
ВНКЗ ЛОР «Львівська медична академія ім. Андрея Крупинського»  

ПРОТОКОЛ  № 2 

засідання кафедри внутрішньої медицини та управління 
охороною здоров’я 

м. Львів         29.09.2020 

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 

Євстахівна - 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. Висування кандидатів від кафедри у раду молодих науковців академії. 

2. Розробити теми магістерських робіт. 

3. Обговорення анотації вибіркових дисциплін. 

4. Розгляд плану профорієнтаційної роботи кафедри на 2020/2021 н.р. 

5. Обговорення екзаменаційних білетів для випускової атестації та 

семестрових іспитів.  

6. Обговорення методичних рекомендацій з дисципліни «Медсестринство у 

сімейній  медицині» для студентів 223 Медсестринство, спеціальністі  

Сестринська справа, рівень освіти – молодший спеціаліст 

7. Скерування на предметні курси  членів кафедри -  Дуб Н.Є. 

8. Різне. 

1. Слухали: 

Неділько Р.В. - зав. кафедри, яка запропонувала висунути кандидатами від 

кафедри у раду молодих науковців академії Білобривку Вікторію Юріївну, 

Андрейко Олександру Ігорівну, Ільчишин Ольгу, Костереву Наталію 

Василівну. 

Ухвалили: 



Висунути кандидатами від кафедри у раду молодих науковців академії 

Білобривку Вікторію Юріївну, Андрейко Олександру Ігорівну, Ільчишин 

Ольгу, Костереву Наталію Василівну. 

2. Слухали: 

Неділько Р.В. - зав. кафедри, яка повідомила, що викладачам кафедри потрібно 

розробити теми магістерських робіт    для здобувачів вищої освіти 

спеціальності 223 ОПП медсестринство і подати на затвердження Вченою 

радою академії до 10.10.2020. 

Ухвалили: 

1.  Розробити теми магістерських робіт   для здобувачів вищої освіти 

спеціальності 223 ОПП медсестринство і подати на затвердження Вченою 

радою академії до 10.10.2020. 

3. Слухали: 

Неділько Р.В. - зав. кафедри, яка повідомила, що викладачам кафедри потрібно 

розробити теми та анотації дисциплін вільного вибору здобувачів вищої освіти 

до 18.10.2020. 

Анотації подавати за такою схемою: 

Анотація дисципліни вільного вибору здобувачів вищої освіти 

 

Освітній рівень – бакалавр 

Спеціальність – 223 Медсестринство 

Освітня програма – Сестринська справа 

Викладач (і) –   

Кількість 

кредитів  

ECTS 

Курс Семестр Лекції, 

год 

Практичні, 

год 

СРС, год Форма 

контролю 

       

 

1. Мета опанування дисципліни в контексті підготовки фахівців з 

медсестринства. 

 

Завдання  вивчення дисципліни: 

Предмет дисципліни  



2.В результаті вивчення дисципліни студент буде: 

ЗНАТИ:  

ВМІТИ: 

3.Перелік компетенцій, яких набуде студент після опанування даної 

дисципліни: 

4. Сфера  реалізації набутих знань і вмінь у майбутній професії 

 

5. Зміст дисципліни розкриваєтьсяу наступних темах: 

 

Ухвалили: 

Розробити теми та анотації дисциплін вільного вибору здобувачів вищої освіти 

до 18.10.2020. 

4. Слухали:  

Андрейко О.І., яка ознайомила членів кафедри  з планом профорієнтаційної 

роботи кафедри на 2020/2021 н.р. 

Зазвичай профорінтаційна робота вступних кампаній попередніх років 

складалась з роботою викладачів у школах, реклами на Facebook сторінці та 

звичайно ж із уст в уста. Профорінтаційна робота у 2020 році зазнала 

кардинальних змін, у зв`язку з пандемією COVID 19, ми зробили потужну 

рекламу у соціальних мережах, та випустили рекламний ролик, на одному з 

Львівських каналів, що дало позитивний результат по наборі вступників. 

Отже профорінтаційна робота вступної кампанії 2021 року до ВНКЗ ЛОР 

«Львівська медична академія імені Андрея Крупинського» проходить в умовах 

карантину, на даний момент ми можемо продовжувати рекламу у соціальних 

мережах, від викладачів та працівників Академії необхідно активно брати 

участь у розповсюджені реклами (репостити), активно обговорювати та 

відповідати на питання вступників під постами на Facebook сторінці. 

Якщо епідеміологічна ситуація зміниться, то ми знову розпочнемо 

проведення профорінтаційної роботи по школах Львівської області, учням 

8,9,10,11 класів та продовжимо проведення днів відкритих дверей у Академії. 

Ухвалили:  

Затвердити план  профорієнтаційної роботи кафедри на 2020/2021 н.р. 

5. Слухали: 

Неділько Р.В. - зав. кафедри, 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.  

Неділько Р.В. - зав. кафедри, 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. 

 

6. Слухали: 

Янків С.В.- викладача кафедри,   яка подала на обговорення  методичні 

рекомендації  для практичних занять з дисципліни «Медсестринство у сімейній  

медицині» Спеціаліізація 223 Медсестринство, спеціальність:  Сестринська 

справа, рівень освіти – молодший спеціаліст, денна форма навчання. 

Теми практичних занять: 

1. Захворювання системи крові в практиці сімейної медицини 

2. Спостереження за пацієнтами різного віку з  патологією органів 

травлення та ендокринними захворюваннями на дільниці сімейної 

медицини 

3. Патологія опорно-рухової системи на дільниці сімейної медицини 

Методичні рекомендації складено у відповідності до навчльного плану 2011р та 

робочої навчальної програми 2019 року. Методичні рекомендації  представлені 

на 72 сторінках та вміщують: актуальність тематики, мету  та план проведення 

практичного занаття,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. Схвалити методичні рекомендації з дисципліни „ Медсестринство у сімейній 

медицині” для студентів спеціальності 223 Медсестринство спеціалізації  

"Сестринська справа". 

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

3. Використовувати при проведенні занять з дисципліни. 

 

7. Слухали: 

Дуб Н.Є., викладача кафедри, кандидата наук з державного управління, яка 

бажає пройти курси підвищення кваліфікації з циклу «Організаційно-

управлінська діяльність» на кафедрі громадського здоров’я та управління 

охороною здоров’я Тернопільського національного медичного університету ім. 

І.Я.Горбачевського  з 09.11.2020 по 04.12.2020. 

 

Ухвалили: 

1. Скерувати викладача  Дуб Н.Є.    на курси підвищення кваліфікації. 

 

8. Слухали: 

 

Неділько Р.В. - зав. кафедри, яка запропонувала призначити відповідальних: 

 за охорону праці на кафедрі -  Бялого  Андрія  Олександровича,  

 за  інтегровану систему для створення персоналізованого навчального 

середовища Мооdle -  Кузьменко Ольгу  Василівну 

Ухвалили: призначити відповідальними  за охорону праці на кафедрі -  Бялого  

Андрія  Олександровича, за Мооdle -  Кузьменко Ольгу  Василівну 

 

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

          

                

Секретар засідання        Білобривка В.Ю. 

 

 

 


