
КЗВО ЛОР «Львівська медична академія ім. Андрея Крупинського» 

 

ПРОТОКОЛ   № 1 

ЗАСІДАННЯ МЕТОДИЧНОГО СЕМІНАРУ 

КАФЕДРИ ВНУТРІШНЬОЇ МЕДИЦИНИ ТА  

УПРАВЛІННЯ ОХОРОНОЮ ЗДОРОВ’Я 

 

м. Львів                                                                                          31.08.2021р. 

          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: канд.держ.упр. Неділько Р.В.,  канд.держ.упр. Безкоровайна У.Ю.,  

канд.держ.упр. Дуб Н.Є., канд.держ.упр.  Юристовська Н.Я., Білобривка В.Ю., 

Бялий А.О., Жубрид М.Т., Ільчишин О.В., Качор В.І, Кузьменко О.В., Костерева 

Н.В., Костів З.П., Музика О.І., Палагіцька О.Я., Тверда І.І., Фітьо Н.Р., Яремчук 

О.В., Андрейко О.І., Янків С.В., сумісники: Яворський О.Г., Качор В.Т. 

Порядок денний: 

1. Обговорення організаційних моментів щодо проведення засідань 

методичних семінарів на 2021/2022н.р.. 

2. Представлення асистентами/викладачами кафедри тем доповідей на 

засіданнях методичних семінарів. 

3. Складання плану засідань методичних семінарів. 

4. Затвердження плану засідань методичних семінарів. 

1. Слухали: 

 

Фітьо Н.Р. – відповідальна за методичні семінари, викладач кафедри, яка 

доповіла про організаційні моменти щодо проведення методичних семінарів, 

планування проведення методичних семінарів, не тільки на кафедральному, 

факультетському, вузівському рівнях, а й обмін досвідом із колегами ЗВО 

медичного спрямування. Залучення до співпраці зовнішніх стейтхолдерів із 

практичної діяльності в медсестринстві. Запропонувала тему спільної 

доповіді з асистентом кафедри Яремчук О.В.: «Використання практичних 

комунікаційних кейсів під час викладання клінічних дисциплін у студентів з 

інклюзією». 

Викладачі кафедри: Палагіцька О.Я., Янків С.В., Жубрид М.Т., які 

представили тему доповіді: «Психологічні аспекти комунікативної взаємодії 

з пацієнтом медичних працівників з особливими потребами». 



Ільчишин О.В. – викладач кафдедри, яка представила тему доповіді: «Про 

унормування вимог до атестації викладачів ЛМА». 

канд..держ.упр. Неділько Р.В., завідувач кафедри, яка представила тему 

доповіді: «Застосування онлайн додатків під час викладання клінічних 

дисциплін». 

Костерева Н.В. – викладач кафедри, яка представила тему доповіді: 

«Конструктивна критика як елемент надання зворотнього зв'язку в процесі 

комунікації». 

Янків С.В., Жубрид М.Т. – викладачі кафедри, які представили тему 

доповіді: «Застосування клінічних інструментів оцінки та сучасних 

класифікацій в супроводі неінфекційних випадків в клініці внутрішніх 

хвороб».  

 

Ухвалили:  

1. Організовувати та проводити засідання методичних семінарів згідно 

плану на 2021/2022н.р. Фітьо Н.Р. 

     2.  Скласти план засідань методичних семінарів. 

3.  Затвердити план засідань методичних семінарів кафедри внутрішньої 

медицини та управління охороною здоров’я (план засідань методичних 

семінарів кафедри додається). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


