
Комунальний заклад вищої освіти Львівської обласної ради  

«Львівська медична академія імені Андрея Крупинського» 

 

 

ПРОТОКОЛ № 3 

позачергового засідання кафедри внутрішньої медицини та  

управління охороною здоров’я 

 

м. Львів        17.10.2022 

 

Голова: к. держ.упр. Неділько Р.В.  

Секретар засідання: Кузьменко О.В. 

Присутні: Безкоровайна У.Ю. – к.н.д.у., Дуб Н.Є. – к.н.д.у., 

Юристовська Н.Я. – к.н.д.у., Яремчук О.І. – к.н.д.у, Бялий А.О., Жубрид М.Т., 

Ільчишин О.В., Костів З.П., Костерева Н.В., Тверда І.В., Фітьо Н.Р., 

Андрейко О.І., Янків С.В. 

Відсутні: Білобривка В.Ю., Музика О.І., Палагіцька О.Я. 

 

Порядок денний: 

 

1. Звіт Юристовської Наталії Ярославівни – кандидата наук з 

державного управління (доктор філософії) про науково-педагогічну діяльність. 

2. Рекомендація завідувача кафедри внутрішньої медицини та 

управління охороною здоров’я Неділько Роксолани Володимирівни щодо 

присвоєння вченого звання доцента кафедри внутрішньої медицини та 

управління охороною здоров’я Юристовській Наталії Ярославівні, кандидатові 

наук з державного управління, Заслуженому працівнику освіти України, 

проректорові з виховної роботи КЗВО ЛОР «Львівська медична академія імені 

Андрея Крупинського». 

 

 

1. СЛУХАЛИ: Звіт Юристовської Наталії Ярославівни – кандидата наук з 

державного управління (доктор філософії) про науково-педагогічну діяльність. 

ВИСТУПИЛА: 

Юристовська Наталія Ярославівна – кандидат наук з державного 

управління (доктор філософії), яка прозвітувала про науково-педагогічну 

діяльність з 01.09.2017 року до теперішнього часу.  

Загальний педагогічний стаж – 21 рік. Займаюся науковою роботою, 

зокрема з моменту захисту дисертації (з травня 2018 до жовтеня 2022 рр.) 

результати наукових досліджень були викладені в 10 наукових працях, з яких 2 

статті у співавторстві, яка індексується в ESCI in Web of Science; 3 статті у 

співавторстві, що надруковані у фахових виданнях України, що включені до 

затвердженого ВАК переліку, а також тези доповідей у міжнародних науково-

практичних конференціях.  

Пройшла міжнародне стажування та успішно склала іспит на знання 

англійської мови (рівень В2).  



Постійно підвищую свій педагогічний та науковий рівень. Викладач 

дисципліни «Менеджмент та лідерство в медсестринстві». Розробник типових та 

робочих навчальних програм і методичних матеріалів вищезазначеного курсу.  

Провела відкрите показове теоретичне заняття з дисципліни «Менеджмент 

та лідерство у медсестринстві» на тему: «Структура управління в охороні 

здоров’я» для здобувачів вищої освіти бакалаврського рівня.  

Учасниця Україно-швейцарського проєкту «Розвиток медичної освіти в 

Україні». Постійно підвищую свій фаховий рівень шляхом безперервного 

професійного розвитку. 

 

ВИСТУПИЛА: 

Неділько Роксолана Володимирівна – завідувач кафедри внутрішньої 

медицини та управління охороною здоров’я, кандидат наук з державного 

управління. Зазначила, що атестаційні матеріали Юристовської Н.Я. відповідають 

вимогам для присвоєння вченого звання «доцент», відповідно до Наказу МОН 

України № 322 від 17.03.2021 «Про затвердження Порядку присвоєння вчених звань 

науковим і науково-педагогічним працівникам».  

Дала позитивну характеристику науково-педагогічній роботі 

Юристовської Н.Я., відзначивши високий рівень викладання дисциплін. 

Користується повагою як серед колег, так і серед здобувачів вищої освіти. 

Запропонувала кафедрі рекомендувати Юристовську Н.Я. до присвоєння вченого 

звання доцента по кафедрі внутрішньої медицини та управління охороною 

здоров’я.  

 

ВИСТУПИЛА: 

Дуб Наталія Євстахіївна – кандидат наук з державного управління, яка 

підкреслила, що Юристовська Н.Я. є висококваліфікованим викладачем та 

сумлінно виконує свої професійні обов’язки.  

Автор багатьох методичних розробок.  

Запропонувала рекомендувати Юристовську Н.Я. до присвоєння вченого 

звання доцента по кафедрі внутрішньої медицини та управління охороною 

здоров’я. 

 

 

2. СЛУХАЛИ: Про рекомендацію щодо присвоєння вченого звання доцента 

по кафедрі внутрішньої медицини та управління охороною здоров’я 

Юристовській Наталії Ярославівні, кандидатові наук з державного управління, 

Заслуженому працівнику освіти України, проректорові з виховної роботи КЗВО 

ЛОР «Львівська медична академія імені Андрея Крупинського» 

ВИСТУПИЛА: 

Неділько Роксолана Володимирівна – завідувач кафедри внутрішньої 

медицини та управління охороною здоров’я.  

Запропонувала обрати лічильну комісію в складі трьох осіб: Дуб Н.Є, 

кандидата наук з державного управління, Бялого А.О., викладача кафедри, 

Яремчук О.В., кандидата наук з державного управління. 

Результати голосування: 

«ЗА» - 14 (одноголосно). 

«Проти» - 0. 



«Утрималися» - 0. 

УХВАЛИЛИ: 

Склад лічильної комісії: Дуб Н.Є. – кандидат наук з державного управління, 

Яремчук О.В. – кандидат наук з державного управління, Бялий А.О. – викладач 

кафедри. 

 

ВИСТУПИВ: 

Бялий Андрій Олександрович – голова лічильної комісії, який повідомив 

результати голосування за кандидата на присвоєння вченого звання доцента 

кафедри внутрішньої медицини та управління охороною здоров’я Юристовську 

Наталю Ярославівну. 

«ЗА» - 14 (одноголосно). 

«Проти» - 0. 

«Утрималися» - 0. 

УХВАЛИЛИ:  

Рекомендувати Юристовську Наталію Ярославівну до присвоєння вченого 

звання доцента по кафедрі внутрішньої медицини та управління охороною 

здоров’я. 

 

 

 

Голова засідання     к.держ.упр. Роксолана  НЕДІЛЬКО        

  

 

 

 

Секретар засідання    Ольга КУЗЬМЕНКО 


