
КЗВО ЛОР «Львівська медична академія ім. Андрея Крупинського» 

  

ПРОТОКОЛ   № 2 

Засідання методичного семінару 

кафедри внутрішньої медицини та  управління охороною здоров’я,  

центру медичної симуляції, 

кафедри хірургічних дисциплін і невідкладних станів, 

кафедри клінічного медсестринства, акушерства та гінекології, 

кафедри лабораторної медицини 

 

 

м. Львів                                                                                          12.09.2022р. 

          Голова засідання – Фітьо Н.Р., магістр управляння та адміністрування. 

          Секретар – Білобривка В.Ю. 

. 

 

Присутні: проректор з навчальної роботи, канд.біох.наук Сойка Л.Д., проректор 

з наукової роботи, канд.філол.наук, доцент Стоколос-Ворончук О.О., завідувач 

навчально-методичної частини, канд.філос.наук, доцент Федорик В.М., 

Нечипор Н.О., канд.держ.упр. Неділько Р.В., канд.держ.упр. Безкоровайна У.Ю., 

канд.мед.наук, доцент Похмурський В.В., Жубрид М.Т., магістр медсестринства 

Ільчишин О.В., магістр медсестринства Кузьменко О.В., Янків С.В., магістр 

медсестринства Гончаров М.П., Шведа Ю.І, Хоркава Б.А., магістр 

медсестринства Куксенко І.В., магістр медсестринства Поцюрко Н.Т., 

Антоненко Ю.О, засл.прац.освіти України, відм.освіти України Федорович У.М., 

Наум Ю. – старша медична сестра відділення щелепно-лицевої хірургії 

(МКЛШМД).  

 

Порядок денний: 

1. Заслуховування доповіді на тему: «Шляхи уніфікації навчання базових 

медсестринських практичних навиків і об’єктивного оцінювання їх 

результатів». 

2. Обговорення. 

3. Ухвалення. 

4. Різне. 

1. Заслухали: 

 



1) Актуальність: відсутність єдиних стандартів навчання, виконання і 

оцінювання базових клінічних навиків. Відсутність відповідних галузевих 

стандартів; 

2) Мета: підвищення якості медичної освіти через досягнення кожним 

викладачем єдиного підходу до стандартів навчання медсестринським 

базовим клінічним навикам шляхом підвищення рівня власної 

кваліфікації; впровадження єдиної системи їх контролю і оцінювання 

якості виконання здобувачами вищої освіти базових практичних навиків, 

забезпечення набуття випускниками ЛМА базових медсестринських 

компетентностей згідно сучасних міжнародних стандартів; 

3) План: вивчення рекомендацій сучасної фахової літератури провідних 

світових організацій, обговорення можливості їх адаптації у освітній 

процес шляхом корекції робочих навчальних програм з попередньою 

апробацією на практичних заняттях і обгрунтованим об’єктивним 

підтвердженням їх ефективності  (напр., за результатами вибіркового 

OSCE),створення банку базових навиків з єдиною методологією їх 

навчання, створення уніфікованих чек-листів з їх виконання, контролю і 

оцінювання, переглянути можливості кафедр на предмет забезпечення 

уніфікованого підходу до навчання, за результатами проведеної роботи 

протягом навчального року внести, при потребі, відповідні корективи у 

методичні навчальні матеріали; 

4) Ресурси: науково-викладацький склад клінічних кафедр (робоча 

група),здобувачі вищої освіти бакалаврського рівня, практикуючий 

медичний персонал лікарень Львова (за згодою). 

 

2. Обговорили: 

 

Уніфікувати та впровадити на клінічних кафедрах під час проведення 

практичних занять перелік практичних навичок для виконання здобувачами 

освіти за розробленими чек-листами.  

 

3. Ухвалили: 

 

Інформацію взяти до відома, розпочати розробку чек-листів відповідальним  

НП та ПП Академії. 

 

      

Голова засідання                                    Н.Р. Фітьо  

Секретар                                                      В.Ю. Білобривка  

 

 



 


