
ВНКЗ ЛОР «Львівська медична академія ім. Андрея Крупинського»  

ПРОТОКОЛ  № 3 

засідання кафедри внутрішньої медицини та управління 
охороною здоров’я 

м. Львів         28.10.2021 

голова засідання - к.н.з держуправління(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, Яворський Остап Григорович – 

доктор медичних наук, професор,  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, Яремчук 

Оксана Василівна - 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, Андрейко Олександра 

Ігорівна, Янків Софія Володимирівна, Ільчишин Ольга Володимирівна. 

Порядок денний: 

1. Обговорення екзаменаційних білетів для випускової атестації та 

семестрових іспитів.  

2. Обговорення кандидатів на здобуття обласної премії ім. В’ячеслава 

Чорновола. 

3. Різне. 

1. Слухали: 

Яворського О.Г., доктора мед. наук, професора, 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 підготовані 35 білети, які 

містять   ситуаційну задачу та три питання. 

 

Ухвалили: 

1. Схвалити екзаменаційні білети. 

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

3. Використовувати білети при проведенні іспитів. 



 

Слухали: 

Жубрид М.Т., яка подала на обговорення екзаменаційні білети для випускної 

атестації з дисципліни «Медсестринство у внутрішній медицині» для студентів 

спеціальності   "Сестринська справа" молодший бакалавр вечірньої форми 

навчання. Всього підготовані 30 білети, в кожному з яких є  ситуаційна задача, 

що включає запитання по медсестринському процесу та практичні навички. 

Ухвалили: 

1. Схвалити екзаменаційні білети. 

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

3. Використовувати білети при проведенні іспитів. 

 

 Слухали: 

 

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

іспиту з дисципліни «Медсестринство у внутрішній медицині». 

  для студентів спеціальності "Сестринська справа" молодший спеціаліст 

вечірньої форми навчання  групи 4 МСв-11. 

Всього підготовані 25 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. 

Ухвалили: 

1. Схвалити екзаменаційні білети. 

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

3. Використовувати білети при проведенні іспитів. 

  

Слухали: 

 

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»   підготовки молодшого спеціаліста  групи ІІІ 

МС 11-13. 

Всього підготовані 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. 

Ухвалили: 

1. Схвалити екзаменаційні білети. 

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



3. Використовувати білети при проведенні іспитів. 

 

Слухали: 

 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 

ЛД 21- 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. 
 

 

Ухвалили: 

1. Схвалити екзаменаційні білети. 

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

3. Використовувати білети при проведенні іспитів. 

 

Слухали: 

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»   підготовки   бакалавра групи ІІ МС 21. 

Всього підготовані 30 білетів у вигляді листка призначень, в кожному з 

яких є одна   ситуаційна задача і практичні навичка. 

Ухвалили: 

1. Схвалити екзаменаційні білети. 

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

3. Використовувати білети при проведенні іспитів. 

 

Слухали: 

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

іспиту та випускної атестації з дисципліни ”Внутрішня медицина” для 

здобувачів вищої освіти спеціальності 223 Медсестринство освітньо-

професійньої програми «Акушерська справа»   підготовки молодшого 

спеціаліста  групи ІІІ АК 11. Всього підготовані 15 білетів, які складаються з 

ситуаційної задачі, що включає в себе шість відкритих запитань. Задачі 

складені згідно навчальної програми. Питання включають: об’єктивне 



обстеження, додаткові методи дослідження пацієнта, елементи догляду та 

медичні маніпуляції. 

 

Ухвалили: 

1. Схвалити екзаменаційні білети.  

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

3. Використовувати білети при проведенні іспитів. 

 

Слухали: 

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

іспиту та випускної атестації з дисципліни ”Внутрішня медицина та масаж при 

хворобах внутрішніх органів” для здобувачів вищої освіти спеціальності 223 

Медсестринство освітньо-професійньої програми «Сестринська справа» 

підготовки молодшого спеціаліста  групи ІІІ МС 14. Всього підготовані 20 

білетів, які складаються з ситуаційної задачі. Задачі складені згідно навчальної 

програми. Питання включають: об’єктивне обстеження, додаткові методи 

діагностики даної патології, основні масажні прийоми при цій патології.   

 

Ухвалили: 

1. Схвалити екзаменаційні білети. 

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

3. Використовувати білети при проведенні іспитів. 

 

Слухали: 

Кузьменко О.В. -  яка подала на обговорення екзаменаційні білети до 

семестрового іспиту з дисципліни «Загальний догляд за хворими та медична 

маніпуляційна техніка»  для здобувачів вищої освіти спеціальності 223 

Медсестринство освітньо-професійньої програми «Акушерська справа»   

підготовки фахового молодшого бакалавра  груп ІІ АКф-1 та І АК-11. 

Теоретична частина - тестові завдання (100 тестів), практична частина - 15 білетів, 

по 2 практичні навички у кожному.  

Ухвалили: 

1. Схвалити екзаменаційні білети. 

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

3. Використовувати білети при проведенні іспитів. 

 

Слухали: 



Костів З.П. -  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»  підготовки фахового молодшого бакалавра..  

Теоретична частина - тестові завдання (100 тестів), практична частина - 20 

білетів, по 2 практичні навички у кожному, складається з двох питань , які 

оцінюються у 40 і 60 балів відповідно. 

 

Ухвалили: 

1. Схвалити екзаменаційні білети. 

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

3. Використовувати білети при проведенні іспитів. 

 

2. Слухали: 

Здобувачів вищої освіти, які представили свої наукові доробки:   

• Головчак Марію, студентку групи 2 МС-31, яка подала на 

обговорення роботу «Інноваційні підходи до підготовки медичних 

сестер та братів в умовах пандемії COVID-19». В час глобальної 

пандемії COVID-19 медсестринська діяльність набуває особливого 

значення у збереженні здоров’я та порятунку життя пацієнтів. 

Одним із найважливіших викликів, який стоїть перед 

медсестринськими закладами освіти в умовах пандемії COVID-19, є 

надавати якісні освітні послуги майбутнім медичним сестрам та 

братам в дистанційному форматі, що зумовлено карантинними 

обмеженнями. 

• Панчоху Роксолану студентку групи 4 МС-21, яка подала на 

обговорення роботу «Доцільність та актуальність впровадження 

медичного відео контенту у навчальному процесі здобувачів вищої 

освіти». Саме професійний медичний відео контент на платформі You 

Tube є вагомим доповненням до формату дистанційного навчання в 

контексті обмеженого доступу до пацієнт-орієнтованого навчального 

процесу.   

Ухвалили: 

1. Подати на конкурс для здобуття обласної премії ім. В’ячеслава 

Чорновола наукові доробки студентів Головчак Марії та Панчохи 

Роксолани. 

 

3. Слухали: 



Неділько Р.В.- зав. кафедри,  яка повідомила викладачів про необхідність 

наповнення матеріалами навчальної системи MOODLE у зв’язку з перевіркою 

стану  НМКД та курсів на  MOODLE. Документація перевірятиметься 

відповідно до наказу про закріплення дисциплін за кафедрою. 

Структура НМКД 

 

1. Навчальна програма 

2. Робоча програма 

3. Силабуси 

4. Конспекти лекцій 

5. Презентації лекцій 

6. Методичні рекомендації до практичних занять 

7. Методичні рекомендації до самостійної роботи студента (можуть бути Робочі зошити) 

8. Тести поточного контролю (тести на кожну тему практичного заняття) 

9. Модульні контролі 

10. Семестровий контроль 

• білети на екзамени (якщо дисципліна закінчується екзаменом) 

• тести (не менше 100 тестів) 

11. Критерії оцінювання навчальних досягнень студента 

12. Комплексні контрольні завдання (ККЗ) 

• 3 (три) описові питання (питання брати з переліку питань до 

заліку/диф.заліку/екзамену з РНП, не менше 5 варіантів) 

• тести (не менше 100 тестів) 

13. Зміст НМКД (у вигляді таблиці) 

14. Титульний лист 

 

Всі документи НМКД мають бути оформлені за шаблоном, поданим у Положенні 

про НМКД. 

Необхідні зразки шаблонів та консультацію можна отримати в методичному 

кабінеті. 

Ухвалили: 

Інформацію взяти до відома. 

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

                   

Секретар засідання                                           Білобривка В.Ю. 


