
ВНКЗ ЛОР «Львівська медична академія ім. Андрея 
Крупинського» 

ПРОТОКОЛ  № 12 

засідання кафедри внутрішньої медицини та управління 
охороною здоров’я 

м. Львів         02.04.2021  

Голова 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, 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, 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 

Володимирівна. 

 

Порядок денний: 

1. Обговорення екзаменаційних білетів для випускової атестації та 

семестрових іспитів.  

2. Наповнення навчальними матеріалами електронної системи MOODLE. 

3.  Про професійну активність НПП та ПП. 

4. Різне 

 

1. Слухали: 

 канд.держ.наук  Неділько Р.В,,  екзаменатора у групі  ІІІ МС 21 – 

дисципліна «Медсестринство у внутрішній медицині» - для 

проведення семестрового екзамену  розроблено 36 варіантів 

екзаменаційних білетів, у яких міститься два теоретичних питання 

(по 20 балів), одна ситуативна задача – передбачає встановлення 

медсестринських діагнозів, планування медсестринських втручань 

(30 балів) та виконання однієї практичної навички (30 балів).   

 



 канд.держ.наук  Безкоровайну У.Ю.,  екзаменатора у групі І МС 22 

- дисципліна «Клінічне медсестринство у внутрішній медицині»:  

для проведення семестрового екзамену  розроблено 35 варіантів 

екзаменаційних білетів, у яких міститься одна ситуативна задача, 

яка передбачає встановлення медсестринських діагнозів, 

запланувати медсестринські  втручання, реалізувати план 

медсестринських втручань та виконання однієї практичної навички 

(100 балів).  

 

 Жубрид МТ: екзаменаційні білети для проведення семестрового 

екзамену здобувачів вищої освіти з дисципліни «Медсестринство у 

внутрішній медицині» спеціальністі  223 Медсестринство освітньо-

професійної програми  «Сестринська справа» освітньо-

кваліфікаційний рівень молодший спеціаліст у групах ІІІ МС 11 – 

13 розроблені у двох комплектах – для очної форми проведення 

іспиту  та з використанням дистанційних засобів зв’язку.  

o Комплект білетів для проведення атестації здобувачів в очній формі 

розроблено у кількості 30 білетів,  у яких міститься два теоретичних 

питання (по 20 балів), одна ситуативна задача – передбачає 

встановлення медсестринських діагнозів, планування 

медсестринських втручань (30 балів) та виконання однієї практичної 

навички (30 балів).   

o  Комплект білетів для проведення семестрового іспиту здобувачів 

вищої освіти у дистанційно режимі cкладається з практичної та 

теоретичної частин.    Для проведення практичної частини  на 

платформі ZOOM   розроблено 30 варіантів екзаменаційних білетів, 

що містять одну ситуативну задачу – передбачає встановлення 

медсестринських діагнозів, планування медсестринських втручань   

та виконання  практичної навички.  

o Для проведення теоретичної частини семестрового екзамену 

розроблено банк тестів у кількості 200 питань у Google Forms.  

 канд.держ.наук  Неділько Р.В,,  екзаменатора у групі ІІІ ЛД 22 - 

дисципліна «Внутрішня медицина з оцінкою результатів 

досліджень» – для проведення семестрового  екзамену  розроблено 

22 варіантів екзаменаційних білетів у яких міститься два 

теоретичних питання (по 35 балів), одна ситуативна задача – 

передбачає постановку діагнозу, складання плану лабораторних та 

інструментальних обстежень та з  вказівкою можливих результатів 

обстежень (30 балів).  

 викладача кафедри Кузьменко О.В.,  екзаменатора у групах І МС 11 

– 13, дисципліна «Основи медсестринства» -  для проведення 

практичної частини семестрового екзамену  розроблено 25 варіантів 

екзаменаційних білетів у яких міститься дві практичні навички (100 



балів). Для проведення теоретичної частини семестрового екзамену 

розроблено банк тестів у кількості 228 питань. 
 

 викладача кафедри Тверду І.І. екзаменатора у групі ІІ АК-11 з 

дисципліни «Внутрішня медицина» спеціальність 223 

Медсестринство, освітньо-професійна програма «Акушерська 

справа» освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст у 

кількості 11 білетів (5студентів), які складаються з ситуаційної 

задачі та практичних навичок по вивчених темах за два семестри. А 

також 50 тестових завдань для онлайн платформи. 

 

Ухвалили:  

1. Схвалити екзаменаційні білети для семестрових екзаменів даних  

дисциплін. 

2. Здати білети на огляд в навчально – методичний відділ. 

3. Використовувати білети при проведенні іспитів. 

 

2. Слухали: 

Зав.кафедри Неділько Р.В., яка повідомила викладачів кафедри про 

необхідність активізувати зусилля викладачів для наповнення 

методичними матеріалами навчальної платформи MOODLE.  Ввести 

тести для проведення практичних занять (20 тестів),  до розділу 

дисципліни – 100 тестів (можна вносити посилання на Google Forms або 

Classroom ). 

Внесли питанння до опитувальника щодо вивчення повного курсу 

освітніх компонентів. Активізувати здобувачів вищої освіти до 

проходження опитувальника з метою покращення навчальних дисциплін 

та врахування думки студентів. 

 

Ухвалили:  

1. Інформацію взяти до відома. 

2. Наповнювати методичними матеріалами навчальну платформу 

MOODLE. 

 

3. Слухали: 

Зав.кафедри Неділько Р.В., яка повідомила викладачів кафедри про 

необхідність заповнити відомість науково- педагогічних та 

педагогічних працівників, у якій подати види та результати 

професійної діяльності за сеціальністю. Для  визнання кваліфікації 



вказують такі показники: наявність не менше п’яти наукових 

публікацій; наявність виданого підручника, методичних рекомендацій; 

участь у професійних об’єднаннях, експертних комісіях; досвід 

практичної роботи за спеціальністю тощо. 

 

Ухвалили:  

1. Інформацію прийняти до відома. 

2. Подати показники професійної діяльності до 5.04 21р. 

4. 

У  питанні “Різне” зав.кафедри Неділько Р.В. повідомила : 

 вчасно заповнювати навчальні журнали; про відповідність запису в 

журналах тем занять до тематики робочих програм; 

 викладачі повинні пам’ятати про якість знань студентів та почати 

працювати зі студентами на платформі Moodle. 

 

Ухвалили: 

1. Інформацію прийняти до відома. 

 

 

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

                    

  

Секретар засідання   Білобривка В.Ю. 


