
ВНКЗ ЛОР «Львівська медична академія ім. Андрея 
Крупинського» 

ПРОТОКОЛ  № 14 

засідання кафедри внутрішньої медицини та управління 
охороною здоров’я 

м. Львів         01.06.2021  

  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,  Білобривка 

Вікторія Юріївна, Бялий Андрій Олександрович, Жубрид Марія 

Теодорівна, Кузьменко Ольга Василівна, Костерева Наталія Василівна, 

Костів Зоряна Петрівна, Назар Наталія Семенівна,    Тверда Ірина Іванівна,   

Яремчук Оксана Василівна,  Андрейко Олександра Ігорівна, Янків Софія 

Володимирівна, Ільчишин Ольга Володимирівна. 

 

Порядок денний: 

1. Подання кваліфікаційної магістерської роботи для захисту з усіма 

супроводжуючими документами студентів групи ІІ МС-31. 
  

1. Слухали: 

Про представлення до захисту в Державній екзаменаційній комісії 

кваліфікаційної магістерської роботи на тему: «Інтеграція педагогічних і 

фахових складових – шлях до формування компетентного фахівця 

медсестринства» студентки  групи ІІ МС-31 Кухтій М.О.  (науковий керівник 

канд.держ.упр. Р.В.Неділько) 

Студентка представила: 

 

 Магістерську роботу, яка відповідає вимогам щодо змісту та 

оформлення; 

 Рецензія - відгук – оцінка науковим керівником Неділько Р.В., 

канд. наук з державного управління, завідувач кафедри 

внутрішньої медицини та управління охорони здоров’я, ВНКЗ 

ЛОР «Львівська медична академія імені Андрея Крупинського» 

щодо рівня підготовки магістерської роботи: 



У магістерській роботі розглянуто проблему професійного 

становлення медсестринства та визначено поняття компетентності, 

основні етапи її формування, проаналізовано якість формування 

фахових компетентностей в процесі отримання медсестринської 

освіти; Дослідження є теоретично і методично обґрунтованим, має 

наукову новизну, вагоме теоретичне й практичне значення. 

 Рецензія доктора наук з державного управління, доктора 

юридичних наук, професора Покатаєва Павла Сергійовича 

який ВНЗ : 

      У магістерській роботі розкриваються особливості 

впровадження педагогічної компетентності в практичне 

медсестринство. Особлива увага приділяється формуванню 

фахових компетентностей в освітньому процесі для здобувачів 

вищої освіти за спеціальністю 223 Медсестринство 

бакалаврського та магістерського рівнів освіти. 

        Магістрантка Кухтій Марія Олегівна актуалізує та відображає 

питання сучасного підходу до впровадження медсестринського 

процесу в практичну діяльність сестер/братів медичних.  

Попри високий рівень магістерської роботи, можна відзначити 

зауваження. Рекомендується провести наукове дослідження, яке б 

аргументувало конкретні висновки та дозволило інтегрувати 

педагогічні компетентності у практичне медсестринство та 

впровадження безперервного професійного розвитку.  

 Довідку про перевірку тексту дослідження на плагіат. 

 

Ухвалили:  

Рекомендувати до захисту в ДЕК магістерську роботу. 

 

  

 Слухали: 

Про представлення до захисту в Державній екзаменаційній комісії 

магістерської роботи на тему: «Професійна діяльність медичної сестри. 



Реформування галузі.» студентки  групи ІІ МС-31 Фурдиконь І. (науковий 

керівник канд.держ.упр. У.Ю.Безкоровайна) 

 

Студентка представила: 

 

 Магістерську роботу, яка відповідає вимогам щодо змісту та 

оформлення; 

 Рецензія-відгук – оцінка наукового керівника Безкоровайної 

У.Ю., кандидата наук з державного управління, декана 

факультету №1 ВНКЗ ЛОР «Львівська медична академія імені 

Андрея Крупинського», щодо рівня підготовки магістерської 

роботи: 

 У магістерській роботі розкривається вимоги удосконалення 

професійних компетенцій майбутніх сестер/братів медичних 

Магістрантом проаналізовано наукові погляди закордонних і 

вітчизняних науковців щодо даної проблематики.  Обґрунтовано фахові 

компетенції сестер/братів медичних та  методи їх удосконалення.; 

Дослідження є теоретично і методично обґрунтованим, має наукову 

новизну, вагоме теоретичне й практичне значення.  

        Результати дослідження Фурдиконь Ірини Володимирівни на 

достатньому рівні відображені у п’яти наукових роботах. 

 Рецензія доктора наук з державного управління, доктора юридичних 

наук, професора Покатаєва Павла Сергійовича який ВНЗ : 

         У магістерському дослідженні розкривається суть 

особливостей професійної діяльності сестри/брата медичних. 

Проведено порівняльний аналіз наукових поглядів сучасних 

науковців та зарубіжних на формування та суть медсестринства та 

ступеневість освіти.  Рекомендується провести наукове 

дослідження, яке б аргументувало конкретні висновки та дозволило 

розглянути нові аспекти у проблемі удосконалення фахових 

компетентностей майбутніх медиків. 

 Довідку про перевірку тексту дослідження на плагіат. 

 

Ухвалили:  



Рекомендувати до захисту в ДЕК магістерську роботу. 

 

 

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

          

               

Секретар засідання    Білобривка В.Ю. 


