
КЗВО ЛОР «Львівська медична академія ім. Андрея Крупинського» 

  

ПРОТОКОЛ   № 5 

ЗАСІДАННЯ МЕТОДИЧНОГО СЕМІНАРУ 

КАФЕДРИ ВНУТРІШНЬОЇ МЕДИЦИНИ ТА  

УПРАВЛІННЯ ОХОРОНОЮ ЗДОРОВ’Я 

 

м. Львів                                                                                          17.03.2022р. 

          Завідувач кафедри – канд.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., Андрушкевич 

І., Мацура І.М. 

Порядок денний: 

1. Заслуховування доповіді, яку підготували члени кафедри. 

2. Обговорення доповіді. 

3. Ухвалення. 

4. Різне. 

 

1. Заслухали: 

1) Фітьо Н.Р., викладача кафедри, Яремчук О.В., асистента кафедри, доповідь на 

тему: «Використання практичних комунікаційних кейсів під час викладання 

клінічних дисциплін у студентів з інклюзією».  

Доповідь є актуальним питанням сьогодення, оскільки метод кейсів – сучасний 

спосіб навчання, який ефективно використовують у вивченні медицини, 

юриспруденції та інших спеціалізованих напрямів.  

Представлено суть методу, яка полягає в використанні конкретних випадків 

(ситуацій, історій, тексти яких називаються «кейсом») для спільного аналізу, 

обговорення або вироблення рішень здобувачами вищої медичної освіти з 

інклюзією із певного розділу клінічної дисципліни. Кейси (ситуаційні вправи) 

мають чітко виражений характер і мету. Як правило, вони пов’язані з 

проблемою або ситуацією, яка існувала чи і зараз існує. Це завжди 

моделювання життєвої ситуації, і те рішення, що знайде учасник кейса, може 

служити як відбиттям рівня компетентності і професіоналізму учасника, так і 



реальним рішенням проблеми. Наведено результати застосування та подано 

поради з чого починати занурення у case-study. Особливість цього способу 

вивчення дисципліни: знання теоретичного матеріалу, контроль з боку одного з 

учасників, робота в команді, здатність виділяти проблеми і приймати ефективні 

рішення. 

2. Обговорили:  

Доповідь Фітьо Н.Р та Яремчук О.В. на тему: «Використання практичних 

комунікаційних кейсів під час викладання клінічних дисциплін у студентів з 

інклюзією» викликало обговорення питання про доцільність застосування case-

study, проте потребує певних розробок (використання шрифту Брайля, 

сурдологічного перекладу для відображення кейсу),  відповідно до тем 

практичних занять згідно навчальних робочих програм з клінічних дисциплін у 

студентів з інклюзією. 

      

3. Ухвалили: 

     Інформацію взяти до відома. 

4. Різне.   

     Підготовка доповіді на прийдешнє засідання методичного семінару: 

1) Янків С.В., Жубрид М.Т., викладачі кафедри, доповідь на тему: 

«Застосування клінічних інструментів оцінки стану тяжкохворих 

пацієнтів для визначення потреби у паліативній допомозі» .  

 

 

 

 

 


