
ВНКЗ ЛОР «Львівська медична академія ім. Андрея Крупинського» 

 

ПРОТОКОЛ   № 10 

засідання кафедри внутрішньої медицини та управління охороною 

здоров’я 

  

м. Львів                                                                                   18.03.2021р. 

Голова засідання – к.держ.упр.(доктор філософії) Неділько Р.В. 

Завуч кафедри – Жубрид М.Т. 

Секретар засідання – Білобривка В.Ю. 

 

Мета зустрічі: надання інформації стейкхолдерам та зацікавленим сторонам 

про освітньо-професійні програми, отримання відгуків, пропозицій та 

рекомендацій щодо підвищення їх якості та удосконалення. 

  

ПРИСУТНІ:  

Гарант освітньо-професійної програми: Дуб Наталія Євстахівна - 

кандидат наук з державного управління, Заслужений працівник освіти України, 

декан факультету № 2. 
 

Члени кафедри внутрішньої медицини та управління охороною здоров’я : 

Неділько Роксолана Володимирівна- кандидат наук з державного управління 

доктор філософії, Безкоровайна Уляна Юріївна - кандидат наук з державного 

управління доктор філософії,  Юристовська Наталя Ярославівна- кандидат наук 

з державного управління доктор філософії , Дуб Наталія Євстахівна - кандидат 

наук з державного управління, Білобривка Вікторія Юріївна, Бялий Андрій 

Олександрович, Жубрид Марія Теодорівна, Кузьменко Ольга Василівна, 

Костерева Наталія Василівна, Костів Зоряна Петрівна, Музика Оксана Іванівна, 

Назар Наталія Семенівна, Палагіцька Олександра Ярославівна,   Тверда Ірина 

Іванівна, Фітьо Наталія Романівна, Яремчук Оксана Василівна,  Андрейко 

Олександра Ігорівна, Янків Софія Володимирівна, Ільчишин Ольга. 

Стейкхолдери:  

 Жуковський Володимир Степанович – кандидат медичних наук, 

доцент кафедри медицини невідкладних станів та військової медицини 

ЛМНУ ім. Данила Галицького, лікар-хірург вищої категорії КНП "8 МКЛ 

м. Львова"; 

 Грицко Орися Михайлівна – магістр державного управління, головна 

медична сестра Комунальної першої поліклініки м. Львова. 
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Здобувачі вищої освіти:   

Фурдиконь Ірина, студентка групи ІІ МС-31; Кухтій Марія, студентка групи  

ІІ МС-31; Панчоха Роксолана, студентка  групи ІІІ МС-21; Дрофіч Ольга, 

студентка групи ІІІ МС-11. 

Порядок  денний: 

1. Про результати обговорення  проєкту  освітньо-професійної 

програми «Сестринська справа»  Освітній ступінь Бакалавр  2021 

року (терміни навчання 4 роки, денна форма навчання; 1 рік, денна 

форма навчання; 1 рік 3 місяці, вечірня форма навчання; 2 роки 4 

місяці, вечірня форма навчання) та діючої освітньої програми 

відповідного рівня навчання 2020 року  кафедри внутрішньої 

медицини та управління охороною здоров’я ВНКЗ ЛОР «Львівська 

медична академія імені Андрея Крупинського»у режимі відео-

конференції через ресурс Zoom зі стейкхолдерами. 

 

1. СЛУХАЛИ: Доповідь гаранта освітньо-професійної програми Дуб Наталію 

Євстахівну - кандидата наук з державного управління, декана факультету № 2 

ВНКЗ ЛОР «Львівська медична академія імені Андрея Крупинського»про 

розробку Проєкта освітньо-професійної програми «Сестринська  справа» 

освітній ступінь бакалавр 2021 року. 

Гарант ознайомила присутніх з метою і змістом освітньої програми, 

назвами обов’язкових освітніх компонент, особливостями компонування блоку 

вибіркових компонент, які забезпечують формування індивідуальної 

траєкторії навчання майбутніх фахівців. Детально розглянула сутність 

загальних і фахових компетенцій та програмних результатів навчання. 

Представила структурно-логічну схему вивчення обов’язкових та вибіркових 

дисциплін.  

 

ВИСТУПИЛИ: 

Стейкхолдери та запропонували  для розгляду  Пропозиції до Проєкту з 

модернізації освітньо-професійної програми за спеціальністю «Сестринська  
справа» освітній ступінь бакалавр 2021 року: 

           Жуковський Володимир Степанович – кандидат медичних наук, 

доцент кафедри медицини невідкладних станів та військової медицини ЛМНУ 

ім. Данила Галицького, лікар-хірург вищої категорії КНП "8 МКЛ м. Львова": 

Освітньо-професійна програма складена логічно. У ній визначені цілі, завдання, 

зміст. В структурі освітньої програми прописані компетентності, що 

формуються в результаті опанування  дисциплін. Дисципліни навчального 

плану, які наведені в OПП відображають актуальні для галузі охорони здоров'я 

теми. Передбачається поглиблене вивчення клінічних дисциплін та дисциплін 

які формують навички та знання управлінської діяльності у медсестринстві, 

оскільки сестра/брат медичні бакалаври можуть обіймати управлінські 
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посади. Для розширення фахових і загальних компетентностей здобувачам 

вищої освіти пропонується перелік вибіркових компонент, який становить 

25% від загальної кількості кредитів ЄКТС. 

Грицко Орися Михайлівна – магістр державного управління, 

головна медична сестра Комунальної першої поліклініки м. Львова: 

 Аналіз освітньо – професійної програми дозволяє відзначити 

наступні позитивні тенденції, а саме: абітурієнти мають змогу здобути 

бакалаврський рівень медсестринської освіти одразу після закінчення повної 

загальної середньої освіти або на основі раніше здобутого освітнього рівня 

– молодшого бакалавра;  сестра/брат медичні – бакалаври – є значно 

мобільніші і їхня робота є більш ефективною; мають широкий кругозір;  

даний напрям підготовки є значно  наближений до європейських стандартів 

фахового рівня спеціальності. 

 

Ухвалили : 

1.За результатами обговорення Проєкту освітньо-професійної програми за 

спеціальністю «Сестринська  справа» освітній ступінь бакалавр 2021 року 

академічною спільнотою було прийнято рішення врахувати зауваження та 

пропозиції і внести відповідні зміни до проекту освітньо-професійної програми,  

ухвалити представлену концепцію та після внесення пропозицій в проект 

освітньо-професійної програми, рекомендувати представити оновлений Проєкт 

освітньо-професійної програми «Сестринська  справа» освітній ступінь 

бакалавр 2021 року спеціальності 223 Медсестринство, Галузі знань 22 Охорона 

здоров'я для обговорення та ухвалення на засіданні Вченої 

ради. 

 

    Голова засідання                                                 к.держ.упр.  Неділько Р.В. 

 

Секретар засідання Білобривка В.Ю. 

 


