
ПРОТОКОЛ № 5 

засідання Вченої ради факультету №1 

ВНКЗ ЛОР «Львівська медична академія імені Андрея Крупинського» 

 
30 грудня 2020 року м. Львів 

 

 
Присутні: 31 член Вченої ради 

 
Порядок денний: 

1. Звіт голови Екзаменаційної  комісії, щодо випускової атестації  

ІІІ м/с (в) 21. 

2. Про хід  зимової екзаменаційної сесії 

3. Звіт декана про виконання індивідуальних навчальних планів 

здобувачами вищої освіти. 

4. Затвердження тем магістерських робіт здобувачів вищої освіти  денної 

форм навчання 

5. Різне. 

 

 
СЛУХАЛИ: 

Звіт голови Екзаменаційної комісії Гайдук Адріани Борисівни - кандидата 

медичних наук, доцента кафедри пропедевтики внутрішньої медицини №2 

Львівського національного медичного університету ім. Данила Галицького з 

прийому випускової атестації ЗВО факультету 1 на здобуття освітнього рівня 

«Бакалавр» в період 23-24 грудня 2020 року. Звіт додається. 

 

Участь в обговоренні взяли: Сойка Л.Д. –   кандидат хімічних наук, 

проректор з навчальної роботи; Похмурський В.В. - кандидат медичних наук, 

доцент, екзаменатор дисципліни "Клінічне медсестринство в хірургії"; 

Неділько Р.В. – кандидат наук з державного  управління (доктор філософії) 

екзаменатор з дисципліни "Клінічне медсестринство у внутрішній медицині"; 

Антоненко Ю.О. - екзаменатор дисципліни "Клінічне медсестринство в 

педіатрії". 

Результати голосування: «за» - 31; «проти» - немає; «утримались» -немає. 

 

УХВАЛИЛИ: Прийняти до уваги пропозиції звіту Гайдук Адріани Борисівни 

- кандидата медичних наук, доцента кафедри пропедевтики внутрішньої 

медицини №2 Львівського національного медичного університету ім. Данила 

Галицького з прийому випускової атестації ЗВО факультету 1 на здобуття 

освітнього рівня «Бакалавр» та обговорити на профілюючих кафедрах. 

 

СЛУХАЛИ: 

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

повідомив, що зимова заліково-екзаменаційна сесія проходить в звичайному 



режимі. Неординарних ситуацій не виникало.  

  

Завідувача кафедри лабораторної діагностики Федорович У.М., який 

повідомив що зимова заліково-екзаменаційна сесія проходить у звиклому 

режимі. Вся документація підготовлена та зберігається на кафедрі та в 

навчальній частині.  

  

Завідувача кафедри соціально-гуманітарних дисциплін кандидата історичних 

наук Лозинську Світлану Олексіївну, яка повідомила, що зимова заліково-

екзаменаційна сесія  проходить у звиклому режимі. Вся документація 

підготовлена та зберігається на кафедрі та в навчальній частині.  

 

В.О. Завідувача кафедри фармакології кандидата медичних наук Олексюк-

Нехамес А.Г. , яка повідомила, що зимова заліково-екзаменаційна сесія  

проходить у звиклому режимі. Вся документація підготовлена та зберігається 

на кафедрі та в навчальній частині. 

 

Участь в обговоренні взяли: проф. Кривко Ю.Я., канд.хім.наук. Сойка Л.Д. 

Результати голосування: «за» - 31; «проти» - немає; «утримались» - немає. 

УХВАЛИЛИ: інформацію завідувачів кафедрами взяти до відома, 

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

звиклому режимі.  

 

СЛУХАЛИ: 

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

що на факультеті за індивідуальним навчальним графіком в І семестрі 2020-

2021 н.р.  навчалися 23 здобувачі вищої освіти. Всі студенти вклались в 

навчальний план та успішно склали залікову сесію та допущені до 

екзаменаційної сесії. 

 

Результати голосування: «за» -31; «проти» - немає; «утримались» - 

немає. 

УХВАЛИЛИ: взяти до уваги інформацію про здобувачів вищої освіти котрі 

навчались за індивідуальним графіком навчання. 

 

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

представила на обговорення обґрунтування тем магістерських робіт магістрів 

І року навчання спеціальності 223 Медсестринство  

 

ВИСТУПИЛИ: к.м.н. Короткий В.В., к.м.н. Олексюк-Нехамес А.Г., к.м.н. 

Грабовську  Т.Г. обґрунтували необхідність уточнення окремих тем 

магістерських робіт. 

 

УХВАЛИЛИ: затвердити такі теми магістерських робіт кафедр 

факультету1 за спеціальністю 223 Медсестринство: 
 

 



ТЕМИ  МАГІСТЕРСЬКИХ ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ 

223 МЕДСЕСТРИНСТВО СПЕЦІАЛІЗАЦІЇ СЕСТРИНСЬКА СПРАВА 

№ 

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 

Медична інформаційна 

система «Доктор Елекс», як 

спосіб оптимізації процесів у 

медсестринстві 

Березовська І.Б., 

канд.техн.наук, 

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 

Володимирівна 

Гендерні аспекти сучасної 

медицини: проблеми, 

тенденції та перспективи 

Олійник Н.Ю., 

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 

 

СЛУХАЛИ: д.м.н. Палигу І.Є., який звернувся до Вченої ради з 

клопотанням про рекомендацію до друку методичних рекомендацій для 

практичних занять з дисципліни «Гінекологія  репродуктивне здоров’я та 

планування сім’ї» для спеціальності 223 Медсестринство спеціалізація 

Сестринська справа освітній ступінь молодший бакалавр. Викладач кафедри: 

Дідух О.О. 

 

Участь в обговоренні взяли: Орібко С.Д., Грабовська Т.М. Гутей Г.М. 

Результати голосування: «за» - 31; «проти» - немає; «утримались» - 

немає. 

УХВАЛИЛИ: рекомендувати до друку методичні рекомендації. 

 

СЛУХАЛИ: завідувача каф. Лабораторної медицини  Федорович У. М. яка 



звернувся до Вченої ради з клопотанням про рекомендацію до друку: 

 

     Методичні рекомендації для практичних занять з дисципліни  «Гігієна з 

гігієнічною експертизою» з розділу «Гігієна з гігієнічною експертизою» для 

студентів групи IІ ЛД-22 спеціальності 224 Технології медичної діагностики та 

лікування, освітня програма Лабораторна діагностика. Включають 10 тем 

практичних занять; до кожного заняття розроблені питання для самоконтролю, 

тестові завдання. В кінці методичних рекомендацій є перелік питань для 

підготовки до модульного контролю. Викладач кафедри: Сидор О.К. 

      Методичні рекомендації для самостійної роботи студентів з дисципліни  

«Гігієна з гігієнічною експертизою» для студентів групи IІ ЛД-22 спеціальності 

224 Технології медичної діагностики та лікування, освітня програма Лабораторна 

діагностика. Включають 23 теми для самостійного опрацювання. В кінці кожної 

теми є питання для самоконтролю, ситуаційні задачі, тестові завдання. Викладач 

кафедри: Сидор О.К. 

Результати голосування: «за» - 31; «проти» - немає; «утримались» - 

немає. 

УХВАЛИЛИ: рекомендувати до друку методичні рекомендації. 

 
 



 

 

 

 


