
ВНКЗ ЛОР «Львівська медична академія ім. Андрея Крупинського»  

ПРОТОКОЛ  № 3 

засідання кафедри внутрішньої медицини та управління 
охороною здоров’я 

м. Львів         29.10.2020 

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, 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, 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. Затвердження дисциплін вільного вибору. 

2. Затвердження тем магістерських робіт для здобувачів вищої освіти 

спеціальності 223 ОПП медсестринство. 

3. Обговорення екзаменаційних білетів для випускової атестації та 

семестрових іспитів.  

4. Різне. 

1. Слухали: 

Неділько Р.В. - зав. кафедри, яка подала на затвердження анотації вибіркових 

дисциплін, розроблені викладачами кафедри для вільного вибору здобувачами 

вищої освіти. 

ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН  ВІЛЬНОГО ВИБОРУ  

ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

Назва дисципліни Викладач (і) 

Імунопрофілактика у медсестринстві Жубрид М.Т., Янків С.В. 

Медсестринський супровід пацієнта Безкоровайна У.Ю., Неділько Р.В. 



Назва дисципліни Викладач (і) 

Основи косметології в медсестринстві Костів З.П., Тверда І.І. 

Медсестринські ін'єкційні техніки Кузьменко О.В., Янків С.В. 

Професійна патологія в 

медсестринстві 

Жубрид М.Т., Фітьо Н.Р. 

Безпечне  середовище  у закладі 

охорони здоров‘я 

Палагіцька О.Я. 

Базова підтримка життєдіяльності Неділько Р.В., Назар Н.С. 

Медсестринство в ерготерапії Костерева Н.В. 

Медсестринства в дерматології та 

венерології 

Бялий А.О. 

Соціальна медицина та медична 

статистика 

Бялий А.О. 

Домедична допомога з ознайомчою 

медичною практикою 

Ільчишин О.В. 

 

Ухвалили: 

1. Затвердити перелік дисциплін  вільного вибору здобувачів вищої освіти. 

2. Розробити анотації  та презентації для дисциплін на вільного вибору 

25.11.20р. 

3. Подати на затвердження Вченою радою академії. 

 

2. Слухали: 

Неділько Р.В. - зав. кафедри, яка подала на розгляд кафедри теми  

магістерських робіт для здобувачів вищої освіти спеціальності 223 ОПП 

медсестринство. 

1. Менеджмент якості освітньої діяльності у медсестринських освітніх 

закладах.  

2. Менеджмент якості інклюзивної освіти в Україні на сучасному етапі. 

3. Оцінка потреб пацієнтів хворих цукровим діабетом І та ІІ типу. 

Особливості фахових компетентностей сестри/брата медичних. 

4. Аналіз управління медсестринським персоналом в закладах охорони 

здоров’я України. 



5. Вивчення професійних стосунків між лікарями та сестрами/братами 

медичними на  прикладі Європейських країн. 

6. Формування готовності сестер/братів медичних до управлінської 

діяльності у закладах охорони здоров’я України. 

7. Формування компетентісного підходу у підготовці здобувачів вищої 

освіти ЗВО медсестринського спрямування в умовах симуляційного 

навчання. 

8. Впровадження медсестринського процесу у спеціалізованих відділеннях 

кардіологічного профілю. 

9. Аналіз безперервного професійного розвитку сестер/братів медичних 

загальної практики – сімейної медицини. 

10. Аналіз проблематики діяльності сестри/брата медичних в умовах 

пандемії Covid-19. 

11.  Аналіз компетентностей сестри/брата медичних загальної практики при 

оцінці якості серцево - cудинного ризику за шкалою SCORE. 

12.  Моніторинг якості запровадження використання електронного 

документообігу сестри/брата медичних первинної ланки. 

13.  Дослідження ієрархія спадковості при вивченні клінічного маршруту 

пацієнта. 

Ухвалили: 

4. Затвердити перелік  тем магістерських робіт для здобувачів вищої освіти 

спеціальності 223 ОПП медсестринство. 

5. Надати перелік  тем магістерських робіт на затвердження Вченою радою 

академії. 

 

3. Слухали: 

Безкоровайну У.Ю., 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 34 білети, в кожному з яких є  ситуаційна 

задача, що включає запитання по медсестринському процесу та практичні 

навички. 

Ухвалили: 

1. Схвалити екзаменаційні білети для випускної атестації з дисципліни 

«Медсестринство у внутрішній медицині»  для студентів групи ІV МСв 11 

спеціальності   „Сестринська справа”. 

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

3. Використовувати білети при проведенні іспитів. 

 

 Слухали: 

 



Безкоровайну У.Ю., яка подала на обговорення екзаменаційні білети до 

семестрового іспиту для студентів спеціальності "Сестринська справа" 

молодший бакалавр вечірньої форми навчання з дисципліни «Медсестринство у 

внутрішній медицині». 

Всього підготовані 25 білетів, в кожному з яких є два теоретичних питання, 

одна   ситуаційна задача з трьома питаннями. 

Ухвалили: 

1. Схвалити екзаменаційні білети до семестрового іспиту з дисципліни 

«Медсестринство у внутрішній медицині» для студентів групи ІV МСв 

11 спеціальності  „Сестринська справа”. 

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 спеціалізації  

Лабораторна діагностика, освітнього ступеня  бакалавр. 

 Екзаменаційні білети для семестрового екзамену для студентів груп ІІІ 

ЛД21- 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 до семестрового іспиту з дисципліни 

«Внутрішня медицина з оцінкою результатів досліджень» для студентів 

групи ІІІ ЛД – 21, ІV ЛД – 22 спеціальності  224 Технології медичної 

діагностики та лікування спеціалізації  Лабораторна діагностика, 

освітнього ступеня  бакалавр. 

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 студентів 

спеціальності   "Сестринська справа"   бакалавр денної форми навчання 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 до семестрового іспиту з дисципліни 

«Основи медсестринства» для студентів спеціальності   "Сестринська 

справа"   бакалавр денної форми навчання групи ІІ МС 21. 

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 

випускної атестації з дисципліни ”Внутрішня медицина” для здобувачів вищої 

освіти спеціальності 223 Медсестринство спеціалізація  «Акушерська справа» 

групи ІІІ АК 11молодший бакалавр. Всього підготовані 32 білети, 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 для випускної атестації з дисципліни 

”Внутрішня медицина” для студентів групи ІІІ АК 11 спеціальності   

«Акушерська справа»  

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 студентів групи І АК-11; Білети складаються із 

написання тестових завдань (комп.) і практичних навичок (у білеті 2 навички). 

Ухвалили: 

1. Схвалити екзаменаційні білети до семестрового іспиту з дисципліни 

«Загальний догляд за хворими та медична маніпуляційна техніка» для 

студентів групи І АК-11. 

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

3. Використовувати білети при проведенні іспитів. 

 

Слухали: 

Фітьо Н.В. -  яка подала на обговорення екзаменаційні білети до 

семестрового іспиту  з дисципліни «Основи медсестринства» (практична 

частина, з використанням технологій дистанційного навчання) для студентів ІІ 

МС (в) – 11, спеціальності 223 Медсестринство, спеціалізації Сестринська 



справа, освітнього ступеню молодший бакалавр, 30 білетів, по 2 практичні 

навички (оцінювання у 40 і 60 балів). 
 

Ухвалили: 

1. Схвалити екзаменаційні білети до семестрового іспиту з дисципліни  

«Основи медсестринства»  
2. Здати білети на огляд в навчально – методичний відділ. 

3. Використовувати білети при проведенні іспитів. 

 

 

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

                      

Секретар   Білобривка В.Ю. 

 


