
КЗВО ЛОР «Львівська медична академія ім. Андрея Крупинського» 

  

ПРОТОКОЛ   № 1 

Засідання методичного семінару 

кафедри внутрішньої медицини та  управління охороною здоров’я 

(у змішаному форматі) 

 

м. Львів                                                                                          09.09.2022 р. 

          Завідувач кафедри – канд.держ.упр. (д-р філософії) Неділько Р.В. 

          Завуч кафедри – Жубрид М.Т. 

          Відповідальна за методичні семінари – Фітьо Н.Р. 

          Секретар – Білобривка В.Ю. 

 

Присутні очно: канд.держ.упр. Неділько Р.В., канд.держ.упр. Безкоровайна 

У.Ю., канд.держ.упр. Дуб Н.Є., канд.держ. упр. Яремчук О.В., Білобривка В.Ю., 

магістр держ.упр. Бялий А.О., Жубрид М.Т., магістр медсестринства Ільчишин 

О.В., магістр медсестринства Кузьменко О.В., Тверда І.І. 

Присутні дистанційно: Фітьо Н.Р., Андрейко О.І., Янків С.В., Костерева Н.В. 

Присутні очно зовнішні сумісники: док.мед.наук Дзісь Р.М.  

Присутні дистанційно зовнішні сумісники: магістр медсестринства Качор 

В.Т. 

Відсутні: канд.держ.упр. Юристовська Н.Я., Музика О.І - листок 

непрацездатності з 03.09.22р., Костів З.П., Палагіцька О.Я., магістр 

медсестринства Назар Н.С – служба в ЗСУ. 

Порядок денний: 

1. Затвердження плану роботи методичних семінарів кафедри. 

2. Про вибір переліку практичних навичок для уніфікації та впровадження 

на клінічних кафедрах. 

3. Різне. 

 

1. Слухали: 

Фітьо Н.Р., відповідальну за методичні семінари кафедри, котра 

поінформувала про вибір тем НП та ПП працівниками кафедри для проведення 

семінарів впродовж навчального 2022/2023 року та  ознайомила присутніх з 

планом проведення засідань методичних семінарів.  

 



 

№ 

з/

п 

Дата 

проведення 

Ассистент/викладач 

(організатор 

проведення) 

Тема Примі-

тка 

1 Вересень-

листопад 

2022р. 

Фітьо Н.Р.,  

Неділько Р.В. 

1. Про затвердження 

плану проведення 

методичних 

семінарів. 

2. Про вибір переліку 

практичних навичок 

для уніфікації та 

впровадження на 

клінічних кафедрах. 

 

Міжкафедральний 

захід 

Семінар-практикум: 

міжкафедральне 

взаєморозуміння, 

удосконалення та 

впровадження 

практичних навичок у 

симуляційному центрі 

 

Фітьо Н.Р.,    

Яремчук О.В. 

Сучасна вища медична 

освіта: реальність та 

перспективи  

 

2 Грудень – 

лютий  

2022-

2023р.р. 

Безкоровайна У.Ю., 

Неділько Р.В.  

Впровадження 

інноваційних форм та 

методів проведення 

аудиторних занять: 

(case-study, відео-кейси, 

ілюстративні навчальні 

ситуації (метафоричні 

карти) мультимедіа-

презентації кейсів, 

навчальні тренінги, 

використання 

коучингових технологій 

в освітньому процесі, 

техніки фасилітації 

(швидкі діалоги, світове 

 

 



кафе, мозковий штурм, 

ментальні карти та ін.). 

Костерева Н.В. Позитивний зворотній 

зв’язок  

 

Фітьо Н.Р. 

 

Особливості 

педагогічного 

спілкування з 

підлітками, вплив на їх 

формування 

 

 Березень – 

травень  

2023р. 

Янків С.В.,        

Жубрид М.Т. 

 

Застосування клінічних 

інструментів оцінки та 

сучасних класифікацій в 

супроводі неінфекційних 

випадків в клініці 

внутрішніх хвороб  

 

Янків С.В.,       

Жубрид М.Т.  

Психологічні аспекти 

готовності здобувачів 

вищої освіти 

спеціальності 

Сестринська справа до 

професійної 

діяльності в умовах 

сьогодення 

 

4 Червень  

2023р. 

Тверда І.І. Креативність викладача 

ЗВО медичного 

спрямування 

 

Ухвалили: 

     Затвердити план засідання методичних семінарів кафедри на 2022/2023 

навчальний рік. 

2.  Слухали:  

Неділько Р.В., канд.держ.упр, завідувача кафедри, котра доповіла про те, 

що з метою покращення надання освітніх послуг на ОПП Сестринська 

справа спеціальності 223 Медсестринство, потрібно уніфікувати та 

впровадити на клінічних кафедрах під час проведення практичних занять 

перелік практичних навичок для виконання здобувачами освіти. Це дасть 

змогу викладати на навчати здобувачів освіти за єдиними уніфікованими 

алгоритмами. А також, призначити відповідальних НП та ПП за розроблення 



чек-листів відповідної практичної навички. Термін виконання розроблення 

уніфікованих чек-листів до 19.09.2022 року. 

№  

з/п 

Практична навичка Відповідальний НП/ПП 

1.  Вимірювання пульсу Неділько Р.В. 

2. Вимірювання АТ Жубрид М.Т. 

3. Підрахунок ЧДР (оцінка дихання) Янків С.В. 

4. Підрахунок ЧСС за допомогою 

фонендоскопу 

Жубрид М.Т. 

5. Оксигенотерапія Палагіцька О.Я. 

6. Техніка виконання ін’єкцій: 

✓ Підшкірні 

Кузьменко О.В. 

✓ Внутрішньом’язеві  Кузьменко О.В. 

✓ Внутрішньовенні: Кузьменко О.В. 

• Забір крові для БАК 

(вакутайнером, шприцем) 

Кузьменко О.В. 

• Струминне введення ліків Костерева Н.В. 

• Краплинне введення ліків Костерева Н.В. 

• Постановка периферичного 

катетера 

Кузьменко О.В. 

7. Мазок з ротоглотки  

9. Застосування небулайзера Янків С.В. 

10. Катетеризація сечового міхура Безкоровайна У.Ю. 

11. Промивання сечового міхура Кузьменко О.В. 

12. Введення назогастрального зонда Кузьменко О.В. 

13. Накладання електродів для реєстрації 

ЕКГ 

Жубрид М.Т. 

14. Забір сечі: 

✓ Проба за Зимницьким 

✓ ЗАС, проба за Нечипоренко, 

сеча на амілазу 

✓ Сеча на вміст глюкози 

✓ Глюкозуричний профіль 

Кафедра клінічна 

медсестринства, 

акушерства та гінекології 

  



     Ухвалили: 

Затвердити перелік практичних навичок з метою розроблення та уніфікації. 

Витяг протоколу передати у центр медичної симуляції ЛМА для проведення 

міжкафедрального методичного семінару. 

 

Відповідальна за методичний семінар           Н.Р. Фітьо  

Секретар                                                                                 В.Ю. Білобривка  

 

 

 


