
МIНIСТЕРСТВО ОХОРОНИ  ЗДОРОВ’Я  УКРАЇНИ 
КЗВО ЛОР "ЛЬВІВСЬКА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ  

ІМЕНІ АНДРЕЯ КРУПИНСЬКОГО" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

З В I Т 

ГОЛОВИ  ЕКЗАМЕНАЦIЙНОЇ  КОМIСIЇ 

ГИЧКИ МИХАЙЛА МИХАЙЛОВИЧА 

генеральний директор  

КНП ЛОР « Львівська обласна  клінічна лікарня»  

про проведення атестації здобувачів вищої освіти 

захист кваліфікаційних (магістерських) робіт  

зі спеціальності 223 Медсестринство 

освітньо-професійна програма «Медсестринство» 

 за другим (магістерським) рівнем 

на  факультеті 1 

(денна форма навчання) 

за 2022 рік 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ЛЬВІВ– 2022 

 

 



1.  Загальна інформація 

 

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

Крупинського» щодо організації проведення атестації здобувачів вищої освіти. 

Таблиця 1.1 

Перелік заходів КЗВО ЛОР «Львівська медична академія 

 ім. Андрея Крупинського» з організації проведення атестації 

здобувачів вищої освіти. 
 

№ 

з/п 
Назва заходу Терміни 

 

Відмітка про виконання 

 

1 Написання кваліфікаційних 

(магістерських) робіт 

 

05.05.2022 р. 

17.06.2022 р. Виконано 

2 Публічний захист 

кваліфікаційних 

(магістерських) робіт 

21.06.2022 р. 

23.06.2022 р. 
Виконано 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.2. Загальна характеристика контингенту здобувачів вищої освіти 

випускного курсу. 

Таблиця 1.2 

Динаміка змін контингенту здобувачів вищої освіти випускного курсу 

зі спеціальності 223 Медсестринство 

освітньо-професійна програма «Медсестринство» 

 за другим магістерським рівнем 

 (денна форма навчання) 

група ІІ МС31 

№ 

з/п 
Назва показника 

Кількість 

(абсолютна, 

відносна) 

  1 Усього осіб, які були зараховані на 1 курс навчання 12 

  2 Усього здобувачів вищої освіти випускного курсу, з них:  

які допущені до складання атестації здобувачів вищої освіти 

 

11 

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

- за власним бажанням;  

- за невиконання навчального плану;  

- за порушення умов контракту; 

- з інших причин 

- 

1 

- 

- 

- 

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

них:  

   - здобувачів вищої освіти КЗВО ЛОР «Львівська медична 

академія ім. Андрея Крупинського»; 

   - переведених із інших ВМ(Ф)НЗ 

 

           

         - 

  5 Усього здобувачів вищої освіти: 

- яким надана академічна відпустка; 

- які проходили повторне навчання 

 

- 

-  

  6 Усього здобувачів вищої освіти, які не склали інтегрований 

тестовий іспит «Крок Б», у тому числі відрахованих 

- 

  7 Усього здобувачів вищої освіти, які не склали інтегрований 

тестовий іспит «Крок Б», 

у тому числі – практично-орієнтований випускова атестація 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.3. Загальна інформація про склад екзаменаційної комісії, екзаменаторів 

тощо. 

Таблиця 1.3 

Загальна інформація про склад екзаменаційної комісії, екзаменаторів 

тощо 

№ 

 п/п 
Особи Інформація 

1 Голова екзаменаційної 

комісії 
Гичка Михайло Михайлович - 

генеральний директор  

КНП ЛОР 

"Львівська обласна клінічна лікарня" 

наказ № 1041 від 30.12.2021 року 

Департаменту охорони здоров'я Львівської 

обласної державної адміністрації 



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

наук, професор, ректор КЗВО ЛОР 

«Львівська медична академія ім. 

Андрея Крупинського»; 

Сойка Л.Д.– проректор з навчальної 

роботи ВНКЗ ЛОР«Львівська 

медична академія ім. Андрея 

Крупинського»; 

Юристовська Н.Я. – кандидат наук з 

державного управління, проректор з 

виховної роботи КЗВО ЛОР 

«Львівська медична академія ім. 

Андрея Крупинського»; 

Стоколос-Ворончук О.О.- кандидат 

філологічних наук, доцент, проректор 

з наукової роботи КЗВО ЛОР 

«Львівська медична академія ім. 

Андрея Крупинського»; 

Федорик В.М.- кандидат 

філософських наук, доцент, завідувач 

навчально-методичною частиною 

КЗВО ЛОР «Львівська медична 

академія ім. Андрея Крупинського»; 

 

 

Наказ №01-06/111 Н від 23 травня 

2022 року «Про створення 

екзаменаційних комісій для 

проведення атестації осіб, що 

здобувають вищу освіту освітнього 

ступеня магістр, бакалавр та 

освітньо-кваліфікаційного рівня 

молодший спеціаліст у 2022 році»  

3 Секретар екзаменаційної 

комісії 

Рик Т.М. – заступник декана 

факультету 1  

 

4 Екзаменатори, зокрема: 

доктори наук; 

кандидати наук, доценти; 

кандидати наук, асистенти; 

без наукового ступеня 

 

2 

2 

2 

- 



5 Особи, задіяні у проведенні 

атестації здобувачів вищої 

освіти (наукові 

співробітники; фахівці з 

відповідних видів 

виробничої діяльності, 

представники галузевих 

об’єднань роботодавців, 

працівники науково-

дослідних інститутів, інших 

вищих навчальних закладів 

тощо) 

 

 

 

 

 

1 

 

 

2.  Організація проведення та підсумки атестації здобувачів вищої 

освіти 

 

2.1. Характеристика матеріально-технічного та навчально-

методичного забезпечення  проведення атестації здобувачів вищої освіти 

Таблиця 2.1 

Загальна інформація про матеріально-технічне та навчально-

методичне забезпечення проведення атестації здобувачів вищої освіти 

 

 № 

 з/п 
              Показник         Інформація 

  1 Наявність обладнання, 

устаткування та програмного 

забезпечення, необхідного для 

проведення атестації здобувачів 

вищої освіти 

КЗВО ЛОР «Львівська медична 

академія ім. Андрея Крупинського» 

має достатнє  обладнання, 

устаткування та програмне 

забезпечення для проведення 

атестації здобувачів вищої освіти 

  2 Наявність освітньо – 

професійної програми 

У КЗВО ЛОР «Львівська медична 

академія ім. Андрея Крупинського» 

наявна  

освітньо-професійна програма 

«Медсестринство» 

 за другим магістерським рівнем 

  3 Система оцінювання захисту 

магістерських робіт за кредитно-

трансферною системою організації 

навчального процесу 

Результати захисту магістерських 

робіт подаються за національною 

шкалою, за 100-бальною шкалою 

навчального закладу та за системою 

ЕСТS 



  4 Забезпеченість здобувачів вищої 

освіти відповідними навчально-

методичними матеріалами для 

підготовки до атестації здобувачів 

вищої освіти 

Здобувачі вищої освіти повністю 

забезпечені навчально-

методичними матеріалами для 

підготовки до атестації здобувачів 

вищої освіти 

  5 Наявність інформації з питань 

атестації здобувачів вищої освіти  

на веб-порталі КЗВО ЛОР 

“Львівська медична академія ім. 

Андрея Крупинського” 

Наявна 

 

  



3. Захист магістерських робіт 

Таблиця 3.1. 

Теми магістерських робіт, наукові керівники 

 
№ 

з/п 

ПІП магістра Тема магістерської роботи ПІП керівника 

1.  Бєлий Михайло 

Борисович 

«Подолання наслідків пандемії 

коронавірусу COVID-19 для 

закладів охорони здоров’я» 

 

Ліщук Р.М., канд.мед.наук 

2. Головчак Марія Ігорівна Державне управління системою 

медсестринської освіти в Україні 

Дуб Н.Є. канд.держ.упр 

3. Гончаров Мар’ян 

Петрович 

 

 

Особливості формування фахової  

компетентності медсестер для 

роботи в системі екстренної 

медичної допомоги 

 

 Похмурський В.В. 

к. медичн. наук, доцент 

 

4. Касперська Галина 

Ігорівна 

Вивчення та удосконалення 

комунікативних компетентностей у 

медичних працівників на прикладі 

Львівського обласного госпіталю 

ветеранів  війн та репресованих ім. 

Ю.Липи 

Кривко Ю.Я., 

доктор.мед.наук, професор  

 

5. Куксенко Ірина 

Василівна 

Аналіз забезпечення доступу 

сільського населення до медичних 

послуг в умовах пандемій, зокрема в 

умовах Covid-19, на регіональному 

рівні. 

Юристовська Н.Я. 

канд.держ.упр. 

6. Мацура Любов 

Петрівна 

Особливості синдрому емоційного 

вигорання у професійній діяльності 

медичних працівників: сутність, 

шляхи подолання. 

 

 

Шегедин Я.Ю. 

канд.держ.упр 

7. Музика Оксана Іванівна Менеджмент якості інклюзивної 

освіти в Україні на сучасному етапі 

Дуб Н.Є. канд.держ.упр 

8. Наливайко Ліля 

Миколаївна 

Порівняльний аналіз системи освіти 

для сестер/братів медичних в 

Україні та за кордоном. 

Безкоровайна У.Ю. 

канд.держ.упр. 

 9. Назаркевич Надія Гендерні аспекти сучасної Олійник Н.Ю., 



Володимирівна медицини: проблеми, тенденції та 

перспективи 

канд.політ.наук, доцент 

10 Поцюрко Наталія 

Теодозіївна 

Аналіз фахової діяльності 

сестри/брата медичних в умовах 

пандемії, зокрема в умовах Covid-19. 

Неділько Р.В. 

канд.держ.упр 

11.. Строцька Ірина 

Романівна 

Публічне урядування в сфері 

охорони здоров'я: світовий досвід   

забезпечення сталого розвитку 

Олійник Н.Ю., 

канд.політ.наук, доцент 

 

4. Результати захисту магістерських дипломних робіт 

Всi магістерські роботи були своєчасно поданi до Екзаменацiйної комiсiї. 

У кожнiй роботi є завдання на її виконання,  вiдгук наукового керiвника,  

рецензія. Всі роботи перевірені щодо виявлення академічного плагіату, про що 

свідчать довідки. 

Обсяг магістерських робiт складає  до  60 - 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. 

Результати захисту кожного  магістра обговорювались на закритому 

засiданнi екзаменаційної комісії. Оцінка оголошувалась у присутностi всiх 

магістрів та наукових керівників . 

            У цілому екзаменаційна комісія вважає, що тематика магістерських 

дипломних робіт актуальна, має теоретичне і практичне значення в умовах 

реформування системи охорони здоров’я та медсестринства зокрема, гендерні 

аспекти, медсестринство у військовий час: 

 

 

 

 

 

 



 

ТАБЛИЦЯ ІДЕ ОКРЕМО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




