
КЗВО ЛОР «Львівська медична академія ім. Андрея Крупинського» 

  

ПРОТОКОЛ   № 3 

ЗАСІДАННЯ МЕТОДИЧНОГО СЕМІНАРУ 

КАФЕДРИ ВНУТРІШНЬОЇ МЕДИЦИНИ ТА  

УПРАВЛІННЯ ОХОРОНОЮ ЗДОРОВ’Я 

 

м. Львів                                                                                          04.11.2021р. 

          Завідувач кафедри – к.держ.упр. (д-р філософії) Неділько Р.В. 

          Завуч кафедри – Жубрид М.Т. 

          Відповідальна за методичні семінари – Фітьо Н.Р. 

          Секретар – Білобривка В.Ю. 

 

Присутні: канд.держ.упр. Неділько Р.В., канд.держ.упр. Безкоровайна У.Ю., 

канд.держ.упр. Дуб Н.Є., канд.держ.упр. Юристовська Н.Я., Білобривка В.Ю., 

Бялий А.О., Жубрид М.Т., Ільчишин О.В., Кузьменко О.В., Костерева Н.В., 

Костів З.П., Музика О.І., Палагіцька О.Я., Тверда І.І., Фітьо Н.Р., Яремчук О.В., 

Андрейко О.І., Янків С.В., сумісники: Яворський О.Г., Качор В.Т. 

Порядок денний: 

1. Заслуховування доповідей, які підготували члени кафедри. 

2. Обговорення доповідей. 

3. Ухвалення. 

4. Різне. 

 

1. Заслухали: 

     1) Ільчишин О.В., викладача кафдедри, яка представила доповідь на тему: 

«Про унормування вимог до атестації викладачів ЛМА». 

 Звернено увагу і наголошено на атестацію педагогічних та науково-

педагогічних працівників, яка здійснюється відповідно до «Типового положення 

про атестацію педагогічних працівників» (зі змінами, внесеними згідно з 

наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту №1473 від 20.12.2011 р., 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 14.12.2010 р. за 

№1255/18550 та наказом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту №1135 

від 08.08.2013 р. зареєстрованого в Міністерстві юстиції України № 1417/23949 

від 16.08.2013 р.). Подано покрокову послідовність та терміни подання 

відповідних документів із зробленим аналізом діяльності працівників ЛМА.  

Чітко сформовано перелік діяльності відповідно до певного кваліфікаційного 

рівня. Додано пункти професійної активності відповідно до Постанови 

Кабінету Міністрів України від 24.03.2021 р. №365 «Ліцензійні умови 



провадження освітньої діяльності» та взірці оформлення проведеного 

показового заняття. 

 2) Неділько Р.В., канд.держ.упр., завідувача кафедри, яка представила доповідь 

на тему: «Застосування онлайн додатків під час викладання клінічних 

дисциплін». У доповіді подано наповнення онлайн системи MOODLE 

педагогічними та науково-педагогічними працівниками кафедри внутрішньої 

медицини та управління охороною здоров’я. Звертається увага на контролі 

якості роботи працівників, як саме це відбувається з боку адміністрації закладу, 

зокрема Роксолани Володимирівни, як завідувача кафедри. Відображено 

активність НПП, ПП та здобувачів вищої освіти в системі MOODLE. Зроблено 

висновок по застосуванню онлайн додатків під час викладання клінічних 

дисциплін на кафедрі.  

     

2. Обговорили:  

     Після доповіді викладача Ільчишин О.В. із представленою темою: «Про 

унормування вимог до атестації викладачів ЛМА», колеги по кафедрі 

обмінялися думками щодо раціональності та доповнення пунктів професійної 

активності відповідно до кваліфікаційного рівня. 

      Доповідь завідувача кафедри Неділько Р.В. на тему: «Застосування онлайн 

додатків під час викладання клінічних дисциплін» - переконання у доцільності 

застосування онлайн додатків, доповнення та використання під час професійної 

діяльності впродовж 2021-22 навчального року. 

3. Ухвалили: 

     Інформацію взяти до відома. 

4. Різне.   

     Підготовка доповіді на прийдешнє засідання методичного семінару: 

     1) Костерева Н.В., викладач кафедри, тема доповіді: «Конструктивна 

критика як елемент надання зворотнього зв'язку в процесі комунікації».  

 

 

 

 


