
 
КЗВО ЛОР «Львівська медична академія ім. Андрея Крупинського»  

ПРОТОКОЛ  № 5 

засідання кафедри внутрішньої медицини та управління 
охороною здоров’я 

м. Львів         23.12.2021  

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 затвердження методичних рекомендацій.   

2. Затвердження еНМКД з дисципліни «Внутрішня медицина з ОРД». 

3. Різне.  

1. Слухали: 

Слухали:    Тверду І.І. викладача кафедри внутрішньої медицини та 

управління охороною здоров’я, яка представила членам  кафедри на розгляд та 

затвердження методичні рекомендації до практичного заняття з дисципліни 

«ЕНДОКРИНОЛОГІЯ  З ОЦІНКОЮ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕНЬ» на тему  «Клінічне 

обстеження пацієнтів із цукровим діабетом» для студентів спеціальності 224  

Технології медичної діагностики та лікування ОПП  Лабораторна діагностика, 

освітній рівень –  бакалавр, денна форма навчання. 

Методичні рекомендації складено у відповідності до навчального плану 2019 р. 

та робочої навчальної програми 2021 року. Методичні рекомендації  

представлені на 45 сторінках та вміщують: актуальність тематики, мету та план 

проведення практичного заняття, 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, а також необхідні додатки у вигляді термінологічного 

глосарію, діагностичних, реабілітаційних та маніпуляційних алгоритмів, 

переліку теоретичних запитань та практичних навичок для підготовки до 

модульного контролю, наказової бази та рекомендованих літературних джерел. 

 

Ухвалили: 

1. Затвердити  методичні рекомендації до практичного заняття з дисципліни 

«ЕНДОКРИНОЛОГІЯ  З ОЦІНКОЮ РЕЗУЛЬТАТІВ ДОСЛІДЖЕНЬ» на тему  «Клінічне 

обстеження пацієнтів із цукровим діабетом» для студентів спеціальності 224  

Технології медичної діагностики та лікування ОПП  Лабораторна діагностика, 

освітній рівень –  бакалавр, денна форма навчання. 

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

3. Застосовувати в освітньому процесі в Академії. 

 
Слухали: Жубрид М.Т. викладача, яка представила членам  кафедри на розгляд 

та затвердження методичні рекомендації з дисципліни «Медсестринство у 

внутрішній медицині» на тему «Медсестринський процес при ожирінні» для 

студентів спеціальності 223 Медсестринство, ОПП Сестринська справа освітньо-

кваліфікаційного рівня – молодший спеціаліст.  

Методичні рекомендації складено у відповідності до навчального плану 

2019 р. та робочої навчальної програми 2020 року. Методичні рекомендації  

представлені на 30 сторінках та вміщують: актуальність тематики, мету та план 

проведення практичного заняття, 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, а також необхідні додатки у вигляді термінологічного 

глосарію, діагностичних, реабілітаційних та маніпуляційних алгоритмів, 

переліку теоретичних запитань та практичних навичок для підготовки до 

модульного контролю, наказової бази та рекомендованих літературних джерел. 

 

Ухвалили: 

1. Затвердити  методичні рекомендації  для практичних занять з дисципліни 

«Медсестринство у внутрішній медицині», Спеціалізація 223 Медсестринство, 

спеціальність:  Сестринська справа, освітньо-кваліфікаційного рівня – молодший 

фаховий бакалавр. 

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

3. Застосовувати в освітньому процесі в Академії. 

2. Слухали: 

Неділько Р.В. - зав. кафедри, яка представила еНКМД з дисципліни 

«Внутрішня медицина з ОРД», який вміщує типову програму, робочу навчальну 

програму, силабус з дисципліни, презентації лекцій, методичні рекомендації до 

практичних занять, методичні рекомендації до самостійної позааудиторної 

роботи студентів, тести для поточного контролю знань. 

 



Ухвалили: 

1. Затвердити  еНКМД  з дисципліни «Внутрішня медицина з ОРД». 

2. Застосовувати в навчальному  процесі в Академії. 

3. Слухали: 

Ухвалили: 

1. Інформацію прийняти до відома. 

 

 

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

                       

Секретар засідання                                        Білобривка В.Ю. 


