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ПРОТОКОЛ  № 2 

засідання кафедри внутрішньої медицини та управління 
охороною здоров’я 

м. Львів          
21.09.2022  

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

Завуч кафедри - Жубрид М. Т. 

Секретар - Білобривка В.Ю. 

 
Присутні:  Неділько Р.В.- кандидат наук з державного управління 

доктор філософії, Безкоровайна У.Ю. - кандидат наук з державного 

управління доктор філософії,  Юристовська Н.Я.- кандидат наук з 

державного управління доктор філософії , Дуб Н.Є. - кандидат наук з 

державного управління, Дзісь Р.П. доктор мед.наук,  Білобривка В.Ю., Бялий 

А.О., Жубрид М.Т., Кузьменко О.В., Костерева Н.В., Костів З.П, Музика О.І., 

Палагіцька О.Я.,   Тверда І.І., Фітьо Н.Р., Яремчук О.В.,  Андрейко О.І., 

Янків С.В., Ільчишин О.В. 

 

Порядок денний: 

1. Академічна доброчесність – вектор якісної освіти 

2. Обговорення відкритого показового теоретичного заняття 

викладача Юристовської Н.Я.   

3. Обговорення екзаменаційних білетів для випускової атестації 

та семестрових іспитів.  

4. Різне. 

  

1. Слухали: 

Слухали:    Юристовську Наталю Ярославівну- кандидата наук з 

державного управління доктора філософії, яка представила членам  кафедри 

доповідь на тему «Академічна доброчесність –вектор якісної освіти». 

Статтею 42 Закону України «Про освіту» передбачається таке визначення 

академічної доброчесності — це сукупність етичних принципів та визначених 

законом правил, якими мають керуватися учасники освітнього процесу під час 

навчання, викладання та провадження наукової (творчої) діяльності з метою 

забезпечення довіри до результатів навчання та/або наукових (творчих) 

досягнень.  

Визначено принципи академічної доброчесності для викладачів: 

 1. Утверджувати важливість академічної доброчесності. Заклади вищої 

освіти мають розповсюджувати істину навкруги. Це завдання полягає на 

викладачів, які мають пропагандувати такі цінності, як коректність та чесність.  

2. Плекати любов до навчання. Академічна доброчесність забезпечується 

високими академічними стандартами. Зацікавленість студентів зростає і дає 

позитивні результати, коли їхня робота є складною, корисною та 

справедливою.  



3. Ставитися до студентів як до самостійної особистості. Повага 

викладачів до студентів має зворотний характер: студенти поважають 

принципи, яких дотримуються вчителі, зокрема їхню відданість академічній 

доброчесності.  

4. Створювати атмосферу довіри в аудиторії. Більшість студентів є 

зрілими, дорослими людьми, які цінують середовище, вільне від свавільних 

правил і тривіальних завдань, де довіра завойовується й надається.  

5. Заохочувати відповідальність студентів за академічну доброчесність.   

6. Формулювати чіткі очікування для студентів. Викладацький склад має 

чітко роз’ясняти свої очікування стосовно чесності в академічній роботі, 

включаючи характер і межі співробітництва між студентами.  

7. Розробляти справедливі та релевантні форми оцінювання. Студенти 

хочуть, щоб їхня академічна робота оцінювалась повною мірою та 

справедливо. 

 8. Обмежувати можливості для академічної нечесності. Правила та 

стандарти співпраці мають бути достатньо чіткими, для того щоб студенти не 

мали стимулів та можливостей їх порушувати. 

 9. Кидати виклик академічній нечесності. Професори та викладачі мають 

бути прикладом для студентів у підтримуванні цінностей академічного життя.   

 

Ухвалили: 

1. Інформацію прийняти до відома. 

 

2. Слухали:    Завідувачку кафедри - к.н.з держуправління (доктора 

філософії) Неділько Р.В., яка проаналізувала        відкрите показове теоретичне 

заняття викладача Юристовської Н.Я. з дисципліни «Менеджмент та лідерство 

в медсестринстві» для студентів групи ІІІ МСв-21 на тему «Структура 

управління в охороні здоров’я». Технічне забезпечення лекції – мультимедійна 

презентація.   

Теоретичне заняття проводилося на платформі ZOOM 26.08.2022 р. 

Викладення матеріалу лекції проведено на високому теоретичному та 

науково-методичному рівні, відмічено високу кваліфікацію професійної 

підготовки викладача, чітке знання та висвітлення матеріалу, уміння зацікавити 

студентів в процесі пояснення нового матеріалу. 

Лекція побудована методично правильно, лектор дотримувалась плану 

викладання лекційного матеріалу. Органічний, позитивний контакт з 

аудиторією, показав інтерес ЗВО до проблеми, сприяло активації розумової та 

пізнавальної діяльності. Лектор прекрасно володіє лекційним матеріалом, що 

дозволяє їй бути в постійному контакті з аудиторією. Логічний, послідовний , 

доступний виклад матеріалу. 

Ухвалили: 

1. Оцінити теоретичне заняття на «Структура управління в охороні 

здоров’я»  з дисципліни «Менеджмент та лідерство в медсестринстві» 

викладача Юристовської Н.Я.  на «відмінно». 

2. Здати методичну розробку заняття в навчально – методичний відділ. 



 

3. Слухали: 

Безкоровайну У.Ю. - кандидата наук з державного управління доктора 

філософії, яка подала на обговорення екзаменаційні білети для випускової 

атестації з дисципліни «Клінічне медсестринство у внутрішній медицині» для  

студентів групи IІ МС(в) 22 спеціальності 223 Медсестринство, ОПП  

Сестринська справа,  освітній ступінь – бакалавр. Білети охоплюють весь обсяг 

теоретичних та практичних тем  з предмету. 

. Ухвалили: 

1. Схвалити екзаменаційні білети для випускової атестації. 

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

3. Використовувати білети при проведенні іспитів. 

 

Дзіся Р.П. доктора мед. наук,   який подав на обговорення екзаменаційні 

білети семестрової комплексної атестації з дисципліни «Клінічне 

медсестринство у внутрішній медицині» для студентів спеціальності 223 

Медсестринство освітньо-професійньої програми «Медсестринство» за другим 

(магістерським) рівнем освіти групи ІІ МС 31. Всього складено 28 білетів, які 

містять   ситуаційну задачу та два питання. Білети охоплюють весь обсяг 

теоретичних та практичних тем  з предмету. 

Ухвалили: 

1. Схвалити екзаменаційні білети. 

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

3. Використовувати білети при проведенні іспитів. 

 

Андрейко О.І., яка подала на обговорення екзаменаційні білети для 

випускової комплексної атестації з дисципліни «Медсестринство у внутрішній 

медицині» для студентів групи IV МС(в)11  спеціальності 223 Медсестринство 

освітньо-професійньої програми  "Сестринська справа" освітній ступінь - 

молодший спеціаліст вечірньої форми навчання. Всього підготовані 30 білети, в 

кожному з яких є  ситуаційна задача, що включає запитання по 

медсестринському процесу та практичні навички. Теоретична частина - тестові 

завдання (50 тестів) в системі MOODLE. Білети охоплюють весь обсяг 

теоретичних та практичних тем  з предмету. 

Ухвалили: 

1. Схвалити екзаменаційні білети. 

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

3. Використовувати білети при проведенні іспитів. 

 

 Жубрид М.Т., яка подала на обговорення екзаменаційні білети до 

семестрового іспиту з дисципліни «Медсестринство у внутрішній медицині»  для 

здобувачів вищої освіти спеціальності 223 Медсестринство освітньо-

професійньої програми «Сестринська справа»   освітній ступінь - фаховий 

молодший бакалавр груп ІІІ МС 11-13. 



Всього складено 28 білетів, в кожному з яких є два теоретичних питання, 

одна   ситуаційна задача з трьома питаннями та практична навичка. Теоретична 

частина - тестові завдання (100 тестів) в системі MOODLE. Білети охоплюють 

весь обсяг теоретичних та практичних тем  з предмету. 

Ухвалили: 

1. Схвалити екзаменаційні білети. 

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

3. Використовувати білети при проведенні іспитів. 

 

 Неділько Р.В.- зав. кафедри,  яка подала на обговорення екзаменаційні 

білети  для семестрового екзамену з дисципліни «Внутрішня медицина з 

оцінкою результатів досліджень» для студентів групи ІІІ ЛД – 21, ІV ЛД – 22 

спеціальності  224 Технології медичної діагностики та лікування освітньо-

професійньої програми Лабораторна діагностика, освітнього ступеня  бакалавр. 

 Екзаменаційні білети для семестрового екзамену для студентів груп ІІІ 

ЛД21- ІV ЛД 22 у кількості 25 білетів, які містять 2 теоретичних питання та 1 

ситуаційну задачу,  до   якої є запитання: ймовірний діагноз,  до яких методів 

діагностики потрібно підготувати пацієнта та можливі результати 

обстеження. 

Білети охоплюють весь обсяг теоретичних та практичних тем  з предмету. 

 

Ухвалили: 

1. Схвалити екзаменаційні білети. 

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

3. Використовувати білети при проведенні іспитів. 

 

Палагіцьку О.Я., яка подала на обговорення екзаменаційні білети до 

семестрового іспиту з дисципліни «Основи медсестринства» для здобувачів 

вищої освіти спеціальності 223 Медсестринство освітньо-професійньої програми 

«Сестринська справа»   освітній ступінь  -  бакалавр групи ІІ МС 21. 

Всього складено 30 білетів у вигляді листка призначень, в кожному з яких 

є одна   ситуаційна задача і практичні навички. Білети охоплюють весь обсяг 

теоретичних та практичних тем  з предмету. 

Ухвалили: 

1. Схвалити екзаменаційні білети. 

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

3. Використовувати білети при проведенні іспитів. 

Тверду І.В., яка подала на обговорення екзаменаційні білети для  

семестрового іспиту та випускової атестації з дисципліни ”Внутрішня 

медицина” для здобувачів вищої освіти спеціальності 223 Медсестринство 

освітньо-професійньої програми «Акушерська справа»   освітній ступінь - 

фаховий молодший бакалавр  групи ІІІ АК 11. Всього підготовлено 28 білетів, 

які складаються з ситуаційної задачі, що включає в себе шість відкритих 



запитань.   Білети охоплюють весь обсяг теоретичних та практичних тем  з 

предмету. 

Ухвалили: 

1. Схвалити екзаменаційні білети.  

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

3. Використовувати білети при проведенні іспитів. 

 

Янків С.В. - яка подала на обговорення екзаменаційні білети для атестації 

здобувачів вищої освіти  з дисципліни «Медсестринство в сімейній медицині з 

курсом геріатрії та геронтології» спеціальність 223 Медсестринство, освітньо-

професійна програма «Сестринська справа», освітній ступінь - бакалавр, групи 

ІV МС-21. 

Загальною кількістю 30 білетів. 

Кожен з білетів складається з двох теоретичних запитань та ситуаційної 

задачі з трьома запитаннями та практичною навичкою. Білети охоплюють весь 

обсяг теоретичних та практичних тем  з предмету.   

Ухвалили: 

1. Схвалити екзаменаційні білети. 

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

3. Використовувати білети при проведенні іспитів. 

 

Костереву Н.В. яка подала на обговорення Екзаменаційні білети 

семестрового екзамену з дисципліни «Основи медсестринства» спеціальність 

223 Медсестринство освітньо-професійна програма «Сестринська справа» 

освітній ступінь – фаховий молодший бакалавр для студентів групи IІ МС (ф) – 

1-3 

25 екзаменаційних білетів по 2 питання у кожному, які оцінюються 

відповідно до ступеня складності 60 і 40 балів. 

Додаток – Перелік практичних навичок 

Ухвалили: 

1. Схвалити екзаменаційні білети. 

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

3. Використовувати білети при проведенні іспитів. 

 

4. Різне. 

Слухали: 

Неділько Р.В. - зав. кафедри, яка повідомила про те, що кафедра планує 

провести ІІІ Регіональну науково-практичну конференцію «Стратегія розвитку 

вищої медсестринської освіти» 27 жовтня 2022 року. Конференція присвячена 

проблемам розвитку медсестринської освіти сьогодення. Для участі у роботі 

запрошуються науково-педагогічні, педагогічні працівники, аспіранти, 

магістранти, практикуючі сестри/брати медичні. На конференції  

передбачається робота таких секцій: 

➢ Розвиток академічної культури в медсестринській освіті. 



➢ Практичне медсестринство сучасності. 

➢ Актуальні проблеми в освітньому просторі ЗВО. 

➢ Актуальні питання розвитку фармації. 

➢ Стоматологія у сучасному медичному просторі. 

Ухвалили: 

Інформацію прийняти до відома. 

 

Слухали: завідувачку кафедри канд. наук з держ упр.  д-р філос.  

Неділько Р.В. про скерування викладача Фітьо Наталію Романівну на 

підвищення кваліфікації до Львівського національного університету імені Івана 

Франка, на кафедру класичної філології з дисциплін «Основи латинської мови з 

медичною термінологією», «Латинська мова з медичною термінологією». 

 

Ухвалили:  

Скерувати викладача Фітьо Н.Р. на підвищення кваліфікації  до 

Львівського національного університету імені Івана Франка, на кафедру 

класичної філології з « 07 » листопада 2022 року   до « 02 » грудня 2022 року. 

 

 
 


