
 
ВНКЗ ЛОР «Львівська медична академія ім. Андрея Крупинського»  

ПРОТОКОЛ  № 2 

засідання кафедри внутрішньої медицини та управління 
охороною здоров’я 

м. Львів         27.09.2021  

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, 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 затвердження методичних рекомендаці.   

2. Затвердження графіків проведення показових занять викладачами 

кафедри. 

3. Обговорення екзаменаційних білетів для випускової атестації та 

семестрових іспитів.  

4. Висунення здобувачів ЗВО на здобуття премії  ім. В.Чорновола. 

5. Різне. 

  

1. Слухали: 

Слухали:    Тверду І.І. викладача кафедри внутрішньої медицини та 

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

затвердження методичні рекомендації з дисципліни «Медсестринство у 

внутрішній медицині» до розділу «Методи обстеження пацієнта в клініці 

внутрішніх хвороб. Медсестринський процес при патології органів дихання, 

професійних захворюваннях та отруєннях» для студентів спеціальності 223 

Медсестринство, ОПП Сестринська справа освітньо-кваліфікаційного рівня – 

молодший фаховий бакалавр. Методичні рекомендації складаються з одного 



модуля «Методи обстеження пацієнта в клініці внутрішніх хвороб. 

Медсестринський процес при  патології органів дихання, професійних 

захворюваннях та отруєннях», який містить п'ять тем. 

Методичні рекомендації складено у відповідності до навчального плану 2019 р. 

та робочої навчальної програми 2020 року. Методичні рекомендації  

представлені на 100 сторінках та вміщують: актуальність тематики, мету та 

план проведення практичного заняття, зміст, що окреслює сучасні класифікації 

основних нозологічних форм, методи діагностики, лікування та профілактики у 

відповідності до актуальних протоколів та стандартів МОЗ, завдання для 

самостійної роботи студентів у вигляді контрольних запитань, тестових та 

ситуаційних завдань, а також необхідні додатки у вигляді термінологічного 

глосарію, діагностичних, реабілітаційних та маніпуляційних алгоритмів, 

переліку теоретичних запитань та практичних навичок для підготовки до 

модульного контролю, наказової бази та рекомендованих літературних джерел. 

 

Ухвалили: 

1. Затвердити  методичні рекомендації  для практичних занять з дисципліни 

«Медсестринство у внутрішній медицині», Спеціалізація 223 Медсестринство, 

спеціальність:  Сестринська справа, освітньо-кваліфікаційного рівня – 

молодший фаховий бакалавр. 

2. Здати методичні рекомендації на огляд в навчально – методичний відділ. 

3. Застосовувати в освітньому процесі в Академії. 

 

Слухали:    Бялого А.О викладача кафедри внутрішньої медицини та 

управління охороною здоров’я, який представив членам  кафедри на розгляд та 

затвердження методичні рекомендації з дисципліни «Громадське здоровя та 

громадське медсестринство» » для студентів спеціальності 223 

Медсестринство, ОПП Сестринська справа освітньо-кваліфікаційного рівня –

фаховий молодший бакалавр. Методичні рекомендації складено у відповідності 

до навчального плану 2019 р. та робочої навчальної програми 2021 року. Дані 

методичні рекомендації містять 4 теми практичних занять, та 5 тема – 

підсумковий модульний контроль. 

  В  методичних  рекомендаціях до кожної теми практичного заняття 

містяться загальні дані про патологічні детермінанти, клінічні прояви, методи 

діагностики, принципи лікування та профілактики захворювань , а також усі 

необхідні для підготовки та проведення практичних занять матеріали, кольорові 

ілюстрації , ситуаційні задачі 5 варіантів, 10 тестових завдань, додатки, накази 

МОЗ України , що сприяє більш глибокому засвоєнню матеріалу. 

      Теми практичних занять : 

1. Здорова вагітність. Здорова дитина. 

2. Профілактика рахіту та анемії у дітей грудного віку, інфекційних 

захворювань у дітей. Щеплення.  

3. Профілактика бронхіальної астми, артеріальної гіпертензії та 

ішемічної хвороби серця. 



4. Профілактика ендемічного зобу, цукрового діабету та ожиріння. 

     5.   МК-1. Медична валеологія, охорона материнства та дитинства.   

                       Профілактика найпоширеніших захворювань деяких    

                        органів. 

Методичні рекомендації  представлені на 88 сторінках та вміщують: 

актуальність тематики, мету та план проведення практичного заняття, зміст, що 

окреслює сучасні класифікації основних нозологічних форм, методи 

діагностики, лікування та профілактики у відповідності до актуальних 

протоколів та стандартів МОЗ, завдання для самостійної роботи студентів у 

вигляді контрольних запитань, тестових та ситуаційних завдань, а також 

необхідні додатки у вигляді термінологічного глосарію, діагностичних, 

реабілітаційних та маніпуляційних алгоритмів, переліку теоретичних запитань 

та практичних навичок для підготовки до модульного контролю, наказової бази 

та рекомендованих літературних джерел. 

Ухвалили: 

1. Затвердити  методичні рекомендації  для практичних занять з дисципліни 

дисципліни «Громадське здоровя та громадське медсестринство» » для 

студентів спеціальності 223 Медсестринство, ОПП Сестринська справа 

освітньо-кваліфікаційного рівня –фаховий молодший бакалавр. 

2. Здати методичні рекомендації на огляд в навчально – методичний відділ. 

3. Застосовувати в освітньому процесі в Академії. 

Слухали:     Костереву Н.В. викладача кафедри внутрішньої медицини та 

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

затвердження методичні рекомендації з дисципліни «Основи медсестринства» 

до розділу  «Застосування  ліків» для студентів спеціальності 223 

Медсестринство, ОПП Сестринська справа освітньо-кваліфікаційного рівня – 

фаховий молодший бакалавр. Методичні рекомендації складено у відповідності 

до навчального плану 2019 р. та робочої навчальної програми 2020 року.  

Теми до розділу «Застосування ліків»: 

1. Парентеральне введення ліків.  

2. Внутрішньовенні ін'єкції. 

3. Техніка забору крові із вени. 

4. Внутрішньовенне краплинне введення ліків. 

5. Модульний контроль 3. Застосування ліків. 

 

Методичні рекомендації  представлені на 83 сторінках та вміщують: 

актуальність тематики, мету та план проведення практичного заняття, зміст, що 

окреслює сучасні класифікації основних нозологічних форм, методи 

діагностики, лікування та профілактики у відповідності до актуальних 

протоколів та стандартів МОЗ, завдання для самостійної роботи студентів у 

вигляді контрольних запитань, тестових та ситуаційних завдань, а також 



необхідні додатки у вигляді термінологічного глосарію, діагностичних, 

реабілітаційних та маніпуляційних алгоритмів, переліку теоретичних запитань 

та практичних навичок для підготовки до модульного контролю, наказової бази 

та рекомендованих літературних джерел. 

Ухвалили: 

1. Затвердити  методичні рекомендації  для практичних занять з дисципліни 

дисципліни «Основи медсестринства» до розділу  «Застосування ліків» для 

студентів спеціальності 223 Медсестринство, ОПП Сестринська справа 

освітньо-кваліфікаційного рівня – фаховий молодший бакалавр. 

2. Здати методичні рекомендації на огляд в навчально – методичний відділ. 

3. Застосовувати в освітньому процесі в Академії. 

 

Слухали:    Кузьменко О.В. викладача кафедри внутрішньої медицини та 

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

затвердження методичні рекомендації з дисципліни «Основи медсестринства» 

до модуля ІІ  «Медсестринський процес і задоволення фізіологічних потреб 

пацієнта» для студентів спеціальності 223 Медсестринство, ОПП Сестринська 

справа освітньо-кваліфікаційного рівня –  бакалавр. Методичні рекомендації 

складено у відповідності до навчального плану 2019 р. та робочої навчальної 

програми 2019 року. Методичні рекомендації  представлені на 93 сторінках та 

вміщують: актуальність тематики, мету та план проведення практичного 

заняття, зміст, що окреслює сучасні класифікації основних нозологічних форм, 

методи діагностики, лікування та профілактики у відповідності до актуальних 

протоколів та стандартів МОЗ, завдання для самостійної роботи студентів у 

вигляді контрольних запитань, тестових та ситуаційних завдань, а також 

необхідні додатки у вигляді термінологічного глосарію, діагностичних, 

реабілітаційних та маніпуляційних алгоритмів, переліку теоретичних запитань 

та практичних навичок для підготовки до модульного контролю, наказової бази 

та рекомендованих літературних джерел. 

 

Ухвалили: 

1. Затвердити  методичні рекомендації  для практичних занять з дисципліни 

дисципліни «Основи медсестринства» до модуля ІІ  «Медсестринський процес і 

задоволення фізіологічних потреб пацієнта» для студентів спеціальності 223 

Медсестринство, ОПП Сестринська справа освітньо-кваліфікаційного рівня –  

бакалавр. 

2. Здати методичні рекомендації на огляд в навчально – методичний відділ. 

3. Застосовувати в освітньому процесі в Академії. 

 

 

 

 



2. Слухали: 

Неділько Р.В. - зав. кафедри, яка представила план проведення показових 

занять викладачами кафедри. 

№ 

з/п 

ПІП педагогічного 

працівника 

На яку кваліфікаційну 

категорію претендує 

Група/дата 

проведення 

1.  Бялий А.О методист У групі ІІ ЛД – 

лютий/березень 

2022 р 

2. Тверда І.І. методист У групі  ІІ СТ - 

листопад 2021 

року 

3. Костерева Н.В. вища У групі ІІ МС ф – 

грудень 2021р 

4. Кузьменко О.В. вища У групі І МС 13 -  

грудень 2021 р 

 

Ухвалили: 

1. Затвердити    план проведення показових занять викладачами кафедри.  

 

3. Слухали: 

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

філософії, яка подала на обговорення екзаменаційні білети для випускної 

атестації з дисципліни «Клінічне медсестринство у внутрішній медицині» для  

студентів групи IІ МС(в) 22,23 спеціальності 223 Медсестринство, спеціалізації  

Сестринська справа,  освітній ступінь – бакалавр.  

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

філософії,  яка подала на обговорення екзаменаційні білети до семестрового 

іспиту  з дисципліни «Клінічне медсестринство у внутрішній медицині» для 

студентів групи IІ МС (в) 22,23 спеціальності 223 Медсестринство спеціалізації  

Сестринська справа, освітній ступінь – бакалавр.  

Всього підготовлено 36 білетів, в кожному з яких є одна розширена ситуаційна 

задача, що включає в себе чотири відкритих запитання. 
 

. Ухвалили: 

1. Схвалити екзаменаційні білети для випускної атестації з дисципліни 

«Клінічне медсестринство у внутрішній медицині» для  студентів групи 

IІ МС(в) 22,23 спеціальності 223 Медсестринство спеціалізації  

Сестринська справа освітній ступінь – бакалавр. 

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

3. Використовувати білети при проведенні іспитів. 

 

  



4. Слухали: 

Неділько Р.В. - зав. кафедри, яка запропонувала до участі в конкурсі на 

здобуття обласної премії ім. Вячеслава Чорновола висунути наступних ЗВО: 

• Головчак Марію Ігорівну- студентку групи ІІ МС-31, спеціальності 223 

Медсестринство, освітній ступінь «магістр» 

• Панчоху Роксолану Ігорівну - студентку групи ІV МС-21, спеціальності 

223 Медсестринство, освітній ступінь «бакалавр» 

Заявки для участі у конкурсному відборі додаються. 
. 

 Ухвалили: 

1. Подати до участі в конкурсному відборі на здобуття обласної премії ім. 

Вячеслава Чорновола наукові доробки  ЗВО  Головчак М.І. та Панчохи Р.І. 

5. Слухали: 

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

провести ІІ Регіональну науково-практичну конференцію «Стратегія розвитку 

вищої медсестринської освіти» 27 жовтня 2021 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. 

Ухвалили: 

1. Інформацію прийняти до відома. 

 

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

                

Секретар засідання                     Білобривка В.Ю. 

 


