
КЗВО ЛОР «Львівська медична академія 

ім. Андрея Крупинського» 

ПРОТОКОЛ  № 11 

засідання кафедри внутрішньої медицини та управління 
охороною здоров’я 

м. Львів         09.06.2022  

Голва засідання - к. держ.упр.(доктор філософії) Неділько Р.В. 

Завуч кафедри - Жубрид М. Т. 

Секретар засідання- Білобривка В.Ю. 

 

Присутні: Неділько Роксолана Володимирівна- кандидат наук з державного 

управління доктор філософії, Яворський Остап Григорович – доктор 

медичних наук, професор,  Безкоровайна Уляна Юріївна - кандидат наук з 

державного управління доктор філософії,  Юристовська Наталя Ярославівна- 

кандидат наук з державного управління доктор філософії, Дуб Наталія 

Євстахіївна - кандидат наук з державного управління, Яремчук Оксана 

Василівна - 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,   Палагіцька Олександра Ярославівна,   

Тверда Ірина Іванівна, Фітьо Наталія Романівна, Андрейко Олександра 

Ігорівна, Янків Софія Володимирівна, Ільчишин Ольга Володимирівна,  

Качор Віра Тарасівна, Андрушкевич Ірина 

 
Порядок денний: 

1. Звіти магістрів групи І МС-31 про стан написання магістерських робіт. 

2. Підсумки проведення семестрових іспитів та випускової атестації за 

2020-2021 навчальний рік. 

3. Затвердження методичних рекомендацій 

4. Затвердження звітів викладачів за 2021-2022 навчальний рік. 

5. Звіт роботи кафедри за 2021-2022 навчальний рік. 

1. Слухали: 

• Вітковську І.В. студентку групи І МС 31, про  виконання  

магістерської  роботи (науковий керівник канд.держ.упр. Н.Є. Дуб)  

на тему «Менеджмент медсестринської діяльності у неврологічних 

та психіатричних стаціонарах»,  яка повідомила, що за звітний 

період: 

✓ затверджено тему магістерської роботи; 



✓ складено план роботи і графік її підготовки; 

✓ вивчено основні джерела літератури, періодичних видань; 

✓ проведено збір, узагальнення фактів та даних, систематизацію 

аналітичного матеріалу; 

✓ розроблено методику експерименту; 

✓ завершено роботу над І та ІІ розділами магістерської роботи; 

✓ опубліковано 14 тез. 

планується зробити : 

✓ робота над ІІІ розділом магістерської роботи; 

✓ апробація результатів магістерської роботи. 

• Монаршук Я.С. студентку групи І МС 31, про  виконання  

магістерської  роботи (науковий керівник канд.держ.упр. 

О.В.Яремчук)  на тему «Обгрунтування системи безперервного 

професійного розвитку сестер, братів медичних загальної практики 

– сімейної медицини» яка повідомила, що за звітний період: 

✓ затверджено тему магістерської роботи; 

✓ складено план роботи і графік її підготовки; 

✓ проведено вивчення основних джерел літератури, матеріалів 

архіву, періодичних видань, збір та узагальнення фактів з 

подальшою систематизацією аналітичного матеріалу та розробки 

методики експерименту.   

✓ Написано І та частково ІІ розділи по темі магістерської роботи. 

✓ Опрацьовувати дані та написання ІІІ розділу з конкретними 

висновками. 

✓ Опубліковано тези доповідей у збірники науково-практичних 

конференцій 

• Гуменчук І. О. студентку групи І МС 31, про  виконання  

магістерської  роботи (науковий керівник канд.держ.упр. 

Р.В.Неділько)  на тему «Перспективні вектори медсестринського 

менеджменту в закладах охорони здоров’я України» яка 

повідомила, що за звітний період: 



✓ здійснено вибір теми, затверджено теми на засіданні кафедри 

внутрішньої медицини та управління охороною здоров’я,  та 

закріплено наукового керівника. 

✓ складено план роботи та  графік підготовки, який  узгоджено з 

науковим керівником. 

✓ проведено вивчення основних джерел літератури, матеріалів 

архіву, періодичних видань, збір та узагальнення фактів з 

подальшою систематизацією аналітичного матеріалу та розробки 

методики експерименту 

✓ написано І та частково ІІ розділи по темі магістерської роботи. 

✓ опрацьовувати дані та написання ІІІ розділу з конкретними 

висновками. 

• Каплун І, С. студентку групи І МС 31, про  виконання  

магістерської  роботи (науковий керівник канд.держ.упр. 

У.Ю.Безкоровайна)  на тему «Формування компетентністного 

підходу в підготовці здобувачів вищої освіти медсестринського 

спрямування» яка повідомила, що за звітний період: 

✓ здійснено вибір теми, затверджено теми на засіданні кафедри 

внутрішньої медицини та управління охороною здоров’я,  та 

закріплено наукового керівника. 

✓ складено план роботи та  графік підготовки, який  узгоджено з 

науковим керівником. 

✓ проведено вивчення основних джерел літератури, матеріалів 

архіву, періодичних видань, збір та узагальнення фактів з 

подальшою систематизацією аналітичного матеріалу та розробки 

методики експерименту 

✓ написано І та частково ІІ розділи по темі магістерської роботи. 

✓ опрацьовувати дані та написання ІІІ розділу з конкретними 

висновками. 

Ухвалили:  

Затвердити звіти магістрів. 



Роздруковані звіти здати на кафедру. 

2. Слухали: 

Дуб Н.Є. – декана факультету №2, яка повідомила про результати 

ліцензійного іспиту «КРОК-М»: 

• «КРОК-М» склало 75 здобувачів вищої освіти; 

• «КРОК-М» не склало 6 здобувачів вищої освіти (4 особи  випуску 2021 р. і 

2 особи випуску 2020 р.); 

      Аналізуючи успішність студентів за  2020/2021 н.р  декан відзначила, що, 

в основному, більшість студентів успішно склали семестрові іспити та 

випускову атестацію, оволоділи об’ємом теоретичних знань та практичних 

навичок з дисциплін, що закріплені за кафедрою, крім студентки групи І МС-

13 Оданік Павлини, яка буде відрахована.    

Безкоровайна У.Ю. – декана факультету №1, яка повідомила про результати 

ліцензійного іспиту  «КРОК-Б»: 

•  «КРОК-Б» не склало 9 здобувачів вищої освіти; 

 Аналізуючи успішність студентів за  2020/2021 н.р  декан відзначила, 

що, в основному, більшість студентів успішно склали семестрові іспити та 

випускову атестацію, оволоділи об’ємом теоретичних знань та практичних 

навичок з дисциплін, що закріплені за кафедрою. 

     З наступного 2021/2022 н.р. активізувати роботу викладачів щодо 

підготовки здобувачів вищої освіти до складання ліцензійного іспитів 

«КРОК-М» та «КРОК-Б» з урахуванням та ліквідацією недоліків з даного 

напрямку роботи.      

 

Ухвалили: 

Інформацію прийняти до відома. 

 

3. Слухали:      

Янків С.В. викладача кафедри внутрішньої медицини та управління 

охороною здоров’я, яка представила членам  кафедри на розгляд та 

затвердження Методичні рекомендації до практичного заняття з дисципліни 

«Медична та соціальна реабілітація» для спеціальності 223 медсестринство 

освітньо-професійна програма  акушерська справа освітньо- кваліфікаційний 

рівень молодший спеціаліст . 

ТЕМА: Організація роботи відділень реабілітації. Основні періоди 

реабілітації, їх характеристика. 

Методичні рекомендації складено у відповідності до навчального 

плану 2019 р. та робочої навчальної програми 2020 року. Методичні 

рекомендації  представлені на 36 сторінках  у відповідності до найновіших 

стандартів надання реабілітаційної допомоги (Закон України №1051 від 

28.12.2020р) та вміщують: актуальність тематики, мету  та план проведення 

практичного заняття, зміст ,що  окреслює сучасні класифікації  у відновному  

лікуванні , граф-логічні структури клінічних методів реабілітаційного 

обстеження  в  акушерсько-гінекологічній практиці ,  алгоритми  роботи 



реабілітаційної команди , завдання для самостійної роботи студентів у 

вигляді таблиць, зображень та  практично адаптованих клінічних кейсів. 

Методичні рекомендації передбачають широке використання інтернет 

додатків, та   калькуляторів обрахунку  реабілітаційних показників  а також 

посилань на відеоресурси для закріплення знань майбутніх акушерів. 

ТЕМА: Основи фізіотерапії. Преформовані фізичні фактори: їх 

класифікація та застосування в реабілітації. 

Методичні рекомендації складено у відповідності до навчального 

плану 2019 р. та робочої навчальної програми 2020 року. Методичні 

рекомендації  представлені на 27 сторінках та вміщують:, мету на конкретні 

цілі проведення заняття, план та зміст , в якому відображені сучасні 

класифікації  основних    водо та теплолікувальних чинників , класифікації 

санаторіїв України, правила техніки безпеки при роботі  у бальнеологічному 

відділенні, особливі методики  проведення  водо та грязнлікувальних 

процедур при гінекологічній  та екстрагенітальній патології, схеми 

реабілітаційних обстежень  в гінекологічній практиці,  покази та протипокази 

до санаторно- курортного лікування,завдання для самостійної роботи 

студентів у вигляді  графологічних структур, порівняльних таблиць 

температурних чинників, контрольних запитань, тестових та ситуаційних 

завдань, а також необхідні додатки у вигляді :  алгоритмів надання 

невідкладної допомоги при утопленні, опіках  та  зразки необхідної обліково- 

звітньої документації  відділення водо\теплолікування та схеми санаторно- 

курортного лікування при певних гінекологічних патологіях у відповідності 

до сучасних стандартів відновного лікування в акушерсько- гінекологічній 

практиці. 

ТЕМА: Основи фізіотерапії. Природні фактори: їх класифікація та 

застосування в реабілітації. Санаторно-курортне лікування в гінекології 

 Методичні рекомендації складено у відповідності до навчального 

плану 2019р та робочої навчальної програми 2020 року. Методичні 

рекомендації  представлені на 27 сторінках та вміщують: мету на конкретні 

цілі проведення заняття, план та зміст , в якому відображені сучасні 

класифікації  основних    водо та теплолікувальних чинників , класифікації 

санаторіїв України, правила техніки безпеки при роботі  у бальнеологічному 

відділенні, особливі методики  проведення  водо та грязнлікувальних 

процедур при гінекологічній  та екстрагенітальній патології, схеми 

реабілітаційних обстежень  в гінекологічній практиці,  покази та протипокази 

до санаторно- курортного лікування,завдання для самостійної роботи 

студентів у вигляді  графологічних структур, порівняльних таблиць 

температурних чинників, контрольних запитань, тестових та ситуаційних 

завдань, а також необхідні додатки у вигляді :  алгоритмів надання 

невідкладної допомоги при утопленні, опіках  та  зразки необхідної обліково- 

звітньої документації  відділення водо\теплолікування та схеми санаторно- 

курортного лікування при певних гінекологічних патологіях у відповідності 



до сучасних стандартів відновного лікування в акушерсько- гінекологічній 

практиці . 

Неділько Р.В. – звідувача кафедри внутрішньої медицини та управління 

охороною здоров’я, яка представила членам  кафедри на розгляд та 

затвердження методичні рекомендації до практичних заняття з дисципліни 

«Медсестринство у внутрішній медицині» для спеціальності 223 

медсестринство, освітньо-професійна програма сестринська справа, освітньо- 

кваліфікаційний рівень- фаховий молодший бакалавр. 

ТЕМИ: Медсестринський процес при артеріальній гіпертензії та 

атеросклерозі, Медсестринський процес при стенокардії, інфаркті 

міокарда, Медсестринський процес при набутих вадах серця, 

Медсестринський процес при гострій та хронічній серцево-судинній 

недостатності та Невідкладні стани в кардіології, що входять  до 

модульного контролю - Медсестринський процес при патології серцево-

судинної системи. 

          Методичні рекомендації мають прописану актуальність теми котра 

вивчається, описані мету, завдання, конкретні навики  якими оволодіють 

здобувачі освіти під час вивчення кожної теми. Також подається лаконічний 

та сучасний теоретичний матеріал до кожної теми, який є необхідним для 

розв'язання клінічних ситуативних задач. Це дає можливість здобувачам 

освіти більш чітко зрозуміти зв'язок між теоретичним і практичним 

застосуванням отриманих знань, навичок та вмінь. Чітко визначені та описані 

вимоги до виконання самостійних завдань під час практичних занять 

відповідно до етапів медсестринського процесу. Методичні рекомендації 

містять ситуативні клінічні задачі та тестовий контроль. 

              Також вказано перелік питань для самоконтролю та теоретичні 

питання і перелік практичних навичок які виносяться для проведення 

модульного контролю з кожної теми.  

                  Методичні рекомендації до практичних занять з розділу 

«Медсестринський процес при патології сесрцево-судинної патології» 

розроблені на високому методичному рівні, відповідають робочій програмі і 

апробовані  у КЗ ЛОР «Самбірський фаховий медичний коледж». Зазначені 

методичні вказівки рекомендуються до друку та використання у навчальному 

процесі. 

4. Слухали: 

Викладачів кафедри, які подали на розгляд та затвердження звіти роботи   

2021/2022 н.р. 

Звіт складається із 4 основних розділів, у яких викладачі описали виконану 

наукову, методичну, організаційну та виховну роботу за звітний період; 

цифрового звіту у балах; таблиці профактивності викладача за 2021-2022 р. 



№ 

з/п 
ПІП викладача/асистента 

Кількість 

балів 

1. Неділько Роксолана Володимирівна 2349,3 

2. Безкоровайна Уляна Юріївна 1364,8 

3. Дуб Наталія Євстахіївна           1957,2 

4. Кузьменко Ольга Василівна   1994 

5. Костерева Наталія Василівна     1807 

6. Костів Зоряна Петрівна  1090 

7. Жубрид Марія Теодорівна    1247 

8. Назар Наталія Семенівна Бойовий 

медик 

9. Яремчук Оксана Василівна 745,25 

10. Бялий Андрій Олександрович    575 

11. Тверда Ірина Іванівна         814,1 

12. Музика Оксана Іванівна   595,2 

13. Ільчишин Ольга Володимирівна 923,3 

14. Фітьо Наталія Романівна    835,9 

15. Янків Софія Володимирівна 1103 

16. Андрейко Олександра Ігорівна     1195,3 

17. Білобривка Вікторія Юріївна  693,8 

18. Палагіцька Олександра Ярославівна   589 

 Сумісники за згодою:  

19. Качор Віра Тарасівна 391 

20.  Андрушкевич Ірина Василівна 389 
 

Разом за 2021-2022 нр: 20 639,15 

Ухвалили:  Затвердити звіти викладачів кафедри. 

5. Слухали: 



Неділько Р.В. – зав.кафедри, яка підвела підсумки роботи кафедри за 

2021/2022 н.р.  В загальному звіті кафедри враховано внесок кожного 

викладача до здобутків кафедри. Звіт виконано у системі балів з 

пояснювальною запискою. 

 Кафедрою розроблено: 

• 3 освітньо-професійних програми,  

• 13 навчальних планів спеціальності, 

• 1 примірних програм,  

• 11 робочих навчальних програм. 

Організовано 1 регіональну конференцію: 

• Регіональна науково-практична конференція «Стратегія розвитку 

вищої медсестринської освіти», м. Львів 27 жовтня 2021 року. 

Опубліковано статті-тези: 

• Фахові – 3 статті; 

• Інші – 9 статей; 

Виступи на конференціях з доповідями: 

• Міжнародних – 3; 

• Всеукраїнських – 7; 

• Регіональних – 9. 

Завантажено в навчальну систему MOODLE – 26 дисциплін. 

Навчально-методичні комплекси, які готові до перевірки – 8. 

Проведено методичних семінарів – 7, наукових семінарів – 6. 

Пройшли курси підвищення кваліфікації 2 науково-педагогічних та 

педагогічних працівників. 

 Ухвалили: 

Затвердити звіт кафедри за 2021/2022 н.р.   

 

Неділько Р.В. – зав.кафедри, яка запропонувала при складанні плану роботи 

кафедри за 2021/2022 н.р. активізувати роботу по всіх напрямках роботи, а 

саме: науковій, методичній, організаційній, виховній та навчальній. 

  

Ухвалили: 

Інформацію прийняти до відома. 

 

 
 


