
Протокол № 9 

засідання кафедри хірургічних дисциплін і невідкладних станів 

 

09.03. 2022р. 
Головує - завідувач кафедрою – канд. мед. наук, доц. Похмурський В.В. 
Секретар – Тісновець І.І. 
Присутні: Грицевич Н.Р., Нечипоренко Г.В., Антоненко Ю.О. Гончаров М.П., Назар О.Ю, Столяр 
Д.В., Шведа Ю.І., Хоркава Б.А., Парфенюк М.О., Горбова Н.О. 
Войтюк О.О., Задорецька О.Р., Конюх Р.І., Назар С.Л., Рудницька Ю.П., Тісновець І.І.. Амізян А.А. 
 

Порядок денний: 

1. Обговорення процесу підготовки загально кафедральної документації до планового огляду. 
2. Обговорення діяльності студентських науково-пошукових товариств. 
3. Аналіз успішності студентів з дисциплін що закріплені за кафедрою та організація 

консультації та відпрацювань занять. 
4. Обговорення та затвердження документації щодо проведення  вступного випробовування 

для спеціальностей «Стоматологія», «Стоматологія ортопедична», «Медсестринство». 
5. Підготовка до захисту кваліфікаційної роботи на засіданні кафедри: написання доповіді 

та виготовлення ілюстративного матеріалу. 
6. Різне. 

 

1. Слухали: зав.кафедрою к.м.н. доц. Похмурського В.В. який доповів присутньому науково-

педагогічному складу кафедри про проведений аналіз стану підготовки кафедральної документації. 
Особливу увагу зав.кафедрою к.м.н. доц. Похмурський В.В. звернув на стан навчально методичної 
документації викладачів дисциплін хірургічного профілю, відмітивши те що попри добре 
наповнення залишаються прогалини в наповненні навчально-методичних комплексів з окремих 
дисциплін. 
Також, зав. кафедрою к.м.н. доц. Похмурський В.В. подякував викладачам дисциплін 
стоматологічного профілю, за швидке та достатнє наповнення віртуального навчального 
середовища Moodle. 

Було запропоновано посилити роботу над виявленням та ліквідацією прогалин в кафедральній 
документації, завершенням роботи над віртуальним навчальним середовищем  
Moodle. 

Ухвалили: Інформацію прийняти до відома та виконання. 
 

2. Слухали: керівника студентського науково-пошукового товариства з хірургічних дисциплін 
Парфенюк М.О. яка доповіла присутнім про те що в продовж семестру незважаючи на карантинні 
умови та введення військового стану, члени гуртка провели широке обговорення та відтворення 
медичних сценаріїв: “Зупинка масивної кровотечі”, “Накладання давлячої повязки при кровотечах”, 

“Виконання ШВЛ за допомогою маски-клапан”. 

21 січня 2021р: члени товариства брали участь у відтворенні показової медичної симуляції під час 
візиту  керівника українсько-швейцарського проекту “Розвиток медичної освіти”  Мартіна Рааба  у 
ЛМА ім.Андрея Крупинського  
Виступив: Гончаров М.П.- який наголосив увагу на всебічному залученні студентів до роботи 
гуртків. 
Ухвалили: Інформацію прийняти до відома. 



3. Слухали: зав.кафедрою к.м.н. доц. Похмурського В.В. який доповів присутньому науково-

педагогічному складу кафедри про проведений аналіз успішності студентів з дисциплін, що 
закріплені за кафедрою, відмітивши що результати навчання студентів знаходяться на доброму 
рівні, проте залишається високий рівень академічної заборгованості, особливо у студентів вечірньої 
форми навчання. 
Виступила: завуч кафедри Задорецька О.Р.- яка нагадала присутнім про обов’язковість фіксації 
відпрацювань студентів у відповідній документації. 
Ухвалили: Інформацію прийняти до відома та виконання. 
 

4. Слухали: 
- Конюха Р.І., який представив присутнім документацію, щодо проведення вступного 

випробовування у вигляді творчого конкурсу з різьблення, ліплення та програми творчого 
вступного випробування з різьблення та ліплення для абітурієнтів, що вступають для здобуття 
освітньо-професійного ступеня фаховий молодший бакалавр за спеціальністю 221 Стоматологія 
(освітньо-професійні програми Стоматологія ортопедична та Стоматологія) на основі базової 
загальної середньої освіти (9 клас) та повної загальної середньої освіти (11 класів). Та критерії 
оцінювання знань та вмінь вступників». Вимоги до роботи та критерії оцінювання 

 

- Похмурського В.В. який представив присутнім програму фахового вступного іспиту для 
вступу до ВНКЗ ЛОР «Львівська медична академія імені Андрея Крупинського» на спеціальність 
223 Медсестринство, освітньо-професійна програма «Сестринська справа» освітнього ступеня 
бакалавр на базі освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст за спеціальністю 223 
Медсестринство (спеціалізація Сестринська справа, спеціальність 5.12010102 Сестринська справа 
після 2009 року випуску) з дисципліни Медсестринство в хірургії. 

- Похмурського В.В. який представив присутнім програму фахового вступного іспиту для 
вступу до ВНКЗ ЛОР «Львівська медична академія імені Андрея Крупинського» на спеціальність 
223 Медсестринство, освітньо-професійна програма «Сестринська справа» освітнього ступеня 
бакалавр на базі освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст за спеціальністю 223 
Медсестринство (спеціалізація Сестринська справа, спеціальність 5.12010102 Сестринська справа 
до 2009 року випуску, та спеціальностей Лікувальна справа, Акушерська справа будь яких років 
випуску) з дисципліни Хірургія. 
            Та критерії оцінювання знань вступників. 
 

Ухвалили: Затвердити вступну документацію: 
- Програму проведення вступного випробовування у вигляді творчого конкурсу з 

різьблення, ліплення та програми творчого вступного випробування з різьблення та ліплення для 
абітурієнтів, що вступають для здобуття освітньо-професійного ступеня фаховий молодший 
бакалавр за спеціальністю 221 Стоматологія (освітньо-професійні програми Стоматологія 
ортопедична та Стоматологія) на основі базової загальної середньої освіти (9 клас) та повної 
загальної середньої освіти ( 11 класів). Та критерії оцінювання знань та вмінь вступників». 

- Програму фахового вступного іспиту для вступу до ВНКЗ ЛОР «Львівська медична академія 
імені Андрея Крупинського» на спеціальність 223 Медсестринство, освітньо-професійна програма 
«Сестринська справа» освітнього ступеня бакалавр на базі освітньо-кваліфікаційного рівня 
молодший спеціаліст за спеціальністю 223 Медсестринство (спеціалізація Сестринська справа, 
спеціальність 5.12010102 Сестринська справа після 2009 року випуску) з дисципліни 
Медсестринство в хірургії.  

- Програму фахового вступного іспиту для вступу до ВНКЗ ЛОР «Львівська медична академія 
імені Андрея Крупинського» на спеціальність 223 Медсестринство, освітньо-професійна програма 
«Сестринська справа» освітнього ступеня бакалавр на базі освітньо-кваліфікаційного рівня 



молодший спеціаліст за спеціальністю 223 Медсестринство (спеціалізація Сестринська справа, 
спеціальність 5.12010102 Сестринська справа до 2009 року випуску, та спеціальностей Лікувальна 
справа, Акушерська справа будь яких років випуску) з дисципліни Хірургія. 

- Критерії оцінювання знань вступників. 
 

5. Слухали: асистента каф., Гончарова М.П., який представив колективу кафедри доповідь та 
ілюстрований матеріал роботи на здобуття освітнього ступеня магістр медсестринства з теми: 
«Особливості формування фахової компетентності медсестер для роботи в системі екстреної 
медичної допомоги». Робота складається з: вступу, трьох розділів, висновків до кожного розділу та 

загального висновку, списку використаних інформаційних джерел, додатку. 
Актуальністю теми роботи є екстрена медична допомога, що має надаватися за найвищими 

стандартами та має бути доступною для кожної людини за необхідністю у будь-який час. Це 
вимагає відповідної системи заходів з медичної допомоги для всіх людей, чиє життя раптово 
опинилося під загрозою. Для роботи в системі екстреної медичної допомоги медичні сестри та 
брати повинні бути висококваліфікованими та конкурентоспроможними фахівцями, які можуть 
самостійно приймати рішення, нести відповідальність за наслідки своєї роботи, володіти певним 
набором фахових компетентностей. 

Наукова новизна - досліджено науково-теоретичні підходи до системи екстреної медичної 
допомоги, вивчено існуючу нормативно-правову базу, проаналізовано іноземний досвід, здійснено 
порівняльно-правовий аналіз міжнародних стандартів екстреної медичної допомоги та 
законодавства України у цій сфері. 

Практичне значення одержаних результатів полягає у тому, що у магістерській роботі, на 
основі аналізу проведеного дослідження, було виділено чинники, які впливають на формування 
фахової компетентності сестер/братів медичних для роботи в системі екстреної медичної допомоги 
та зроблено конкретні висновки і сформульовано пропозиції, реалізація яких сприятиме 
вдосконаленню системи підготовки медичних сестер та братів різних освітніх рівнів для роботи в 
системі ЕМД. 
Ухвалили: продовжити доопрацьовувати магістерську роботу, щоб підготувати до попереднього 
захисту на засіданні кафедри. 
 

6. Різне.  
Слухали: Тісновець І.І., Парфенюк М.О., Шведу Ю.І., які представили звіт про діяльність 
викладача за атестаційний період 

Слухали: зав. кафедрою к.м.н. доц. Похмурського В.В. який нагадав присутнім про необхідність 
активізації роботи колективу кафедри під час методичних та наукових семінарів, вчасному веденні 
академічних журналів, та всебічному дотриманні правил академічної доброчесності. 
Інформацію прийняти до відома. 
 

 

Зав. кафедрою_________________ к.м.н., доц. Похмурський В.В. 
Секретар______________________ Тісновець І.І. 

 

 

 


