. 

 Від теорії до практики: Чисті руки - запобігання хвороб та збереження здоров'я! 

- Кузьменко О.В., Музика О.І., Палагіцька О.Я. 

 Впровадження вибіркових дисциплін в освітній процес вищого  медичного нав-

чального закладу - Неділько Р.В., Безкоровайна У.Ю 

 Нові можливісті вищої школи в період карантину на Україні - Фітьо Н.Р. 

 Деякі питання атестації педагогічних працівників відповідно до «Типового по-

ложення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом МОН 

України №930 від 06.10.2010р. та зі змінами до наказу МОН України №1135 від 

08.08.2013р.»  - Ільчишин О.В. 

 Сучасні форми навчання у ВНЗ медичного напрямку. - Жубрид М.Т., -  

Тверда І.І. 

 Кафедра клінічного медсестринства, акушерства та гінекології: 

 Інтерактивні методи навчання під час лекційних занять. - Рик Т.В. 

 Дрескод як регламент до зовнішнього вигляду викладача і студента. - Гутей 

Г.М. 

 Формування культури професійного усного мовлення студентів вищих навчаль-

них закладів України. - Поцюрко Н.Т. 

 Тестування як ефективний метод перевірки професійної компетентності студен-

тів. - Грабовська Т.В. 

 Кафедра лабораторної медицини: 

 Ґенеза вищої освіти. Витоки, основні етапи становлення і перспективи розвитку 

вищої школи України. -  Засанська Г.М., Назар О.Ю. Шашков Ю.І.  

 Використання симуляційного навчання у підготовці студентів спеціальності 224 

Технології медичної діагностики та лікування під час вивчення навчальної дис-

ципліни Клінічна лабораторна діагностика. - Двулят-Лешневська І. С. спільно з 

Любінською О.І.  

 Кафедра соціально-гуманітарних дисциплін: 

 Специфіка навчання іноземних мов студентів у медичних закладах вищої освіти 

України. Закордонне стажування. Досвід.  

 Культура спілкування й етика стосунків медичних працівників.  

 Сприйняття студентами–медиками поняття товару та послуги. Медична послуга.  

 Самопрезентація викладача як запорука кар'єрного росту.  

 Сучасна українська мова та мовленнєвий етикет майбутніх медиків.  

 Кафедра фармакології: 

 Науково-практичні підходи до соціальних та морально-етичних норм регулю-

вання обігу лікарських засобів. -  Партика У.Б 

 Один із способів оптимізації практичної роботи з фізичної і колоїдної хімії - 

к.х.н. Жукровська М.О 

 Особливості дистанційного навчання. Історія питання. - к.м.н. Олексюк-Нехамес 

А.Г. 

 Кафедра фундаментальних дисциплін: 

 Навчально – методичне забезпечення самостійної роботи студентів  в умовах 



дистанційного навчання. – Сопнєва Н.Б., Нечипор Н.О., Панкевич М.С, Фалик 

Г.С. 

 Клінічне та діагностичне значення досліджень ліпідного обміну. - Любінець 

Л.А., Щурко М.М., Сушко О.О. 

 Цифрові технології в освітньому процесі. – Борщ І.С., Готь І.В., Фірман Н.А. 

 Кафедра хірургічних дисциплін і невідкладних станів: 

 Кейс-метод як форма інтерактивного навчання майбутніх фахівців. -

Антоненко Ю.О. 

 Формування «Soft-skills» в усіх учасників освітнього процесу, як відповідь на 

виклики сьогодення. - Задорецька О.Р. 

 

Відкриті заняття. Графік проведення відкритих занять у зв’язку з карантинни-

ми заходами не дотримувався. Лише чотири кафедри із восьми (лабораторної медици-

ни, хірургічних дисциплін і невідкладних станів, клінічного медсестринства, акушерс-

тва та гінекології, внутрішньої медицини і управління охороною здоров’я ) надали ін-

формацію щодо  відкритих занять.  Причинами цього є:  

 невпевнене володіння викладачами Академії  засобами дистанційного навчання та 

ІТ-технологіями у перші місяці карантинних заходів проти Ковід-19,  

 строкатість використовуваних програм, відсутність єдиної платформи спілкування 

що стримувало процес педагогічного спілкування. 

Діаграма: «Які засоби дистанційного навчання Ви застосовували в освітньому про-

цесі під час карантину?» 

 
 

Методичні публікації є «вітриною» наших досягнень у методичній роботі. 

Приємно, що у звітний період вийшло з друку багато робіт наших науковців, серед 

них: 1- підручник,  6 – навчальних посібників, десятки статей та тез доповідей на нау-

ково-практичних конференціях. 

Підручники і посібники:   

 Анатомія людини: підручник / [Кривко Ю.Я., Черкасов В.Г.,Кравчук С.Ю.,Сопнєва 

Н.Б. та ін.] ; за ред.: проф. Кривка Ю.Я.,проф.. Черкасова В.Г. – Вінниця: Нова 

Книга, 2020. – 452с.:іл. 
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  Бюджетно-податкова  безпека:  навчальний  посібник.  За  ред.  Миськів  Г.В. Ав-

тор: Корчинський І.О. Львів: ЛьвДУВС, 2020. 272 с.  

 Лозинська С. О., Рутар С. М., Шашков Ю. І. Соціологія медицини: навчальний по-

сібник. Львів : ВНКЗ ЛОР «Львівська медична академія імені Андрея Крупинсько-

го», 2021. 196 с.  

 «Спланхнологія»: [навчальний посібник ]  Кривко Ю.Я., Сопнєва  Н.  Н.Б., Нечи-

пор Н.О., Фалик Г.С., Львів. Видавництво Львівської політехніки, 2020. 

 Хміляр І.Р. - Навчальний посібник для студентів відділення «Сестринська справа» 

“English Competence in Nursing Practice” 

 Інклюзивне навчання при порушенні слуху: практики викладання природничих 

наук: Навчальний посібник / за. ред. І. Березовської, К. Мінакової. – Львів: Простір 

- М, 2021. – 184 с. 

 «Словник  медичних термінів для зубних техніків»: Назар С.Л., Жуковська Л.О., 

Заяць Т.І., Нечипор Н.О. – Львів: Новий Світ – 2000. 2020. – 158с. ISBN 978-418-

289-5. 

 

3.6  Практичне навчання і симуляційний центр. 

 

3.7 Підвищення кваліфікації 

У 2020/2021 н.р. із запланованих 31 викладача, курси підвищення кваліфікації 

(за фахом) пройшли – 29. План підвищення кваліфікації виконано на 93,5 %. У зв’язку 

з пандемією коронавірусу, курси підвищення кваліфікації не пройшли – 2 особи. 

Курси підвищення кваліфікації з психолого-педагогічного циклу при МОН Ук-

раїни Центр неформальної освіти Інституту післядипломної освіти та доуніверситет-

ської підготовки Львівського національного університету імені Івана Франка пройшли 

– 21 особа, за 2019/2020 н.р. з психолого-педагогічного циклу пройшли – 15 осіб. 

Курси підвищення кваліфікації керівних кадрів за участю у спеціальній коротко-

строковій навчальній програмі на тему: «Організаційно-управлінська діяльність» за 

30-ти годинною програмою (1 кредит ЄКТС) на базі Львівського регіонального інсти-

туту державного управління Національної академії державного управління при Прези-

дентові України, з 22.02-24.02.2021 р. до 01.03-03.03.2021 р., за кошти обласного бю-

джету та власні кошти пройшли – 18 осіб. 

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2019 р. 

№ 800 «Деякі питання підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних 

працівників», «Змінами, що вносяться до Порядку підвищення кваліфікації педагогіч-

них і науково-педагогічних працівників», затверджених постановою Кабінету Мініст-

рів України від 27 грудня 2019 р. № 1133 та Положення про підвищення кваліфікації 

педагогічних та науково-педагогічних працівників у ВНКЗ ЛОР «Львівська медична 

академія імені Андрея Крупинського» - 13 особам визнано здобуття наукового ступе-

ня / ступеня вищої освіти, як підвищення кваліфікації. 

В усіх формах підвищення кваліфікації пройшли – 81 особа, з них:29 – за фахом, 

21 – курси з психолого-педагогічного циклу, 18 – курси керівних кадрів за участю у 



спеціальній короткостроковій навчальній програмі, 13 - здобуття наукового ступеня / 

ступеня вищої освіти. 

Відповідно до Положення про підвищення кваліфікації педагогічних та науково-

педагогічних працівників у ВНКЗ ЛОР «Львівська медична академія імені Андрея 

Крупинського» з урахуванням вимог до педагогічних працівників в обсязі 1 кредиту 

курси підвищення кваліфікації пройшло – 32 педагогічних працівників та із незапла-

нованих науково-педагогічних працівників пройшло – 24 особи. 

Таким чином, за 2020/2021 н.р. підвищення кваліфікації пройшли – 81 особа, що 

складає     68,7% від загальної кількості викладачів Академії. Тобто, в умовах перма-

нентних карантинів за цей навчальний рік підвищення кваліфікації пройшло дві тре-

тини викладачів Академії!!! 

№ 

з/п 

Прізвище та ініціа-

ли 

Назва циклу Терміни підвищення 

кваліфікації  

1 2 3 4 

на базі ФПДО Львівського національного медичного університету 

імені Данила Галицького (ТУ) 
 

1. Войтюк О.О. Загальна стоматологія 23.11.2020 – 04.12.2020 

2. Конюх Р.І. Загальна стоматологія 23.11.2020 – 04.12.2020 

3. Сидор О.К. Лабораторні дослідження факторів 

навколишнього середовища 

09.11.2020 – 20.11.2020 

4. Синиця С.В. Проблеми дитячої гастроентерології 12.10.2020 – 26.10.2020 

5. Гончаров М.П. Травма грудної клітки 19.10.2020 – 30.10.2020 

6. Крупка Н.О. 

(сумісник) 

Педагогічні, психологічні та правові 

аспекти вищої медичної освіти 

09.11.2020 – 20.11.2020 

7. Менів Н.П. Мікробіологія з основами імуноло-

гії та технікою мікробіологічних 

досліджень 

07.10.2020 – 28.10.2020 

8. Партика У.Б. Фармакологія та медична рецептура 12.10.2020 – 27.10.2020 

9. Терещук С.І. Медичне та фармацевтичне товаро-

знавство 

01.10.2020 – 14.10.2020 

10. Жубрид М.Т. Клінічна фармакологія в сучасній 

лікарській практиці 

12.10.2020 – 26.10.2020 

11. Парфенюк М.О. Функціональна діагностика (основи 

ехокардіографії) 
 

05.10.2020 – 16.10.2020 

Тернопільський національний медичний університет ім. І.Я. Горбачевського (стажу-

вання) 
 

12. Березовська І.Б. Медична інформатика 02.11.2020 – 27.11.2020 

13. Дуб Н.Є. Організаційно-управлінська діяль-

ність. Педагогічна майстерність 

викладачів вищих навчальних за-

кладів 

09.11.2020 – 04.12.2020 

14. Древко І.В. Гістологія, цитологія та ембріологія 
 

11.05.2020 – 08.06.2020 

на базі Житомирського медичного інституту Житомирської обласної ради (стажуван-

ня) 
 

15. Музика О.І. Основи медсестринства. Догляд за 

хворими. Загальний догляд за хво-

рими та медична маніпуляцій на 

техніка 

08.02.2021 – 12.02.2021 

16. Фітьо Н.Р. Медсестринство в інфектології 08.02.2021 – 12.02.2021 



17. Яворська Н.В. Медсестринство в акушерстві та 

гінекології 

08.02.2021 – 12.02.2021 

18. Яремчук О.В. Медсестринство в сімейній меди-

цині 

08.02.2021 – 12.02.2021 

19. Андрейко О.І. Медсестринство у внутрішній ме-

дицині 

17.05.2021 – 21.05.2021 

20. Короткий В.В. Обстеження та оцінка стану здо-

ров’я людини 

17.05.2021 – 21.05.2021 

21. Похмурський В.В. Медсестринство в хірургії;  

Клінічне медсестринство в хірургії 
 

17.05.2021 – 21.05.2021 

Харківська медична академія післядипломної освіти 
 

22. Ліщук Р.М. 
 

Наркологія (спеціалізація) лютий-травень 2020 

на базі Львівського національного університету імені Івана Франка. 

Інститут післядипломної освіти та доуніверситетської підготовки (стажування) 

 

23. Назар О.Ю. Військово-медична підготовка та 

медицина надзвичайних ситуацій 

26.10.2020 – 20.11.2020 

24. Пукаляк Л.Т. Історія; Історія медицини 26.10.2020 – 20.11.2020 

25. Халавка О.А. Іноземна мова (за професійним 

спрямуванням); Англійська мова 

26.10.2020 – 20.11.2020 

26. Панкевич М.С. Медична біологія; Медична генети-

ка; Основи медичної генетики;  

Біологія та екологія 

26.10.2020 – 20.11.2020 

27. Германович Г.О. Українська мова (за професійним 

спрямуванням); Українська мова 

02.11.2020 – 27.11.2020 

28. Різун Г.М. 

 

Основи екології; Основи екології та 

профілактичної медицини 

02.11.2020 – 27.11.2020 

29. Засанська Г.М. Гігієна з основами екології та техні-

кою санітарно-гігієнічних дослі-

джень 

30.11.2020 – 28.12.2020 

 

30. Проць Т.А. Фізичне виховання 

 

15.03.2021 – 09.04.2021 

МОН України Центр неформальної освіти Інституту післядипломної освіти та доуні-

верситетської підготовки Львівського національного університету імені Івана Франка 

 

31. Білань-Масляник С.Р. 

Психолого-педагогічний цикл 01.02.2021 – 05.02.2021 

32. Бялий А.О. 

33. Войтюк О.О. 

34. Германович Г.О. 

35. Гончаров М.П. 

36. Засанська Г.М. 

37. Конюх Р.І. 

38. Костів З.П. 

39. Менів Н.П. 

40. Микита М.М. 

41. Панкевич М.С. 

42. Партика У.Б. 

43. Пукаляк Л.Т. 

44. Рудницька Ю.П. 

45. Синиця С.В. 

46. Сойка Л.Д. 

47. Терещук С.І. 

48. Халавка О.А. 

49. Чайковська Г.С. 



50. Шашков Ю.І. 

51. Янків С.В. 
 

 

Державна служба України з надзвичайних ситуацій 
 

52. Амізян А.А. Функціональне навчання (підви-

щення кваліфікації цільового приз-

начення) у сфері цивільного захисту 

19.10.2020 – 21.10.2020 

53. Лопушинський М.І. Функціональне навчання (підви-

щення кваліфікації цільового приз-

начення) у сфері цивільного захисту 

30.09.2020 – 02.10.2020 

54. Науменко В.Б. Функціональне навчання (підви-

щення кваліфікації цільового приз-

начення) у сфері цивільного захисту 
 

09.03.2021 – 12.03.2021 

Сумський державний університет 
 

55. Двулят-Лешневська І.С. 

Організація дистанційного нав-

чання в закладах освіти з викори-

станням навчальної платформи 

«Moodle» 

09.07.2020 – 16.07.2020 

56. Древко І.В. 

57. Костерева Н.В. 

58. Любінська О.І. 

59. Менів Н.П. 

60 Олексюк-Нехамес А.Г. 

61. Рудакова Н.Є. 

62. Стахера І.М. 

63. Федорович У.М. 

64. Фітьо Н.Р. 

65. Шашков Ю.І. 

66. Науменко В.Б. Організація дистанційного нав-

чання в закладах освіти з викори-

станням навчальної платформи 

«Moodle» 

 

25.08.2020 – 31.08.2020 67. Різун Г.М. 

68. Сидор О.К. 

69. Яворська Ж.Б. Використання безкоштовних он-

лайн-ресурсів для організації 

навчального процесу в дистан-

ційній формі 

18.09.2020 – 28.09.2020 

 

3.8  Якість освітнього процесу та академічна доброчесність та опитуван-

ня студентів 

Забезпечення якості освітнього процесу – це складна система заходів, яка вклю-

чає заходи з визначення стратегії та процедур забезпечення якості освіти, оприлюд-

нення правил оцінювання діяльності викладачів, керівників, студентів, забезпечення 

відповідних ресурсів, академічній доброчесності, тощо. Більшість цих моментів  опи-

сані в інших розділах звіту, або оприлюднені на сайті Академії. У цьому параграфі ми 

зупинимося на якості знань здобувачів вищої освіти та питаннях академічної доброче-

сності  

Якість знань здобувачів вищої освіти. 

Моніторинг якості освіти - це система послідовних і систематичних заходів, що 

здійснюються з метою виявлення та відстеження тенденцій у розвитку якості освіти у 

закладах освіти, встановлення відповідності фактичних результатів освітньої діяльно-



сті її заявленим цілям, а також оцінювання ступеня, напряму і причин відхилень від 

цілей. Моніторинг якості освіти може бути внутрішній та зовнішній. 

Внутрішній моніторинг якості освіти проводиться закладами освіти (іншими су-

б'єктами освітньої діяльності).Зовнішній моніторинг якості освіти може проводитися 

будь-якими органами, підприємствами, установами, організаціями, іншими юридич-

ними особами, що здійснюють незалежне оцінювання якості освіти та освітньої діяль-

ності.  

Цьогоріч на сайті Академії опублікована детальна інформація щодо системи 

внутрішнього забезпечення якості освіти, а саме: 

 нормативне забезпечення якості освіти; 

 склад групи із забезпечення якості освіти; 

 склад комісії із академічної доброчесності; 

 рейтинги здобувачів вищої освіти; 

 рейтинги науково-педагогічних та педагогічних працівників; 

 опитування учасників освітнього процесу; 

 інформація про вакантні місця та проведення конкурсів; 

 звіти про результати сесій, та освітню діяльність у цілому та ін.. 

Важливими показниками якості освіти є результати Кроків та екзаменаційних 

сесій.  

Факультет №1. На факультеті №1 у І семестрі 2020-2021 навчального року надавали-

ся освітні послуги за такими освітніми програмами: 

У 2020-2021 н.р. освітні послуги на факультеті 1 надаються 311 здобувачам вищої 

освіти  22 академічних  групах, трьох спеціальностей: 

223 Медсестринство 

224 Технології медичної діагностики та лікування 

226 Фармація, промислова фармація 

Результати зимової сесії на факультеті №1 представлені у таблицях. 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Таблиця 2 

І МС 31 11 1 5 0 0 4,4 100,0% 89,9%
ІІ МС 

31
5 1 4 0 0 4,8 100,0% 100,0%

Всього по ННІ

Разом

223 Медсестринство освітній ступінь: магістр
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результатів семестрового контролю успішності студентів
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ІІ півріччя
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1

І півріччя



 
 

 

 

І МС 21 36 0 17 0 0 4,2 100,0% 87,2%

ІІ МС 21 24 2 9 0 2 4,1 91,7% 84,7%

ІІІ МС 21 16 1 4 1 0 4 100,0% 84,0%

ІV МС 21 23 2 9 0 0 4 100,0% 81,0%

І МС 22 24 6 15 0 0 4,5 100,0% 96,0%

123 11 54 1 2

Всього по ННІ

І ЛД 21 11 0 4 0 0 4,1 100,0% 77,8%

ІІ ЛД 21 9 0 4 0 0 4,3 100,0% 82,7%

ІІІ ЛД 21 4 0 1 0 0 3,7 100,0% 71,9%

ІV ЛД 21 11 2 5 0 0 4,4 100,0% 94,3%

І ЛД 22 11 0 2 0 0 3,9 100,0% 73,9%

ІV ЛД 22 9 0 6 0 0 4,2 100,0% 84,7%

55 2 22 0 0

Всього по ННІ

І МСв21 2 0 0 0 0 3,9 100,0% 87,5%

ІІ МСв21 9 0 4 0 0 4 100,0% 90,2%

ІІІ МСв21 1 0 1 0 0 4,8 100,0% 100,0%

І МСв22 20 0 12 0 0 4,2 95,0% 90,0%

ІІ МСв22 25 3 14 0 0 4,1 100,0% 88,0%

ІІ МСв23 25 1 10 1 0 3,9 100,0% 78,7%

82 4 41 1 0

Всього по ННІ

І півріччя

ІІ півріччя
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224 Технології медичної діагностики та лікування 

223 Медсестринство (денна форма навчання)
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Зведені дані
результатів семестрового контролю успішності студентів

факультету 1



 

 
Проведення занять в дистанційному режимі, неможливість спілкуватися зі сту-

дентами оф-лайн, призвели до академічної заборгованості у декількох студентів груп 

факультету. 

На кінець І семестру 2020-2021 н.р. у групі ІІ МС 21 два студенти, мали заборго-

ваність з дисциплін навчального плану. У групі І ФМ 21 одна студентка мала академі-

чну заборгованість з однієї дисципліни. У групі ІІ ЛД 11 одна студентка  мала акаде-

мічну заборгованість з усіх предметів. Також були проведені численні бесіди зі студе-

нтами-боржниками та викладачами. 

Рішенням ректорату Академії, тим студентам, які мали заборгованість менше, 

ніж з двох дисциплін була надана можливість ліквідувати заборгованість до початку ІІ 

навчального семестру. Студентка, які мала заборгованість з усіх дисциплін навчально-

го плану була відрахована з Академії за невиконання навчального плану. 

На факультеті було відраховано  одну студентку Солтис Христину за невико-

нання навчального плану за І семестр 2020-2021 н.р;  

У таблиці 3 подано інформацію про академічну заборгованість по групах студе-

нтів факультету та результати її ліквідації. 

ІІ ЛД 11 7 0 3 0 0 4,3 100,0% 88,9%

ІІІ ЛД 12 4 0 3 0 0 4,3 100,0% 61,9%

11 0 6 0 0

Всього по ННІ
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Додаток 2.1

Зведені дані
результатів семестрового контролю успішності студентів

факультету 1
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І ФМ 21 22 0 7 0 0 4,1 95,0% 82,8%

226 Фармація, промислова фармація Освітній ступінь: бакалавр
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Таблиця 3 

 Група Студент Дисципліни Ліквідація заборго-

ваності 

1 ІІ ЛД 11 Солтис Хрис-

тина 

Заборгованість по всіх дисцип-

лінах 

Відрахування студен-

та Наказ №01-06/ 

199Н від 22.12.2020 

2 ІІ МС 21 Чучвич Віра Патоморфологія та патофізіоло-

гія 

Ліквідовано до 

04.01.2021 приступила 

до навчання з  

08.01.2021 

  Вальків Тарас Англійська  мова 

Медсестринство в педіатрії 

 

Ліквідовано до 

04.01.2021 приступив 

до навчання з  

08.01.2021 

3 І ФМ 21 Клочинська 

Аліна 

Загальна та неогранічна хімія Ліквідовано до 

15.01.2021 приступила 

до навчання з  

 18.01.2021 

Атестація випускників на спеціальності 224 Технології медичної діагностики та 

лікування у 2021 році складалась з практично-орієнтованого екзамену у формі ком-

плексного іспиту зі спеціальності з виставленням однієї оцінки. 

На основі наказів № 01-06/7 Н від 14.01.2021 р. «Про допуск до випускової атестації 

студентів ІІІ курсу спеціальності 224 Технології медичної діагностики та лікування 

ОПП Лабораторна діагностика (вади слуху) відповідно до яких 4 студенти групи IІІ 

ЛД 12 допущені до здачі випускної атестації. 

 

Головою екзаменаційної комісії у групі ІІІ ЛД 12 були надані рекомендації : 

- Студенти випускного курсу спеціальності 224 Технології медичної діагностики 

та лікування освітньо-професійної програми «Лабораторна діагностика»  освітньо-

кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст мають достатній рівень знань, умінь та 

компетенцій необхідних для здійснення практичної діяльності в сучасній системі охо-

рони здоров’я. 

- Для поліпшення якості підготовки фахівців необхідно співпрацювати з 

стейкхолдерами та ураховувати перспективи підготовки фахівця (відповідно до цілей) 

№ 

з/п 
Прізвище, ім’я, по батькові 

Номер 

екзаме-
на-

ційного 

білета 

Оцінка 

 

 

Мікробіологія з основами імунології 

та технікою мікробіологічних дослі-
джень  

Гігієна з основами екології та 
технікою санітарно-

гігієнічних досліджень 

 

1 2 3  6  8 

1 Кашуба Софія Іванів-

на 
5  95  90 

2 Павлюк Галина Івані-

вна 
7  80  80 

3 Приліпко Аліна Олегі-

вна 
10  95  95 

4 Сохацька Любов Анд-

ріївна 
3  80  80 



з набутими професійними компетентностями, які могли б демонструвати свої знання, 

уміння і навички, необхідні для здійснення фахової діяльності у галузі Охорони здо-

ров’я, та обіймати відповідні посади. 

На факультеті №1 у ІІ семестрі 2020-2021 навчального року надавалися 

освітні послуги за такими освітніми програмами: 

 Спеціальність 223 Медсестринство, спеціалізація Сестринська справа, освіт-

ньо-кваліфікаційний рівень – магістр, бакалавр. 

 Спеціальність 224  Технології медичної діагностики та лікування, спеціаліза-

ція Лабораторна діагностика, освітньо-кваліфікаційний рівень – молодший 

спеціаліст, бакалавр. 

 Спеціальність 226 Фармація, промислова фармація. Освітньо-професійна про-

грама Фармація (освітній ступінь: бакалавр, форма навчання – денна) 

У 2020-2021 н.р. освітні послуги на факультеті 1 надаються 256 здо-

бувачам вищої освіти  18 академічних  групах, трьох спеціальностей: 

Результати літньої сесії на факультеті №1 представлені у таблицях. 

У таблиці 1 подано інформацію про загальну успішність по групах. 

Таблиця 1 

№ Група На 
«5» і 
одна 
«4» 

Всі на «5» 
і «4» та 

одна «3» 

На «5», 
«4», 

«3» 

Тіль-
ки на 
«3» 

ві
д
мі
нн
ик
ів 

у
д
а
р
н
и
к
і
в 

Се
ре-
дні
й 
бал 

1 І МС 21 3 8 21 1 1 10 4.1 
2 ІІ МС 21 2 1 7 - 2 12 4.1 
3 ІІІ МС 

21 
- 2 5 - 3 4 4.1 

4 ІV МС 
21 

- 1 4 - - 8 4.4 

5 І МС 22 
 

- 3 3 - 8 3 4.3 

6 ІІ МС 31 - 2 3 - 2 4 4.4 
7 І МС 31 1 - - - 3 2 4.9 
8 І 

МС(В)21 
- - - - - 1 4.2 

9 ІІ 
МС(В)21 

- 1 4 - - - 3.8 

10 ІІ 
МС(В)22 

-    1 3 - 5 4 4.2 

11 І ЛД 21 - 4 7 - - 2 4.1 
12 ІІ ЛД 21 1 - 3 - - 6 4.2 
13 ІІІ ЛД 21 - - 1 - - 2 4.2 
14 ІV ЛД 21 2 - - - 1 9 4.4 
15 І ЛД 22 - 1 1 - - 3 3.9 
16 ІV ЛД 22 - 4 3 - - 2 4.0 
17 І ФМ 21 - 5 10 - - 7 4.1 
18 ІІ ЛД 11 - - 1 - - 4 4.3 
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            На кінець ІІ семестру 2020-2021 н.р. у двох групах є студенти, які 

мають заборгованість з дисциплін навчального плану. Батькам таких сту-

дентів були розіслані листи з повідомленням про неуспішність їх дітей. Та-

кож були проведені численні бесіди зі студентами-боржниками та викла-

дачами. 

Рішенням ректорату Академії, тим студентам, які мали заборгова-

ність менше, ніж з двох дисциплін була надана можливість ліквідувати за-

боргованість до початку 1 вересня 2021року.  

У таблиці 2 подано інформацію про академічну заборгованість по 

групах здобувачів вищої освіти факультету та результати її ліквідації. 

Таблиця 2 

№ Група Студент Академічна 

заборгова-

ність нелік-

відована до 

кінця навча-

льного 

семестру 

Інформа-

ція про 

ліквіда-

цію 
заборгова-
ності 

1 І МС в 
22 

Юркевич Тарас Іванович «Медсестрин-
ство в профе-
сійній пато-

логії» 

 

2 ІІ МС 21 Чучвич 
Віра Оле-
ксандрівна 

«Англійська 
мова» 

 

«Медсестрин-
ство в педіат-

рії» 

 

 Атестація випускників на спеціальності 223 Медсестринство у 2021 році 

складалась з теоретичної частини - стандартизованого тестового державного 

(ліцензованого інтегрованого екзамену) «Крок Б» та практично-орієнтованого 

екзамену у формі комплексного іспиту зі спеціальності з виставленням однієї 

оцінки. 

На основі наказів № 01-06/76 Н від 08.06.2021 р. «Про допуск до «Кроку Б. 

Сестринська справа та Лабораторна діагностика, Крок М лабораторна діагности-

ка» студентів випускників спеціальності 223 Медсестринство освітньо-

кваліфікаційний рівень –бакалавр та №01-06/85 Н від 18.06.2021 р. «Про допуск 

до випускної атестації здобувачів вищої освіти  спеціальності 223 Медсестринс-

тво ОПП Сестринська справа освітнього ступеня бакалавр та 224 Технології ме-

дичної діагностики та лікування ОПП Лабораторна діагностика освітнього сту-

пеня бакалавр, та освітньо- кваліфікаційного рівня –молодший спеціаліст » від-

повідно до яких 49 студентів групи IV МС 21 та І МС 22  та 22 студенти  груп ІV 

ЛД 21 та IV ЛД 22 та 7 студентів групи ІІ ЛД 11 допущені до здачі Кроку. 

42 студенти групи IV МС 21 та І МС 22 11 склали Крок Б. 7 студентів не 

склали: Шийка М. ( 34%), Тукачов С. (46,7%), Шах А. (32,7%), Татарин Р. 
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(35,3%), Шевченко А-Н (49.3%) , Пащук О. (31.3%), Плетенчук Х.(41,3%). У 

групах ІV ЛД 21 та IV ЛД 22 21 студент склав Крок Б. 1 студентка не склала: 

Іваньо С.(42%).  У групі ІІ ЛД 11 5 студентів склали Крок М. 2 студенти не 

склала: Череповська Ю.-О.(50,7%) та Микиєвич О.( 44%) 

Підсумки складання стандартизованої тестової державної атестації випу-

скників «Крок М» у групі IV МС(в) 11 подано в таблиці 3. 

Таблиця 3  

Загальна інформація про підсумки складання стандартизованої 

тестової частини атестації випускників «Крок Б Сестринська 

справа» здобувачами вищої освіти випускного курсу, 

 

 

Загальна інформація про підсумки складання стандартизованої тестової частини 

атестації випускників «Крок Б Лабораторна діагностика»  

здобувачами вищої освіти випускного курсу, 

 

 

Загальна інформація про підсумки складання стандартизованої те-

стової частини атестації випускників «Крок М. Лабораторна діагности-

ка» здобувачами вищої освіти випускного курсу, 
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1 7 67 72,3 62,1 70,6 53 81 71,4 

 

Аналіз результатів рівня теоретичної підготовки студентів випускного 

курсу у порівнянні із результатами складання стандартизованої тестової атеста-

ції випускників «Крок Б та М» упродовж останніх трьох років показав, що під-

готовка студентів до атестації погіршилася. Це можна пов’язати з дистанцій-

ною формою навчання здобувачів вищої освіти у зв’язку з карантинними захо-

дами через Covid 19 

Загальна інформація щодо підсумків складання практично-орієнтованої  

атестації з дисциплін «Клінічне медсестринство в хірургії», «Клінічне медсес-

тринство в педіатрії», «Клінічне медсестринство у внутрішній медицині», 

студентами випускного курсу спеціальності 223 Медсестринство 

освітньо-професійної програми– Сестринська справа за першим бакала-

врським рівнем (денна форма навчання) 
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Підсумки складання комплексного  

практично-орієнтованого випускового 

екзамену  
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и
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%

 

Я
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, 
%

 

«вiдмiнно» «добре» 
«за-

довiльно» 

 «неза-

довiльно» 

абс. % абс. % абс. % 
абс

. 

%

% 

 

20

19 
34 13 

38,

2 
18 53 3 8,8 0 0 4,3 84 94 91,2 

20

20 
40 8 20 26 65 6 15 0 0 

4.0

5 
90 85 82 

20

21 
46 12 26 27 59 7 15 0 0 4.1 10 85 85 

Голова екзаменаційної комісії зазначив, що для поліпшення якості підгото-

вки фахівців необхідно: 
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 - Вивчення хірургії та інших суміжних дисциплін повинно проводитись із 

врахуванням особливостей надання екстренної допомоги, постраждалим в зоні 

проведення спецоперації на сході країни. 

- На практичних заняттях з акушерстава і гінекології продовжувати поглиб-

лювати знання студентів щодо планування сім’ї, методів контрацепції. 

- Звернути увагу завідувачів клінічних кафедр на посилення акцентів під 

час практичних занять на інтепретацію даних лабораторних та інструментальних 

методів досліджень. 

- удосконалити викладання питань фармакодинаміки лікарських засобів та 

практичних навичок з виписуванням рецептів з урахуванням міжнародної номен-

клатури лікарських засобів, вивчення оригінальних назв лікарських засобів відпо-

відно до міжнародних протоколів та заборонити використання торгових реклам-

них назв лікарських засобів в освітньому процесі. 

- оптимізувати надання психологічної допомоги батькам та дітям старшого 

віку з соматичною патологією; 

Загальна інформація щодо підсумків складання практичного-

орієнтованої атестації здобувачів вищої освіти студентами випускного курсу 

спеціальності 224 Технології медичної діагностики та лікування освітньо-

професійна програма - Лабораторна діагностика за першим бакалаврським 

рівнем (денна форма навчання) 

Н
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Підсумки складання практично-

орієнтованої атестації ЗВО84,3 з дисцип-

лін:  «Гігієна з гігієнічною експертизою», 

«Мікробіологія, вірусологія та імунологія з 

мікробіологічною діагностикою», «Клініч-

на лабораторна  діагностика», «Біологічна 

та клінічна хімія» (практична частина) 
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Я
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, 
%

 
«вiдмiн-

но» 
«добре» 

«за-

довiльно» 

 «неза-

довiльно» 

абс. % абс. % абс. % 
абс

. 

%

% 

 

20

19 
23 11 

47,

8 
11 

47,

8 
1 4,4 0 0 

4,4

3 
100 96 96 

20

20 
19 3 

15,

7 
15 79 1 5,3 0 0 4,1 84,3 100 100 

20

21 
20 9 45 11 55 0 0 0 0 

4.4

5 
100 100 100 
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Голова екзаменаційної комісії зазначила, що здобувачі вищої освіти ви-

пускного курсу спеціальності  224 Технології медичної діагностики та ліку-

вання освітньо-професійна програма - Лабораторна діагностика за першим ба-

калаврським рівнем мають достатній рівень знань, умінь та фахових компетен-

цій необхідних для здійснення практичної діяльності в сучасній системі охоро-

ни здоров’я. 

- Для підвищення якості підготовки фахівців необхідно поліпшувати ма-

теріально-технічну базу Академії, особливу увагу звертати на роботу з сучас-

ною діагностичною апаратурою.  

- Провадити разом із стейкхолдерами практичну підготовку здобувачів 

вищої освіти на спеціальності 224 Технології медичної діагностики та ліку-

вання. 

Загальна інформація щодо підсумків складання практичного-

орієнтованої атестації здобувачів вищої освіти  студентами випускного курсу 

спеціальності 224 Технології медичної діагностики та лікування освітньо-

професійна програма - Лабораторна діагностика освітнього ступеня-

молодший спеціаліст  

Голова екзаменаційної комісії зазначила, що студенти випускного курсу 

спеціальності 224 Технології медичної діагностики та лікування освітньо-

професійної програми «Лабораторна діагностика»  освітньо-кваліфікаційного 

рівня молодший спеціаліст мають достатній рівень знань, умінь та фахових 

компетенцій компетенцій необхідних для здійснення практичної діяльності в 

сучасній системі охорони здоров’я. Звернути увагу завідувачу кафедри лабора-

торної медицини  на посилення акцентів під час практичних занять на інтепре-

тацію даних лабораторних та інструментальних методів досліджень в залежно-

сті від віку пацієнта. 

Нав

ч.рi
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Кiль-

кiсть 
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дентiв, 

які 

склада-

ли іс-

пити 

Підсумки складання практично-

орієнтованої атестації здобувачів вищої 

освіти 
Сер. 

бал 
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О 

% 
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ня 

«Кро

кМ» 

Абс. 

ус-

пiш

нiст

ь, % 

Якiс

нау-

спiш

нiст

ь, % 

«вiдмiн

но» 
«добре» 

«за-

довiльно» 

«неза-

довiльно

» 

аб

с. 
% 

абс

. 
% абс. % абс. % 

201

9 
12 3 25 9 75 0 0 0 0 4,25 100 100 100 

202

0 
9 0 0 7 

77,

7 
2 22,2 0 0 3,8 77,7 100 22,2 

202

1 
6 3 50 2 33 1 17 0 0 4.3 83 100 83 



 
42 

Для поліпшення якості підготовки фахівців необхідно співпрацювати з 

стейкхолдерами та ураховувати в аспекті перспективи підготовки фахівця (від-

повідно до цілей) з набутими професійними компетентностями, які могли б де-

монструвати свої знання, уміння і навички, необхідні для здійснення фахової 

діяльності у галузі Охорони здоров’я, та обіймати відповідні посади.  

         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 пiд-

готовки здобувачів вищої освіти.  

Результати захисту кожного  магістра обговорювались на закритому за-

сiданнi екзаменаційної комісії. Оцінка оголошувалась у присутностi всiх магіс-

трів та наукових керівників (on-line деякі).  

            У цілому екзаменаційна комісія вважає, що тематика магістерських дип-

ломних робіт актуальна, має теоретичне і практичне значення в умовах рефор-

мування системи охорони здоров’я та медсестринства зокрема: 

Загальна інформація щодо проведення атестації здобувачів вищої освіти 

захисту кваліфікаційних (магістерських) робіт зі спеціальності 223 Медсест-

ринство освітньо-професійна програма «Медсестринство»  за другим магіс-

терським рівнем 

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я, 

по батькові 

студента 

Тема магістерської 

роботи 

Рішення екзаменаційної комісії 

Оцінка 

відповіді 

кількість 

балів 

за національ-

ною шкалою 
ЕСТS 

1. 

Вовк Мар’яна 

Володимирівна  

 «АНАЛІЗ ФАХОВИХ 

КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ 

СЕСТРИ/БРАТА МЕ-

ДИЧНИХ В СИСТЕМІ 

ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я 

НА  ПРИКЛАДІ  ПЕР-

ВИННОЇ ЛАНКИ  У 

ЛЬВОВІ ТА ЛЬВІВСЬ-

КІЙ ОБЛАСТІ» (нау-

ковий керівник канди-

дат медичних  наук 

Ліщук Р.М.) 

 

повна 95 відмінно А 

2. Гнідишин «СТАН ЗДОРОВ'Я повна, 95 відмінно А 
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Христина Ми-

хайлівна 

СТУДЕНТІВ ВНЗ ТА 

ШКОЛЯРІВ ЛЬВІВ-

ЩИНИ.»  

(науковий керівник 

кандидат медичних 

наук , доцент Карпін-

ська Т.Г.) 

 

відповідь 

відзначена 

як краща 

3. 

Кухтій Марія 

Олегівна 

«ІНТЕГРАЦІЯ ФА-

ХОВИХ І ПЕДАГОГІ-

ЧНИХ СКЛАДОВИХ 

– ШЛЯХ ДО ФОР-

МУВАННЯ КОМПЕ-

ТЕНТНОГО ФАХІВ-

ЦЯ МЕДСЕСТРИНС-

ТВА»  

(науковий керівник 

кандидат наук з дер-

жавного управління 

Неділько Р.В.) 

 

повна 95 відмінно А 

4. 

Пилипів Анге-

ліна Василівна 

«ПРОФЕСІЙНА ПІД-

ГОТОВКА МАГІСТ-

РІВ  

У СПЕЦІАЛЬНОСТІ 

223 МЕДСЕСТРИНС-

ТВО В УМОВАХ 

СТУПЕНЕВОЇ ОСВІ-

ТИ»  

(науковий керівник : 

кандидат медичних 

наук  Олексюк-

Нехамес А.Г.) 

 

повна  90 відмінно А 

5. 

Фурдиконь 

Ірина Володи-

мирівна 

 «ОРГАНІЗАЦІЙНО-

ПЕДАГОГІЧНІ ВИ-

МОГИ 

УДОСКОНАЛЕННЯ 

ПРОФЕСІЙНОЇ 

КОМПЕТЕНЦІЇ МАЙ-

БУТНІХ МЕДСЕС-

ТЕР» 

(науковий керівник: 

канд. держ. упр. 

Безкоровайна У.Ю.) 

повна 95 відмінно А 
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Факультет №2. 

На факультеті №2 надавалися освітні послуги за такими освітніми про-

грамами: 

 Спеціальність 223 Медсестринство, ОПП «Сестринська справа», освітньо-

кваліфікаційний рівень – молодший спеціаліст, освітньо-професійний 

ступінь – фаховий молодший бакалавр 

 Спеціальність 223 Медсестринство, ОПП «Акушерська справа», освітньо-

кваліфікаційний рівень – молодший спеціаліст, освітньо-професійний 

ступінь – фаховий молодший бакалавр 

 Спеціальність 221 Стоматологія, ОПП «Стоматологія», освітньо-

кваліфікаційний рівень – молодший спеціаліст, освітньо-професійний 

ступінь – фаховий молодший бакалавр 

 Спеціальність 221 Стоматологія, ОПП «Стоматологія ортопедична», 

освітньо-кваліфікаційний рівень – молодший спеціаліст, освітньо-

професійний ступінь – фаховий молодший бакалавр 

 Спеціальність 224 Технології медичної діагностики та лікування, ОПП «Ла-

бораторна діагностика» освітньо-професійний ступінь – фаховий молодший 

бакалавр 

Результати зимової сесії на факультеті №2 представлені у таблицях. 

У таблиці 1 подано інформацію про загальну успішність по групах. 

Таблиця 1 

№ Гр

упа 

Все на 

«5» 

На 

«5» і «4» 

На 

«5», «4», 

«3» 

На 

«4» і»3» 

На 

«3» 

1 І 

МСф 1 

- 13 4 - - 

2 І 

МСф 2 

- 1 15 - - 

3 І 

МСф 3 

- - 13 - - 

4 І 

АКф 1 

- - 3 - - 

5 І 

ЛДф 1 

- 1 7 3 - 

6 І 

СОф-1 

- 1 8 1 - 

7 І 

МС 11 

- 9 12 1 - 

8 І 

МС 12 

- 3 12 - - 
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9 І 

МС 13 

- 3 15 1 - 

1

0 

ІІ 

МС 11 

- 3 6 10 - 

1

1 

ІІ 

МС 12 

- 3 11 5 - 

1

2 

ІІ 

МС 13 

- 7 6 7 - 

1

3 

ІІ 

МС 14 

2 7 5 1 - 

1

4 

ІІІ 

МС 11 

1 3 17 3 - 

1

5 

ІІІ 

МС 12 

1 5 5 9 - 

1

6 

ІІІ 

МС 13 

1 10 8 4 - 

1

7 

І 

МС в 11 

2 8 - 3 - 

1

8 

ІІ 

МС в 11 

- 12 1 7 - 

1

9 

ІІІ 

МС в 11 

1 5 3 - - 

2

0 

І 

АК 11 

- 1 5 3 - 

2

1 

ІІ 

АК 11 

- - 5 - - 

2

2 

І 

СТ 11 

- - 4 3 - 

2

3 

ІІІ 

СТ 11 

- 1 4 4 - 

2

4 

І 

СО 11 

- 2 6 8 - 

2

5 

ІІ 

СО 11 

1 3 - 8 - 

2

6 

І 

ЛД 11 

- 1 2 3 - 

 

На кінець ІІ семестру 2020-2021 н.р. в декількох групах факультету були 

студенти, які мали заборгованість з дисциплін навчального плану. Батькам та-

ких студентів були розіслані листи з повідомленням про неуспішність їх дітей. 



 
46 

Також були проведені численні бесіди зі студентами-боржниками та виклада-

чами. 

Рішенням ректорату Академії, тим студентам, які мали заборгованість 

менше, ніж з двох дисциплін була надана можливість ліквідувати заборгова-

ність до початку навчального року. Ті студенти, які мали заборгованість з трьох 

та більше дисциплін навчального плану були відраховані з академії за невико-

нання навчального плану. 

Всього за ІІ семестр 2020-2021 н.р. на факультеті було відраховано за не-

виконання навчального плану 2 студентів (Калакуцька Т.Р., Одайнік П.А.). 

У таблиці 2 подано інформацію про академічну заборгованість по групах 

студентів факультету та результати її ліквідації. 

Таблиця 2 

№ Група Студент Академічна 

заборгованість неліквідована 

до кінця навчального семест-

ру 

Інформація про 

ліквідацію забо-

ргованості 

1

. 

І МС 

11 

Сорока В. Мікробіологія Необхідно лікві-

дувати до 

01.09.2021 

2

. 

І МС 

13 

Одайнік 

П. 

Мікробіологія, 

Основи медсестринства, 

Анатомія людини, 

Фізіологія 

Відраховано 

3

. 

І МС в 

11 

Калаку-

цька Т.Р. 

Усі дисципліни навчального 

плану 

Відраховано 

4

. 

І ЛД 11 Мальчев-

ська Т., 

Коломі-

єць О. 

Виробнича практика Необхідно лікві-

дувати до 

01.09.2021 

5

. 

ІІ МС 

11 

Бобенчик 

М., 

Басок І. 

Медсестринство в акушерстві Необхідно лікві-

дувати до 

01.09.2021 

6

. 

ІІ МС 

12 

Мерцало 

М. 

Медсестринство в акушерстві Необхідно лікві-

дувати до 

01.09.2021 

 

Атестація випускників на спеціальності 223 Медсестринство у 2021 році 

складалась з теоретичної частини - стандартизованого тестового державного 

(ліцензованого інтегрованого екзамену) «Крок М» та практично-орієнтованого 

екзамену у формі комплексного іспиту зі спеціальності з виставленням однієї 

оцінки. 

До здачі іспиту Крок М було допущено 75 студентів груп ІІІ МС 11,12,13, 

з них 9 студентів було поновлено для повторної здачі іспиту. Всього не склало 

іспит 6 студентів, з них 2 тих, хто здавав повторно. 
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Підсумки складання стандартизованої тестової державної атестації 

випускників «Крок М» подано в таблиці 3. 

Таблиця 3 

Загальна інформація про підсумки складання стандартизованої тестової 

частини атестації випускників «Крок М» студентами випускного курсу, 

групи IV МС(в) - 11 

Навчаль-

ний рік 

Кiлькi-

сть сту-

де-нтiв, 

які скла-

дали 

«Крок 

М» 

Кiлькi-

сть 

студен-

тiв, які 

не 

склали 

«Крок 

М» 

Підсумки складання стандартизованого тестового дер-

жавного іспиту 

«Крок М» 
О

сн
о
в
и

 м
ед

се
ст

-

р
и

н
ст

в
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М
ед

се
ст

р
и

н
ст
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о
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о
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ст
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о
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ії
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о
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ін
ек

о
-

л
о
гі
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н
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и
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н
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о
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ст
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я
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се
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р
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н
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тр
и

н
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Ін
ш

а 
д

ія
л
ь
н

іс
ть

 

та
 з

н
ан

н
я
 м

ед
се

ст
р
и

 

2

021 

7

5 
6 

7

4,2 

8

2,2 

6

4,1 

7

0,8 

6

0,2 

7

8,8 

6

9,5 

7

8,4 

6

9,4 

7

4,9 
69,4 

Аналіз результатів рівня теоретичної підготовки студентів випускного 

курсу у порівнянні із результатами складання стандартизованої тестової атеста-

ції випускників «Крок М» упродовж останніх трьох років показав, що підготов-

ка студентів до атестації погіршилася. Це можна пов’язати з дистанційною 

формою навчання здобувачів вищої освіти у зв’язку з карантинними заходами 

через Covid 19. 

У групі IІІ МС-11 практичну частину атестації випускників здало студен-

тів: 

на "відмінно" -1; 

на "добре" - 16; 

на "задовільно" – 7. 

Як найкраща була відзначена відповідь студентки групи Яцковец Анаста-

сії. Головою ЕК було рекомендовано для поліпшення якості підготовки фахів-

ців поліпшувати матеріально-технічну базу Академії, особливу увагу звертати 

на практичну підготовку майбутніх фахівців медсестринства у тісній взаємодії з 

клінічними базами Львова та Львівської області. 

У групі IІІ МС-12 практичну частину атестації випускників здало студен-

тів: 

на "відмінно" -2; 

на "добре" - 16; 

на "задовільно" – 2. 

Відзначено відповідь студентки Дрофіч Ольги. 
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Голова ЕК запропонував, з метою підвищення якості підготовки медич-

них сестер та братів у Львівській медичній академії імені Андрея Крупинсько-

го, особливу увагу звертати на сучасні підходи до медицини та медсестринства 

зокрема, готувати здобувачів освіти до роботи з електронними медичними ба-

зами та програмами. 

У групі IІІ МС-13 практичну частину атестації випускників здало студен-

тів: 

на "відмінно" -1; 

на "добре" - 18; 

на "задовільно" – 4. 

Голова ЕК звернув увагу, що для поліпшення якості підготовки фахівців 

необхідно більшу увагу звертати на вивчення умов дотримання протиепідеміч-

ного режиму в ЗОЗ та здобуття вміння надавати невідкладну допомогу на дого-

спітальному та госпітальному етапах. 

Атестація здобувачів вищої освіти на спеціальності 221 Стоматологія 

складалась з тестової теоретичної частини та практично-орієнтованого екзаме-

ну у формі комплексного іспиту зі спеціальності з виставленням однієї оцінки 

та проводилася в он-лайн режимі. 

До складання атестація здобувачів вищої освіти здобувачів вищої освіти 

було допущено 9 студенів групи ІІІ СТ 11. З них: 4 студенти здали екзамен на 

відмінно, 5 – на добре. Середній бал студентів у групі склав 4,4. 

До складання атестація здобувачів вищої освіти здобувачів вищої освіти 

було допущено 12 студенів групи ІІ СО 11. З них: 4 студентів здали екзамен на 

відмінно, 7 – на добре, 1 – на задовільно. Середній бал студентів у групі склав 

4,3. 

Враховуючи успіхи в навчанні, активність, рекомендовано видати диплом 

з відзнакою студентам групи ІІІ СТ 11: Левіновському Олексію Костянтинови-

чу, Радюк Анні Романівні, Сороці Мар’яні Ігорівні; студентам групи ІІ СО 11: 

Федчишину Маркіяну Юрійовичу, Макоцей Юлії Анатоліївні, Павлович Олені 

Володимирівні. 

З метою реалізації сучасних підходів у діагностиці та лікуванні стомато-

логічних захворювань рекомендовано більшу увагу приділити вивченню таких 

тем: «Cad-Сam – системи у протезуванні», «Використання полімерних матеріа-

лів у знімному протезуванні». Також доцільно поглиблювати знання щодо ме-

тодів гігієни ротової порожнини, профілактики стоматологічних захворювань. 

Потребує вдосконалення матеріально-технічна база Академії. 
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4. НАУКОВА РОБОТА 

Науково-дослідну діяльність в Академії здійснюють досвідчені науково-

педагогічні працівники, аспіранти та магістранти. Здійснення наукової діяльно-

сті у 2020 -2021 н.р. забезпечували 118 співробітників, з яких 45  наукові праці-

вники. Чисельність штатних наукових і науково-педагогічних працівників, які 

мають почесні звання України – 6. Всього кафедр – 7. Кількість кафедр, які 

очолюють особи, що мають науковий ступінь доктора наук/ вчене звання про-

фесора - 1 / 0. Кількість кафедр, які очолюють особи, що мають науковий сту-

пінь кандидата наук / вчене звання доцента - 5 / 2.  Усі наукові працівники пра-

цюють відповідно до групи спеціальностей галузі наук, з якої присуджено нау-

ковий ступінь 

Протягом звітного періоду науково-педагогічними та педагогічними пра-

цівниками Академії виконувались теми наукових досліджень, які були затвер-

джені Вченою радою: 

 Кафедра внутрішньої медицини та управління охороною здоров'я – «Удо-

сконалення функціональних обов’язків сестри медичної в контексті ре-

формування охорони здоров’я України. »  

 Кафедра фундаментальних дисциплін – «Прикладні аспекти методики 

викладання фундаментальних дисциплін в процесі підготовки медичних 

працівників».  

 Кафедра хірургічних дисциплін та невідкладних станів – «Розробка інно-

ваційних методик підготовки медсестер в контексті формування фахової 

компетенції на основі дослідження тенденцій ринку праці та зайнятості».  

 Кафедра клінічного медсестринства, акушерства та гінекології – «Визна-

чення та оцінка загального рівня соматичного здоров'я студентів ВНЗ та 

школярів і вплив фізичної активності на нього». 

 Кафедра соціально-гуманітарних дисциплін - «Соціокультурна компетен-

тність як складова професійної конкурентоспроможності медика». 

 Кафедра лабораторної медицини – «Управління якістю підготовки фахів-

ців спеціальності 224 «Технології медичної діагностики та лікування» на 

основі комплексних досліджень в умовах реформування медико-

лабораторної служби». 

 Кафедра психічного та фізичного здоров’я – «Інноваційні методи екс-

прес-оцінки рівня психічного здоров’я студентів у дослідженні ефектив-

ності навчальних програм та можливості його(здоров’я) корекції»  

 Кафедра фармакології -  «Особливості науково методичного забезпечення 

освітнього  процесу у галузі фармації». 
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На жаль, Академія не має госпрозрахункових дослідних робіт, які б мали 

наукову «вагу» у суспільстві і, зокрема,  були б додатковою матеріальною  до-

помогою і для дослідників, і для Академії. 

 Публікації.  Науково-педагогічними та педагогічними працівниками 

Академії було опубліковано: 

№ п/п ПУБЛІКАЦІЇ Кількість 

1.  Статті в журналах Scopus  або  WoS 19 

2.  У Міжнародних наукових виданнях   39 

3.  У фахових / та інших виданнях України 108 

 

Підручники / Посібники /Монографії   

1. Лозинська С. О., Рутар С. М., Шашков Ю. І. Соціологія медицини: навчаль-

ний посібник. Львів : ВНКЗ ЛОР «Львівська медична академія імені Андрея 

Крупинського», 2021. 196 с. 

2. Хміляр І.Р. - Навчальний посібник для студентів відділення «Сестринська 

справа» “English Competence in Nursing Practice” 

3. Анатомія людини: підручник / [Кривко Ю.Я., Черкасов В.Г.,Кравчук 

С.Ю.,Сопнєва Н.Б. та ін.] ; за ред.: проф. Кривка Ю.Я.,проф.. Черкасова В.Г. 

– Вінниця: Нова Книга, 2020. – 452с.:іл. 

4. Соціально-економічні аспекти управління розвитком та безпекою економіч-

ної системи України/ За ред. Семака Б.Б. Автор: КорчинськийІ.О. Львів: 

Видавництво ЛТЕУ, 2020. 502 с. 

5. Бюджетно-податкова  безпека:  навчальний  посібник.  За  ред.  Миськів  

Г.В. Автор: КорчинськийІ.О.Львів: ЛьвДУВС, 2020. 272 с.  

6. «Спланхнологія»: [навчальний посібник ]  Кривко Ю.Я., Сопнєва  Н.  Н.Б., 

Нечипор Н.О., Фалик Г.С., Львів. Видавництво Львівської політехніки, 

2020. 

7. Інклюзивне навчання при порушенні слуху: практики викладання природ-

ничих наук: Навчальний посібник / за. ред. І. Березовської, К. Мінакової. – 

Львів: Простір - М, 2021. – 184 с. 

8. «Словник  медичних термінів для зубних техніків»: Назар С.Л., Жуковська 

Л.О., Заяць Т.І., Нечипор Н.О. – Львів: Новий Світ – 2000. 2020. – 158с. 

ISBN 978-418-289-5. 

 Статті, які індексуються в  базах даних Scopus, Web of Science, Index 

Copernicus, Google Sholar, фахових закордонних виданнях  

1. Е.В. Пальтов, В.Б. Фік, М.В. Подолюк, Р.П. Криницький, Ю.Р. Согуйко, 

Ю.Я. Кривко. MORPHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF 

PATHOMORPHOLOGICAL MANIFESTATIONS IN THE RETINAL 
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LAYERS WITH SIX-WEEK USE OF AN OPIOID ANALGESIC WITH A 

PARALLEL FOUR-WEEK CORRECTION WITH PENTOXIFYLLINE IN 

THE EXPERIMENT // International Academy Journal Web of Scholar. – Поль-

ща. – 2020. SCOPUS 

2. Согуйко Ю., Яремчук Т., Остафійчук О., Адамчук Н., Согуйко Р., Білінсь-

кий Р., Настьошин О., Шуліка Т. // Постерна стаття «4 випадки комбінова-

ної внутрішньоутробної цитомегаловірусної та епштейн-барр-інфекції з не-

імунною гіпоксією плоду та ефективним застосуванням валацикловіру» // 

Участь у європейській ініціативі вродженого цитомегаловірусу. – Париж. 

Рік 2020р.  

3. Chaban, T., Matiichuk, Y., Komarytsya, O., Ogurtsov, V., Matiychuk, V. / 

Antioxidant activity of some n3  substituted thiazolo [4,5-b] pyridines SCOPUS // 

Biointerface Research in Applied Chemistry. – Romania 2021, 11(3). – 

pp. 10955-10967. 

4. Mukan, N., Lavrysh, Y., Klontsak, O., Mukan, O., Horokhivska, T., & 

Stechkevych, O. (2021). Academic Service-Learning as a Factor for the 

Development of Autonomous Learning Skills at Universities. Revista 

Romaneasca pentru Educatie Multidimensionala, 13(1), 54-70. 

https://doi.org/10.18662/rrem/13.1/359 (Web of Science). 

5. Ivan Korchynskyy Methodological aspects of rational design formation of 

infrastructure of agrarian sector of Ukraine. Baltic Journal of Economic Studies 

Vol.2 (2016) No.1 march, Riga 2016.  Р. 53-59. (Web of Science). 

6. Shyra, T., Shtyrov, O.,Korchynskyy, I., Zerkal, A., Skoryk, H. Providing the 

corporate security strategy in the management system of the enterprise. Business: 

Theory and Practice 21(2), с. 737-745. 2020. (Scopus) 

7. Fik V. B., Fedechko Y. M., Palʹtov Ye. V.  Characteristics of the microbiom of 

the neck region of nhe teeth in the experimental action of opioid, its cancellation 

and application of ceftriaxone as a composiyion of complex medical correction // 

Science Review  - 8(35), 2020. – Р. 1-5.          DOI: 

https://doi.org/10.31435/rsglobal_sr/30122020/7320 

8. Fik V. B., Fedechko Y. M., Palʹtov Ye. V. The composition of the microbiotes of 

the neck part of the teeth in the area of the gum edge of rats at the end of the 
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Під керівництвом д.м.н., професора Кривко Ю.Я. було виконано і захи-

щено 4 дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук і 2 

дисертації  на здобуття наукового ступеня доктора наук знаходяться на стадії 

завершення.  

Берест Р.Я. є членом спеціалізованої вченої ради Прикарпатського націо-

нального університету імені Василя Стефаника (м.Івано-Франківськ) з захисту 

кандидатських і докторських дисертацій Д 20.051.05. 

Навчання в аспірантурі:  Менів Н.П., Різун Г.М., Рудакова Н, Щурко М., 

Шведа Ю. 

Захист кандидатських дисертацій, підтверджених цього року: (Сушко 

О.О.),  (Яремчук, Берлінець),   (Сташків О.Д.) Проць Т 

Рада молодих учених Академії включена в реєстр Ради молодих уче-

них України. 

 Відбулася Регіональна зустріч Ради молодих учених при Міністерстві освіти 

і науки України, в якій взяли участь молоді вчені Львівської області. У да-

ному засіданні взяли участь: голова ради молодих учених Академії Ольга 

Ільчишин та кандидат біологічних наук Ольга Сушко. Відбулася презента-

ція, де обговорювалися питання щодо діяльності рад молодих учених при 

МОН України та їх виклики у сучасній науковій діяльності. 

  В лютому відбулася Перша зимова школа молодого науковця у засніжено-

му Славську, організатором якої є Рада молодих учених при Міністерстві 

освіти і науки України. Делегатом від Львівської медичної академії імені 

Андрея Крупинського була Ольга Сушко, кандидат біологічних наук, ви-

кладачка Академії. 

 Весняна школа з тематикою «Інноваційно-науковий простір дослідника ХХІ 

ст.». З нашої Львівської медичної академії участь взяли к.б.н. Сушко О.О. 

викладач кафедри фундаментальних дисциплін та Гутей Г. М. викладач ка-

федри клінічного медсестринства, акушерства та гінекології, О.Клонцак, 

к.ф.н., викладач кафедри соціально-гуманітраних дисциплін  

Минулоріч було створено СНТ Академії, яке працювало за розгалуженою 

структурою. Посаду наукового керівника Студентського наукового товариства 

займає доцент Стоколос - Ворончук Оксана.  Головою СНТ є Різун Ганна, яка є 

секретарем РМУ і аспіранткою кафедри мікробіології Львівського національно-

го університету ім. Івана Франка Молодіжна наукова організація налічує 20 

студентів-медиків з   факультетів №1 і№2 

 

 Викладачі Академії брали  участь у роботі науково-практичних кон-

ференцій, круглих столах. 

Вперше, Академія була організатором ІІ Всеукраїнської  студентської на-

уково-практичної конференції «Теоретичні та прикладні аспекти фундамента-

льних медико-біологічних наук»  - проведена кафедрою фундаментальних дис-
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циплін  та   I Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні пи-

тання  запровадження інтерактивно-інноваційних форм навчання у ЗВО медич-

ного профілю» - кафедра  внутрішньої медицини та управління охороною здо-

ров'я. 

  

Теми  магістерських зі спеціальності 223 медсестринство спеціалізації 

сестринська справа 2020-2021 н.р. 

№ 

з

/п 

ПІП 

студента 

Керівник 

 

Тема 

1 Вовк 

Мар’яна 

канд. мед. наук 

Ліщук Р.М. 

Аналіз фахових компетентностей се-

стри/брата медичних в системі охо-

рони здоров’я на прикладі первинної 

ланки у Львові та Львівської області»  

2 Гнідишин 

Христина 

канд. мед. наук 

Карпінська Т.Г. 

 

Стан здоров'я студентів ЗВО та шко-

лярів Львівщини. 

3 Кухтій Ма-

рія 

канд. держ. упр. 

Неділько Р.В. 

Інтеграція фахових і педагогічних 

складових – шлях до формування 

компетентного фахівця медсестринс-

тва 

4 Пилипів 

Ангеліна 

канд. мед. наук. 

Олексюк-Нехамес 

А.Г. 

Професійна підготовка магістрів мед-

сестринства в умовах ступеневої 

освіти 

 

5 Фурдиконь 

Ірина 

канд. держ. упр. 

Безкоровайна 

У.Ю. 

Організаційно-педагогічні  вимоги 

удосконалення професійної компете-

нції майбутніх медсестер.  

  

Науково-педагогічні працівники Академії  брали участь  у роботі:  

 у роботі експертних рад НАЗЯВО 

 у роботі експертних комісій Міністерства освіти і науки, МОЗ з ак-

редитації  

 у роботі науково-методичних семінарів, які зорганізуються МОЗ та 

МОН України 

 журі олімпіад, конкурсів наукових робіт  

 у складі оргкомітету міжнародних/  всеукраїнських / регіональних / 

конференцій, семінарів 
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 у складі оргкомітету конференцій, семінарів ЛМА 
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5. ВИХОВНА РОБОТА 

       У 2020-2021 навчальному році у Львівській медичній академії ім. Андрея 

Крупинського працювало 32 керівники академічних груп.   Незважаючи на ка-

рантинні обмеження  виховна робота у закладі вищої освіти проводилась відпо-

відно до плану. 

       За звітний період проводились наступні виховні заходи: 

 Відкриття театрального сезону  театру ім. М. Заньковецької на виставою 

,,Сватання на Гончарівці''. 

 «Вуличками Львова», студентам групи І ЛД11, відбулася екскурсія по 

храмах м. Львова – керівник академічної групи  Менів Н.П.; 

 «Свято Покрови»- група І МС(ф) 12 керівник академічної групи  Семене-

нко О.Я.; 

 «Ми проти паління» -група І МС(ф) 12 керівник академічної групи  Се-

мененко О.Я.; 

 флеш-моб «Дихай вільно» - група ІІІ МС-11 керівник академічної групи  

Семененко О.Я.; 

  Флеш-моб до дня боротьби зі Снідом група I МС- 12керівник академіч-

ної групи  Костів З.П.;  

 Бесіда – лекція, у онлайн-форматі «Здоровий спосіб життя – запорука ус-

піх»–ІІІ МС 12 керівник академічної групи Неділько Р.В.;   

 «Академічна доброчесність» група  І МС-22 - керівник академічної групи 

-Кузьменко О.В.;  

 « Стоп Булінг» група  І МС-22 - керівник академічної групи -Кузьменко 

О.В. ; 

 он лайн  дискусійний діалог  «Вакцинація- медсестринський супровід» ІV 

МС -21- керівник академічної групи Палагіцька О.Я.;  

 виховна година «Психологічна адаптація студентів до онлайн навчання» 

із залученням практичного психолога група І СО-11- керівник академіч-

ної групи Назар С.Л.; 

 флеш-моб на тему: «Повага й тепло до людей похилого віку»; «Нехай те-

пло наших рук зігріває Ваші серця!!!», який стартував з 1жовтня по 10 

жовтня 2020 року та був присвячений Міжнародному дню людей похило-

го віку.; 

 Перегляд фільму для незрячих з аудіодискрипцією, група ІІ МС 14, керів-

ник академічної групи Зелінський А.В.;  

 Майстер-клас «Різдвяний медівник», ІІІ МС(в)11, «Пекарня Св. Миколая» 

вул. Свенціцького (благодійна акція), керівник академічної групи Готь 

І.В.;  
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 Прощання з колядою, група І МС 11, керівник академічної групи Голод 

О.О; 

 зустріч-презентація з авторкою книги «Зовсім не страшна книжка» Анас-

тасією Леухіною (шрифтом Брайля), за участю незрячих випускників 

Академії ; 

 відвідано  філармонію, де прослухали програму ,,Сучасна вокальна Укра-

їна''; 

 відкритий показовий захід з гри Бочча присвячений Міжнародному дню 

захисту дітей; 

 зустріч з представниками Громадської організації  «Легіон світла »; 

 вечір – реквієм «Герої Небесної  сотні»; 

 батьківські збори ; 

 зустрічі з студентським капеланом, братом Остапом; 

 поїздку Буковинським краєм ,відвідини  Чернівецького національного 

Університету імені Юрія Федьковича, Камянець- Подільського замку  та 

Української Атлантиди – Бакоти; 

 мандрівка  Шевченківськими стежками: Канів- Чигирин- Моринці, Субо-

тів , Холодний Яр; 

 різдвяна онлайн – зустріч: Різдвяна Реколекція для викладачів на тему: 

«Місія Месії», реколектант о. Тарас Жиплинський; 

Проведено ряд бесід та лекцій в он- лайн та оф-лайн форматі  «Академічна доб-

рочесність»;  
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6. МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ 

І. Створення Відділу по роботі з іноземними студентами. 

З метою подальшої інтеграції ВНКЗ ЛОР «Львівська медична академія 

імені Андрея Крупинського» у науково-освітню міжнародну спільноту та вихо-

ду на міжнародний ринок надання освітніх послуг у листопаді 2019 року було 

створено відділ по роботі з іноземними студентами як окремий структурний 

підрозділ Академії та призначено кандидата педагогічних наук Клонцак О.І. 

керівником відділу на громадських засадах. 

Після цього розроблено Положення про відділ по роботі з іноземними 

студентами ВНКЗ ЛОР «Львівська медична академія імені Андрея Крупинсько-

го», на основі якого даний підрозділ здійснює свою діяльність. Це було зробле-

но відповідно до чинного законодавства у процесі ліцензування підготовки іно-

земних здобувачів вищої освіти та осіб без громадянства.   

Відділ по роботі з іноземними студентами ВНКЗ ЛОР «Львівська медич-

на академія імені Андрея Крупинського» є структурним підрозділом Академії, 

підпорядкований безпосередньо ректору та проректору з розвитку та міжнаро-

дних зв’язків. 

 

ІІ. Реєстрація Академії в Українському державному центрі міжнаро-

дної освіти. 

Відповідно до наказу МОН України № 1541 від 01.11.2013 «Деякі питан-

ня організації набору на навчання (стажування) іноземців та осіб без громадян-

ства» порядок організації набору на навчання іноземців та осіб без громадянст-

ва здійснюється уповноваженим Державним підприємством «Український 

державний центр міжнародної освіти» (УДЦМО), що є державним комерцій-

ним підприємством та належить до сфери управління Міністерства освіти і нау-

ки України. Для того, щоб Академія могла законно здійснювати набір на нав-

чання іноземних студентів необхідно було пройти процедуру реєстрації нашого 

навчального закладу в УДЦМО. Відповідно ми зареєстрували Академію в УД-

ЦМО, отримали доступ до їхньої бази даних, електронного журналу, що дозво-

лило нам видавати запрошення на навчання іноземним громадянам. 

 

ІІІ. Укладення договорів з іноземними агентами. 

З метою популяризації Академії на міжнародному ринку надання освітніх 

послуг було укладено низку договорів між Академією та іноземними представ-

никами та надано їм право рекламувати Академію у закордонних засобах масо-

вої інформації на території Індії та країн Африканського континенту, а згодом і 

на території інших країн. Зокрема, на даний час офіційними представниками 

Академії за кордоном є: 

 Anix Education; 



 
72 

 Private Entrepreneur Malhotra Dipankar; 

 Euro India Education Group; 

 WELCARE OVERSEAS EDUCATION; 

 Education in Ukraine; 

 Wizzen Abroad Studies Pvt.ltd. 

На офіційному веб-сайті УДЦМО, який є офіційним джерелом надання 

інформаційних та методичних послуг стосовно організації навчання іноземців у 

закладах освіти України та який безпосередньо відвідують іноземні абітурієнти, 

також розміщено інформацію про навчання в Академії. 

 

IV. Розробка рекламних інформаційних матеріалів. 

Було розроблено англомовний інформаційний буклет та відео-ролик про 

Академію, на основі яких здійснюється профорієнтаційна робота за кордоном. 

20 жовтня 2020 р. Клонцак О.І. взяла участь у он-лайн вебінарі з громадя-

нами Індії, рекламуючи Академію для тамтешньої цільової аудиторії. 

 

V. Створення відбіркової комісії. 

Створено Відбіркову комісію з прийому на навчання іноземних громадян 

до ВНКЗ ЛОР  «Львівська медична академія імені Андрея Крупинського» як 

структурний підрозділ приймальної комісії ВНКЗ ЛОР «Львівська медична 

академія імені Андрея Крупинського» для організації профорієнтаційної робо-

ти, прийому документів, прийняття рішення щодо надання рекомендації на ви-

дачу запрошення на навчання абітурієнту-іноземцю, оформлення особових 

справ абітурієнтів – іноземних громадян.  

До складу відбіркової комісії увійшли: Согуйко Ю.Р. (голова Відбіркової 

комісії), Клонцак О.І. (заступник голови Відбіркової комісії), Кузьменко О.В. 

(секретар Відбіркової комісії). 

 

VI. Набір іноземних студентів. 

У 2020-2021 н.р. виявили бажання навчатися в Академії за спеціальністю 

223 Медсестринство 10 іноземних абітурієнтів, яким було оформлено та наді-

слано офіційні запрошення на навчання. Через ряд причин, а саме пандемія 

Covid-19, відмова в отриманні віз для громадян з Непалу та Шрі-Ланки, на нав-

чання прибуло 2 студенти з Індії, штат Керала.  

 

V. Навчання іноземних студентів. 

На даний час в Академії за спеціальністю 223 Медсестринство навчається 

двоє іноземних студентів, які успішно пройшли вступні випробування з біології 

та мови навчання (англійська мова). Навчання студентів відбувається англійсь-

кою мовою. Станом на даний час вони успішно завершують І семестр.  
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Відповідно до чинного законодавства студенти пройшли процедуру ре-

єстрації в Міграційній службі та отримали посвідку на тимчасове проживання в 

Україні на період навчання в Академії до 2025 року. 

 

VII. Реєстрація Академії в Інформаційно-іміджевому центрі. 

З метою продовження навчання в Україні необхідно пройти процедуру 

визнання іноземних документів про освіту, на основі яких здійснювався вступ 

іноземних громадян. Цю процедуру здійснює Державне підприємство Мініс-

терства освіти і науки України «Інформаційно-іміджевий центр». Відповідно 

ми зареєстрували Академію в даній установі та надіслали документи іноземних 

студентів для здійснення процедури визнання, яка триватиме до початку друго-

го семестру. 

 

VIII. Участь у ІІІ Українському форумі міжнародної освіти. 

22-23 квітня 2021 року у м. Києві відбувся ІІІ Український форум міжна-

родної освіти, організатором якого був УДЦМО разом з МОН України. Керів-

ник відділу по роботі з іноземними студентами, Клонцак О.І., була учасником 

цього форуму дистанційно, оскільки він відбувався у час карантинних обме-

жень. 

Програма Форуму охоплювала виступи Міністра освіти і науки України, 

закордонних і українських дипломатів, провідних освітян та спеціалістів із 

міжнародної освіти.  

Важливо відзначити, що 

УДЦМО презентував статис-

тичні дані про навчання інозе-

мних студентів в Україні, мо-

ніторингом яким цей центр 

постійно займається. У зв’язку 

з тим, що Академія знаходить-

ся на початковому етапі вихо-

ду на міжнародний рівень на-

дання освітніх послуг, аналіз 

цих даних відіграє важливу 

роль для нашої подальшої 

міжнародної діяльності. Від-

повідно до офіційних даних 

УДЦМО: 
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IX. Популяризація вищої освіти України на міжнародному рівні як 

перспективний напрям розвитку сучасних закладів вищої освіти України. 

На даний час Президент України, Міністерство освіти і науки  приділя-

ють значу увагу популяризації вищої освіти України на міжнародному рівні. З 

цією метою здійснено такі заходи: 

 на виконання Указу Президента України №210/2020 «Про вдоско-

налення вищої освіти в Україні» та з метою популяризації можливостей здо-
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буття вищої освіти в Україні для іноземних студентів з 30 березня до 1 квітня 

2021 року було організовано візит делегації Міністерства освіти і науки Украї-

ни та керівників закладів вищої освіти (представників майже 80-ти провідних 

закладів вищої освіти України) на чолі з Міністром Сергієм Шкарлетом до Рес-

публіки Таджикистан. 

 МОН розроблено проєкт наказу «Про запровадження пілотного 

проєкту (експерименту) з організації дистанційного вступу іноземців та осіб без 

громадянства». Передбачається проведення у 2021 році пілотного проєкту (екс-

перименту) з організації дистанційного набору громадян Китайської Народної 

Республіки до закладів вищої освіти України.  

 Відповідно до розпорядження кабінету міністрів України від 21 кві-

тня 2021 р. № 350-р було затверджено план заходів щодо популяризації можли-

востей здобуття вищої освіти в Україні для іноземних студентів до 2025 року. 

План заходів передбачає запровадження прозорого механізму набору іноземців 

та осіб без громадянства для здобуття вищої освіти, а відтак – запобіганню імі-

джевих втрат України. 

 
 

 на засіданні колегії Міністерства освіти і науки України, 27 травня 

2021 року, обговорено питання щодо пропагування вищої освіти України на 

міжнародному рівні у 2021-2022 роках.  

«Популяризація української освіти - це одна із важливих основ розвитку 

держави та підготовки конкурентоспроможного людського капіталу» - повідо-

мив Міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет. 

 16 червня 2021 року Уряд ухвалив постанову щодо реалізації експе-

риментального проєкту для організації набору до закладів вищої освіти та нав-

чання (стажування) іноземців та осіб без громадянства за допомогою єдиної 
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міжвідомчої системи щодо набору іноземних студентів до закладів вищої осві-

ти України. Створення і подальше функціонування національної Е-Платформи 

дозволить оптимізувати взаємодію МЗС, СБУ, ДМС, ДПСУ, МОН під час ви-

дачі запрошень та оформлення віз. 

 

 

7. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ 

У 2020 році запроектовано і розпочато капітальний ремонт приміщень 

для влаштування центру симуляційної медицини. Перша черга центру симуля-

ційної медицини введена в експлуатацію. Загальна кошторисна вартість об’єкта 

становить 1373 655 грн. 

У 2020 році затверджено фінансування  у сумі 700 000 грн по «Програмі 

соціально-економічного розвитку Львівщини 2020 року». Кошти  використано в 

повному обсязі. Закуплені матеріали і виготовлені меблі для центру симуляцій-

ної медицини . А також проведено ряд робіт: 

 поточний ремонт приміщень академії.(замінені двері в душовій спортзалу 

 поточний ремонт коридорів головного корпусу академії…… 

 поточний ремонт  та технічне обслуговування кондиціонерів 

 поточний ремонт в душі і туалеті  спортзалу 

 поточний ремонт приміщення та коридорів в навчальному корпусі за адре-

сою вул.Каменярів,5 

 поточний  ремонт  та  облаштування  приміщення  гуртожитку  Пасічна,89 

(укладання кахлю в душовій, санвузлах) 

 облаштування та благоустрій території 

 провели вимірювання опору захисного заземлення, опору перехідних контак-

тів та опору ізоляції на діелектричну міцність. 

 провели щорічну повірку димових каналів  

 провели технічне обслуговування газового обладнання (лічильників, кот-

лів)провели повірку манометрів, внутрішніх пожежних кранів, лічильників 

 закінчили проектування і провели експертизу по проекту «Реконструкція 

системи теплопостачання та заміна вікон, утеплення фасадів, дахів, перек-

риттів в ВНКЗ ЛОР «Львівська медична академія ім. Андрея Крупинського» 

по вул.Дорошенка,70 в м. Львові з метою реалізації заходів енергоефектив-

ності», який передбачає заміну котлів, утеплення фасадів, заміну вікон. 

Основні показники бюджету на 2020-2021 роки  

 Основні показники , що передбачені в Законі України  « Про Державний 

бюджет України на 2020 - 2021 рік»: мінімальна заробітна плата у 2020 році 

становила 4723 грн. ( 01.01.2020 по 31.08.2020) та 5000 грн.(01.09.2020 по 

31.12.2020)., з 01.01.2021 – 6000грн. Академічна стипендія 1300 грн. та 980 грн., 
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соціальна стипендія 1180 грн. та 890 грн., соціальна стипендія дітей - сиріт 2360 

грн. 

Загальний обсяг витрат за цей період становить: 

 заробітна плата  з нарахуваннями становить  - 22 775 435  грн., в тому числі 

Освітня субвенція – 1 277 483 грн.  

 виплата академічних та соціальних стипендій – 2 627 225 грн. 

 виплата компенсації на придбання продуктів харчування дітям – сиротам  та 

дітям позбавлених батьківського піклування – 173 565 грн.  

 виплата компенсації на придбання одягу дітям – сиротам  та дітям позбав-

лених батьківського піклування та при працевлаштуванні  дітей – сиріт   – 3 

446 грн. 

 виплата  компенсації на придбання літератури дітям – сиротам  та дітям по-

збавлених батьківського піклування – 28 320 грн. 

 виплата компенсації при працевлаштуванні  дітей – сиріт   12 612 грн.  

 оплата комунальних послуг –  563 910 грн.  

 придбання предметів, матеріалів та інвентарю для забезпечення безперерв-

ної діяльності Академії: 

Найменування товарів сума  

 Канцелярські товари ( папір ксерокс ний, ручки, 

олівці, клей , папки, калькулятори, флешки) 

40 318грн.   

 журнали (реєстраційні журнали, журнали по техні-

ці безпеки, журнали проведення занять, журнали 

обліку та успішності, журнали відвідування прак-

тичних баз, залікові  книжки) 

26 081 грн.   

 дипломи та додатки до дипломів 8 434 грн.  

 студентські квитки 23 450 грн.  

 посібники 

 друковані книги  

7 975 грн. 

20 100 грн. 

 

 жалюзі для конференційного залу 31 616 грн.  

 бензин  35 265 грн.  

 принтери  11 580 грн. 2шт. 

 господарські матеріали (швабра, віник сорго, мило, 

шнурок в’язальний, колодка,білизна, освіжував по-

вітря, килимок під двері, лампи світлодіодні) 

5 249 грн.  

 будівельні матеріали  66 190 грн.  

 збірник тезів для  наукової конференції  4 000 грн.  

 засоби проти запобігання поширення респіраторної 

хвороби COVID – 19 (антибактеріальнізасо-

би,медикаменти для медпункту) 

11 328 грн.  
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 придбання крісел  та столу 56 403 грн.  

 ДСП ламінована 56 305 грн.  

  порохотяг 9 900 грн. 2 шт. 

 екран  6 130 грн.  

 камінь природній 50 000 грн.  

 лампа настольна  3 120 грн.  

 меблева фурнітура 3 920 грн.  

 фліптчарт 3 300 грн.  

 тепловентилятор 300 грн.  

 указка 1 000 грн.  

 таблички та наліпки для стимуляційного центру 2 190 грн.  

 двері 10 906 грн.  

 радіомікрофон 2 890 грн.  

 комп’ютерне обладнання(мишка, клавіатура, фле-

шки) 

3 366 грн.  

 мишки, клавіатура та флешки 961 грн.  

 ББЖ, веб-камера та кнцентратор 7 700 грн.  

 Модем, токени, кабель до принтера 5 599 грн.  

 Кріплення до телевізора 698 грн.  

 Електрочайник 952 грн.  

 Мікрохвильова піч 1 894 грн.  

 Набір для бадмінтону 4 308 грн.  

 Екошкіра 4 620 грн.  

 Періодичні видання 21 735 грн.  

 Поролон 1 427 грн.  

 Штампи 1 080 грн.  

 нумератор 690 грн.  

 марки та конверти 1 900 грн  

Всього 554 880 грн.  

 

Оплата послуг КЕКВ 2240 

Найменування послуг сума  

 Рекламна інформація в мережі інтернет 1 500 грн.  

 Рекламний ролик в ефірі 5 каналу 17 400 грн.  

 Страхування майна - автомобіля 1 271 грн.  

 Удосконалення кабельної системи комп. мережі 20 880 грн.  

 Телекомунікаційні послуги 23 291 грн.  

 Доменне ім’я 216 грн.  

 Послуги провайдерів Інтернет, Уарнет 16 077 грн.  
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 Палітурні послуги 2 300 грн.  

 Послуги з атестації робочих місць 3 800 грн.  

 Виготовлення тактильних таблиць 1 990 грн.  

 Ремонт воріт 1 700 грн.  

 Вивіз сміття та транспортні послуги 9 000 грн.  

 Тестовий екзамен  КРОК 96 662 грн.  

 Заправка картриджів та ремонт ком’ютерної  техні-

ки 

34 130 грн.  

 Рекламні послуги в газеті 1 800 грн.  

 Надання ВЕБ – доступу до системи взаємодії орга-

нів виконавчої влади 

5 832 грн.  

 Повірка внутрішніх пожежних кранів 5 033 грн.  

 Повірка та обслуговування лічильників 4 775 грн.  

 Повірка манометрів 693 грн.  

 Благоустрій території (зрізання дерева) 2 577 грн.  

 Оренда стадіону та тенісних кортів 6 240 грн.  

 Навчання з цивільного захисту  1 452 грн.  

 Курс и підвищення кваліфікації працівників 17 000 грн.  

 Технічне обслуговування газового обладнання 8 700 грн.  

 Повірка димових каналів 1 164 грн.  

 Послуги з відливання коронок (зуботехнічна лабо-

раторія) 

2 740 грн.  

 Обслуговування міні АТС 14 760 грн.  

 Обслуговування  програми «Заплата. Стипендія» 13 790 грн.  

 Обслуговування  програми ЄДЕБО 14 276 грн.  

 Послуги з надання простору та фізичного розмі-

щення даних на сервері системи дистанційного на-

вчання  

28 440 грн.  

 Обслуговування  програми «Медичні кадри» 2 980 грн.  

 Електоромонтажні роботи конференційного залу 27 999 грн.  

 Поточний ремонт приміщення, Каменярів 5 34 242 грн.  

 Поточний ремонт приміщення, Дорошенка,70 мон-

таж гіпсокартонних конструкцій 

49 483 грн.  

 Поточний ремонт приміщення Дорошенка,70 

(встановлення дверей та вікон) 

49 362 грн.  

 Поточний ремонт приміщення Дорошенка,70 ( во-

допровідні та санітарно-технічні роботи) 

35 590 грн.  

 Поточний ремонт приміщення Дорошенка,70 (ук-

ладання кахлю) 

49 836 грн.  



 
82 

 Поточний ремонт приміщення Дорошенка,70 (фар-

бування) 

49 778 грн.  

 Поточний ремонт приміщення Дорошенка,70 ( 

опорядження поверхні паркетних покриттів) 

29 995 грн.  

 Поточний ремонт приміщення гуртожитку Пасіч-

на,89 (укладання кахлю) 

24 703 грн.  

 За оренду приміщень та експлуатаційні витрати 

орендованих баз лікарень  

8 696грн.  

 Послуги з дизайну бланків дипломів і додатків 1 225 грн.  

 Послуги щодо доступу до онлайн - сервісу Unichek 

(виявлення збігів, ідентичності, схожості)  

1 098 грн.  

 Послуги архівів 35 000 грн.  

 Ремонт та технічне обслуговування охолоджуваль-

них пристроїв 

5 555 грн.  

 Юридичні послуги 20 000 грн.  

 Поточний ремонт автомобіля  3 300 грн.  

 Розробка посібників 8 205 грн.  

 Розробка планів евакуації  11 000 грн.  

 Технічний нагляд за проведення поточного ремон-

ту 

4 407 грн.  

 Послуги по утилізації відпрацьованої техніки 6 355 грн.  

 Послуги з приєднання та видачі тех. умов до ГРМ 1 164 грн.  

 Послуги з обслуговування комп. Програми MEdoc 335  грн.   

 Оренда коктельних столів 1 284 грн.  

Всього 821 081 грн.  

за період з 01.09.2020 по 30.06.2021 року 

 

27 560 474 

грн. 

 

  

Доходи Спеціального фонду за період з 01.09.2020 по 30.06.2021 року 

склали – 4 099 647 грн. 

Основним джерелом надходжень до спеціального фонду є платні послуги з 

надання освітніх послуг. 

доходи від надходжень використані на :  

 заробітна плата  з нарахуваннями становить  - 2 647 797 грн., 

 оплата податків та інших платежів – 6 489 грн. 

 придбання предметів, матеріалів та інвентарю для забезпечення безперерв-

ної діяльності Академії. 

Найменування товарів сума  

Власний внесок   у ресурсне забезпечення реалізації 17 715 грн.  
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проекту 

  «Наслідки для фізичного та психологічного здоров’я , 

зокрема медичних сестер, пандемії коронавірусу COVID 

- 19». 

  «Ефективні стратегії профілактики та подолання синд-

рому професйного вигорання серед медиків, зокрема 

медичних сестер у   форс- мажорних обставинах (на 

прикладі пандемії коронавірусу COVID - 19)». 

  «Профілактика кризових явищ в системі управління 

медичними навчальними закладами сестер у   форс- ма-

жорних обставинах (на прикладі пандемії коронавірусу 

COVID - 19». (методичний матеріал.канцелярські това-

ри, ноутбук ) 

 Студентські квитки 146 грн.  

 Двері 6 456 грн.  

 Постільні комплекти, ковдри, подушки, матраци  12 613 грн.  

 36 930 грн.  

 

Оплата послуг: 

Найменування послуг сума  

 Переоформлення сертифікатів на нову назву закладу 510 грн.  

 Виготовлення КЕП (кваліфікаційно-- електронний під-

пис) 

1  159  

грн. 

 

 Власний внесок   у ресурсне забезпечення реалізації 

проекту 

  «Наслідки для фізичного та психологічного здоров’я , 

зокрема медичних сестер, пандемії коронавірусу COVID 

- 19». 

  «Ефективні стратегії профілактики та подолання синд-

рому професйного вигорання серед медиків, зокрема 

медичних сестер у   форс- мажорних обставинах (на 

прикладі пандемії коронавірусу COVID - 19)». 

  «Профілактика кризових явищ в системі управління 

медичними навчальними закладами сестер у   форс- ма-

жорних обставинах (на прикладі пандемії коронавірусу 

COVID - 19». (Послуги з проведення презентаційного 

онлайн- семінару, наповнення освітнього середовища 

навчально-мтодичними матеріалами , створення  Хабу , 

забезпечення та підтримка якісного Інтернет- зв’язку, 

розробка навчального тренінгу ) 

   43 300 грн.  
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 Оновлення програми «Медок» 3 209 грн.  

 Експертиза проекту «Реконструкція системи постачання 

та заміна вікон, утеплення фасадів, перекриттів» 

49 752 грн.  

 Виготовлення ПКД для котельні 41 595 грн.  

  139 525 грн.  

 Відшкодування коштів по теплопостачанню за орендовані приміщення  

 КНП  ЛОДКЛ Охматдит 2 614 грн.  

 КНП 4 МП м. Львова 2 598 грн.  

 КНП КМДЛ м. Львова Орлика 28 245 грн.  

 КНП 8 МКЛ м. Львова 5 609 грн.  

Всього 39 066 грн.  

 215 521 грн.  

за період з 01.09.2020 по 30.06.2021 року 

 

2 869 807 

грн. 

 

 

Слід зазначити, що Академії  у 2020 році затверджено кошторис в сумі 

700 000 грн. по «Програмі соціально-економічного розвитку Львівщини 2020 

року» на влаштування центру симуляційної медицини. Кошторис викорис-

таний, в повному обсязі,  для проведення капітального ремонту приміщення.  

Також не можна упустити  інформацію, щодо Програми « Змінимо кра-

їну разом» , проект якої реалізується Асоціацією органів місцевого самовряду-

вання «Єврорегіон Карпати - Україна» та фінансується за кошти обласного бю-

джету Львівської області. На реалізацію заходів неприбуткових проектів Ака-

демія одержала  початковий грант в розмірі 50% , що становить 275 132  грн.  

З коштів гранту придбано ноутбуки, телевізор, багатофункціональний пристрій,  

акустичні системи, мишки бездротові, стабілізатори напруги, пульсоксиметри, 

спірометри, тонометри. Також створено хаби електронних психологічних ресу-

рсів, розроблено навчальні тренінги, впроваджено програми тестування студен-

тів,  організовано онлайн семінари, створено внутрішню академічну 

комп’ютерну мережу та забезпечено підтримку якісного інтернет-зв’язку, крім 

того наповнено освітнє середовище навчально-методичними матеріалами. 

Водночас звертаємо увагу  на проект «Розвиток медичної освіти  в Украї-

ні», де діє Договір  між  Швейцарським Інститутом   тропічного громадського 

здоров’я та ВНКЗ ЛОР «Львівською медичною академією імені Андрея Крупи-

нського», предметом якого є технічна медична допомога у вигляді майна , яке 

передається Академії у тимчасове користування   першим траншом на загальну 

суму 2 169 530,73 грн. - це зокрема:  гарнітури Bluetooth, телевізор, програмна 

продукція Microsoft Office Home 2019, ноутбуки, монітори, веб- камери, миш-

ки, штативи, кабелі подовжувачі, кабелі мультимедійні, мережеві фільтри, тер-
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мометри електронні інфрачервоні, ваги дорослі Хімтест, набір камертонів, де-

фібрилятор, ноші біомед, столик маніпуляційний, негатоскопи, мішок реаніма-

ційний багаторазового призначення для дорослих, блок м’язового шару та по-

душка з імітованою шкірою, накладка імітованого епідермісу, удосконалений 

симулятор для навчання обстеженню молочних залоз, змінний набір пухлин, 

модель торсу для пологів, набір змінних вен для моделі руки, ліжко лікарняне 

БІОМЕД з матрасом, вимірювач артеріального тиску механічний зі стетоско-

пом, стетофонендоскоп, неврологічний молоток, електрокардіограф, лампа Ву-

да,  набір ларингоскопічний для дорослих та дітей, тренажер руки з венозною 

сіткою, тренажер дихальних шляхів, комплект з чотирьох манекенів для відп-

рацювання СЛР, манекен для відпрацювання СЛР у немовлят, пристрій зворот-

ного зв’язку для контролю якості СЛР з манекенами, тренажер катетеризації 

сечового міхура та постановки клізм, модель-імітатор навчання методам гіне-

колог.обстеження, набір паталогічних шийок матки, набір нормальних шийок 

матки, змінна шкіра обличчя немовляти, змінний покрив живота та інше. 

 

 

 

 

 

 


