
ВНКЗ ЛОР «Львівська медична академія ім. Андрея 
Крупинського» 

ПРОТОКОЛ  № 15 

засідання кафедри внутрішньої медицини та управління 
охороною здоров’я 

м. Львів         30.06.2021  

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. 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 звітів викладачів за 2020-2021 навчальний рік. 

4. Звіт роботи кафедри за 2020-2021 навчальний рік. 

5. Складання плану роботи кафедри на 2021-2022 навчальний рік. 

1. Слухали: 

 Музику О.І. студентку групи І МС 31, про  виконання  магістерської  

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

«МЕНЕДЖМЕНТ ЯКОСТІ ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ» 

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; 



 завершена робота над І розділом магістерської роботи 

планується зробити : 

 робота над наступними розділами магістерської роботи; 

 апробація результатів магістерської роботи. 

 

 Головчак М.І. студентку групи І МС 31, про  виконання  

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

на тему «ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ СИСТЕМОЮ 

МЕДСЕСТРИНСЬКОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ» 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. 

 Куксенко І.В. студентку групи І МС 31, про  виконання  

магістерської  роботи (науковий керівник канд.держ.упр. 

Н.Я.Юристовська)  на тему «Аналіз забезпечення доступу 

сільського населення до медичних послуг в умовах пандемій, 

зокрема в умовах Covid-19, на регіональному рівні» 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 

 Поцюрко Н.Т. студентку групи І МС 31, про  виконання  

магістерської  роботи (науковий керівник канд.держ.упр. 

Р.В.Неділько)  на тему «Аналіз фахової діяльності сестри/брата 

медичних в умовах пандемії, зокрема в умовах Covid-19» 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. 

 Наливайко Л.М. студентку групи І МС 31, про  виконання  

магістерської  роботи (науковий керівник канд.держ.упр. 

У.Ю.Безкоровайна)  на тему «Порівняльний аналіз системи освіти 

для сестер/братів медичних  в Україні та за кордоном» 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: 

 



Викладачів кафедри, які подали на розгляд та затвердження звіти роботи   

2020/2021 н.р. 

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

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

№ 

з/п 
ПІП викладача/асистента 

Кількість 

балів 

1. Неділько Роксолана Володимирівна 2 795,80 

2. Безкоровайна Уляна Юріївна 2 242 

3. Дуб Наталія Євстахіївна           1 932 

4. Кузьменко Ольга Василівна   1 254,10 

5. Костерева Наталія Василівна     1 242 

6. Костів Зоряна Петрівна  1 218,30 

7. Жубрид Марія Теодорівна    1 177,50 

8. Назар Наталія Семенівна 1 090,20 

9. Яремчук Оксана Василівна 1 062 

10. Бялий Андрій Олександрович    1 052,50 

11. Тверда Ірина Іванівна         1 015,10 

12. Музика Оксана Іванівна   921,8 

13. Ільчишин Ольга Володимирівна 863,5 

14. Фітьо Наталія Романівна    838,5 

15. Янків Софія Володимирівна 756 

16. Андрейко Олександра Ігорівна     753,7 

17. Білобривка Вікторія Юріївна  680,5 

18. Палагіцька Олександра Ярославівна   642 

 Разом: 21 537,50 

 
Ухвалили: 

Затвердити звіти викладачів кафедри. 

4. Слухали: 

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

2020/2021 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,  

 15 примірних програм,  

 17 робочих навчальних програм. 

Організовано 2 Всеукраїнські конференції: 



 І всеукраїнська науково-практична конференція «Стратегія 

розвитку вищої медсестринської освіти у форматі «Року 

медсестринства в Україні 2020»», 30 вересня 2020 року. 

 Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні 

питання запровадження інтерактивно інноваційних форм 

навчання у ЗВО медичного профілю» 28 травня 2021 р. 

Опубліковано статті-тези: 

 Фахові – 3 статті; 

 Інші – 4 статті; 

 Всеукраїнська студентська науково-практична конференція 

«Теоретичні напрямки та прикладні аспекти фундаментальних 

медико-біологічних наук» 20 травня 2021р.  – 11 тез; 

Виступи на конференціях з доповідями: 

 Міжнародних – 3; 

 Всеукраїнських – 7; 

 Регіональних – 4. 

Видано підручник «Медсестринство у внутрішній медицині». 

Завантажено в навчальну систему MOODLE – 17 дисциплін. 

Пройшли курси підвищення кваліфікації 11 науково-педагогічних та 

педагогічних працівників. 

 Ухвалили: 
Затвердити звіт кафедри за 2020/2021 н.р.   

5. Слухали: 

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. 

 

 

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

          

                

Секретар засідання         Білобривка В.Ю. 


