
 

ВНКЗ ЛОР «Львівська медична академія ім. Андрея Крупинського»  

ПРОТОКОЛ  № 4 

засідання кафедри внутрішньої медицини та управління 
охороною здоров’я 

м. Львів         17.11.2020  

Голова засідання - к.держ.упр. (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. 

Студенти магістри групи І МС 31: Головчак Марія Ігорівна, Куксенко 

Ірина Василівна, Наливайко Ліля Михайлівна, Поцюрко Наталія Теодозіївна. 

 

Порядок денний: 

1. Про  затвердження тем магістерських робіт та наукових керівників. 
2. Обговорення силабусу навчальної дисципліни. 

3. Обговорення методичних рекомендацій з дисципліни «Клінічне 

медсестринство у внутрішній  медицині» для студентів 223 

Медсестринство, спеціальності  Сестринська справа, рівень освіти – 

бакалавр. 

 

1. Слухали:                                                                                                                       

Неділько Р.В. канд.держ.упр, завідувача кафедри, яка представила студентів-

магістрантів, котрі обрали наступні теми магістерських робіт, що будуть 

досліджуватись на кафедрі та запропонувала закріпити відповідних 

наукових керівників для проведення магістерського дослідження, а саме: 

 



№ 

з/п 

ПІП магістра Тема магістерської 

роботи 

ПІП наукового 

керівника 

1.  Головчак Марія 

Ігорівна 

Державне управління 

системою 

медсестринської 

освіти в Україні 

Дуб Н.Є. канд.держ.упр.  

2. Музика Оксана 

Іванівна 

Менеджмент якості 

інклюзивної освіти в 

Україні на сучасному 

етапі 

Дуб Н.Є. канд.держ.упр. 

3. Куксенко Ірина 

Василівна 

Аналіз забезпечення 

доступу сільського 

населення до 

медичних послуг в 

умовах пандемій, 

зокрема в умовах 

Covid-19, на 

регіональному рівні. 

Юристовська Н.Я. 

канд.держ.упр. 

4.  Наливайко Ліля 

Михайлівна 

Порівняльний аналіз 

системи освіти для 

сестер/братів 

медичних в Україні та 

закордоном. 

Безкоровайна У.Ю. 

канд.держ.упр. 

5.  Поцюрко Наталія 

Теодозіївна 

Аналіз фахової 

діяльності 

сестри/брата 

медичних в умовах 

пандемії, зокрема в 

умовах Covid-19. 

Неділько Р.В. 

канд.держ.упр. 

 

Ухвалили: 

1. Затвердити теми магістерських робіт з відповідними науковими 

керівниками. 

2. Здобувачам вищої освіти рекомендовано дотримуватись плану-графіку 

виконання магістерської роботи. 

3. Науковим керівникам проводити консультації та контролювати виконання 

плану-графіку магістерських досліджень здобувачами вищої освіти. 

2. Слухали: 

Неділько Р.В., яка  винесла на обговорення зразок силабусу навчальної 



дисципліни. 
 Всі члени кафедри ознайомилися із зразком силабусу поданого навчально-
методичним відділом. Після обговорення пропонуємо такі зміни: 
 
 Вилучити з структури  силабусу пререквізити і постреквізити. 

 Замінити розділ «Структура курсу. Тематичний план»  на  перелік тем 

лекцій , практичних занять, самостійної роботи. 

 Розділ політика курсу  подати після розділу мета та цілі курсу. 

 У силабусах навчальних дисциплін, які читаються впродовж 4 семестрів, 

викладачів курсу вказувати  кожного року  відповідно до педнавантаження. 

 

Ухвалили:   подати пропозиції на розгляд у навчально-методичний  відділ. 

 

3. Слухали: 

Жубрид М.Т. - викладача кафедри,   яка подала на обговорення  методичні 

рекомендації  для практичних занять з дисципліни «Клінічне медсестринство у 

внутрішній  медицині», Спеціалізація 223 Медсестринство, спеціальність:  

Сестринська справа, рівень освіти – бакалавр. 

Тема практичного заняття: 

1. Клінічне обстеження пацієнтів з патологією серцево-судинної системи. 

Методичні рекомендації складено у відповідності до навчального плану 2015 р 

та робочої навчальної програми 2015 року. Методичні рекомендації  вміщують: 

актуальність тематики, мету  та план проведення практичного занаття,зміст ,що  

окреслює сучасні класифікації основних нозологічних форм , методи 

діагностики , лікування та профілактики у відповідності до актуальних 

протоколів та стандартів МОЗ , завдання для самостійної роботи студентів у 

вигляді контрольних запитань,тестових та ситуаційних завдань, діагностичних, 

реабілітаційних та маніпуляційних алгоритмів, переліку  теоретичних запитань 

та практичних навичок для підготовки до модульного контролю,наказової бази 

та рекомендованих літературних джерел. 

Ухвалили: 

1. Схвалити методичні рекомендації  для практичних занять з дисципліни 

«Клінічне медсестринство у внутрішній  медицині», Спеціалізація 223 

Медсестринство, спеціальність:  Сестринська справа, рівень освіти – бакалавр. 

2. Здати методичні рекомендації на огляд в навчально – методичний відділ. 

3. Використовувати при проведенні занять з дисципліни. 

 

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

          

               

Секретар засідання  Білобривка В.Ю. 


