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Голова засідання - к. держ.урп.(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. Перегляд освітньо-професійної програми «Сестринська справа», 

спеціальності 223 Медсестринство,   першого (бакалаврського) рівня вищої 

освіти, призначення керівника робочої (проєктної) групи (гаранта освітньо-

професійної програми) та формування робочої (проєктної) групи.  

2. Перегляд освітньо-професійної програми «Сестринська справа» підготовки 

здобувачів фахової передвищої освіти за освітньо-професійним ступенем 

фаховий молодший бакалавр зі спеціальності 223 Медсестринство, 

призначення керівника робочої (проєктної) групи (гаранта) освітньо-

професійної програми та формування робочої (проєктної) групи 

3. Перегляд освітньо-професійної програми «Медсестринство» освітнього 

ступеня магістр спеціальності 223 Медсестринство, галузі знань 22 Охорона 

здоров’я, призначення керівника робочої (проєктної) групи (гаранта) освітньо-

професійної програми та формування робочої (проєктної) групи. 

 



1.Слухали завідувачку кафедри внутрішньої медицини та управління охороною 

здоров’я  Неділько Роксолану Володимирівну, кандидата наук з державного 

управління,  щодо щорічного обов’язкового моніторингу та перегляду освітніх 

програм, закріплених за кафедрою, відповідно до Положення «Про освітні програми 

у КЗВО ЛОР «Львівська медична академія імені Андрея Крупинського».  

         Нову ОП розробляють за ініціативою керівництва Академії та/або ініціативної 

групи з числа НПП. Розробленню нової ОП передує порівняльний аналіз 

аналогічних спрямувань, що діють у провідних зарубіжних і вітчизняних ЗВО, їх 

тривалості, переліку навчальних дисциплін, рівня викладання та ін. 

        Розроблення, моніторинг та перегляд кожної ОП здійснюють робочі (проектні) 

групи. 

Робочі (проєктні) групи формують окремо за кожною ОП на період її розроблення, 

моніторингу, перегляду, проведення процедур зовнішнього оцінювання 

(ліцензування, акредитація), самооцінювання або інших необхідних процедур. 

        Склад робочої (проєктної) групи ОП затверджується наказом ректора Академії. 

До складу робочої (проєктної) групи включаються представники випускової 

кафедри, навчально-методичної частини, стейкхолдери та представники 

студентського самоврядування. При цьому мають бути дотримані ліцензійні умови 

щодо наявності у складі проєктної групи: для першого (бакалаврського) рівня вищої 

освіти - трьох осіб, що мають науковий ступінь та/або вчене звання; 

        Очолює робочу (проектну) групу її керівник - гарант освітньої програми, НПП, 

який має науковий ступінь та/або вчене звання за відповідною або спорідненою до 

ОП спеціальністю зі стажем науково-педагогічної роботи не менш як 10 років. 

Гарант освітньої програми може бути керівником лише однієї ОП. Дострокове 

припинення роботи й призначення нового гаранта ОП і членів проєктної групи 

здійснюється на підставі наказу ректора Академії. 

        Робочі (проектні) групи виконують такі завдання: обирають вид ОП, 

встановлюють актуальність ОП, формують профіль програми, визначають форми 

навчання та організації освітнього процесу, визначають освітні компоненти, 

розробляють навчальний план та інші нормативні документи, що організаційно 

супроводжують процес підготовки здобувачів вищої освіти за відповідною ОП з 

врахуванням рекомендацій навчально-методичної частини Академії; дають 

завдання випусковим та іншим кафедрам Академії на розроблення навчально-

методичного забезпечення ОП, здійснюють аналіз відповідності ОП Ліцензійним 

умовам, узагальнюють пропозиції та формують рекомендації з вдосконалення 

існуючої ОП, беруть участь у моніторингу ОП (узагальнюють пропозиції та 

рекомендації, здійснюють самообстеження та самооцінювання) і періодичному 

перегляду ОП; спільно з навчально-методичною частиною Академії та 

приймальною комісією забезпечують внесення відомостей щодо ОП та навчальних 

планів до ЄДЕБО; здійснюють контроль за реалізацією ОП науково-педагогічними 

працівниками 

та кафедрами. 

      Робоча (проектна) група:  встановлює суспільну потребу в ОП та її потенціал - 

шляхом консультацій з зацікавленими сторонами (здобувачами вищої освіти, 

випускниками Академії, роботодавцями, науковою спільнотою, професіоналами 

тощо); з’ясовує виконання основних умов запровадження ОП; проводять аналіз 

ринку освітніх послуг і можливості позиціонування на ньому ОП, аналіз ринку 



праці, на який орієнтовано нову ОП, можливостей майбутнього працевлаштування 

випускників; оцінює достатність наявних ресурсів (кадрових, фінансових, 

організаційних та ін.) для реалізації ОП. 

Тому, наступною роботою на кафедрі є перегляд та оновлення ОПП 

закріплених за кафедрою. Для ефективної роботи над цим питанням потрібно обрати 

на кафедрі гаранта  (керівника робочої (проєктної) групи).  

 

Безкоровайна У.Ю. запропонувала кандидатуру керівника робочої (проєктної) 

групи ОПП «Сестринська справа» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти – 

завідувачку кафедри внутрішньої медицини та управління охороною здоров’я  

медицини Неділько Роксолану Володимирівну, кандидата наук з державного 

управління. Також запропоновано наступний  склад робочої (проєктної) групи з 

числа науково-педагогічних працівників: Сойка Лариса Дмитрівна – проректор з 

навчальної роботи, кандидат хімічних наук, Безкоровайна Уляна Юріївна – декан 

факультету 1 кандидат, наук з державного управління, Дуб Наталія Євстахіївна – 

декан факультету 2, заслужений працівник освіти України, кандидат наук з 

державного управління,  Нечипор Наталія Олександрівна – методист Академії, 

кваліфікаційна категорія– спеціаліст вищої категорії, педагогічне звання – викладач-

методист, Качор Віра Тарасівна – старша медична сестра кардіологічного відділення 

КНП «1-ше медичне територіальне об’єднання міста Львова» ВП «Лікарня святого 

Луки», викладач внутрішньої медицини та управління охороною здоров’я, магістр 

медсестринства, Шевчук Іванна-Юліяна Романівна – здобувач вищої освіти, група І 

МС 31. 

Також запропонувала додати в склад групи стейкхолдерів Гіппа Ігоря 

Григоровича – завідувача торакального відділення Львівського онкологічного 

регіонального лікувально-діагностичного центру, доцент кафедри хірургії та 

ендоскопії ФПДО Львівського національного медичного університету ім. Данила 

Галицького, кандидата медичних наук та Касперську Галину Ігорівну – головну 

сестру медичну КНП ЛОР «Львівський обласний госпіталь ветеранів війн та 

репресованих ім. Ю. Липи», магістра медсестринства. 

 

Ухвалили 

         Всі присутні підтримали пропозицію очолити робочу (проєктну) групу щодо 

перегляду та оновлення ОПП «Сестринська справа» першого (бакалаврського) рівня 

вищої освіти Неділько Р.В., та підтримали пропонований склад робочої (проєктної) 

групи. 

         Подати на затвердження ректором кандидатуру Неділько Роксолани 

Володимирівни завідувачку кафедри внутрішньої медицини та управління 

охороною здоров’я, кандидата наук з державного управління та наступний склад 

робочої (проєктної) групи: Сойка Л.Д., Безкоровайна У.Ю.,   Нечипор Н.О.,  Дуб 

Н.Є., Качор В.Т., Шевчук І.Р. 

 

-          2. Слухали завідувачку кафедри внутрішньої медицини та управління 

охороною здоров’я  Неділько Роксолану Володимирівну, кандидата наук з 

державного управління, яка повідомила про необхідність перегляду та оновлення 

освітньо-професійної програми «Сестринська справа» підготовки здобувачів 

фахової передвищої освіти за освітньо-професійним ступенем фаховий молодший 



бакалавр зі спеціальності 223 Медсестринство відповідно до вимог Закону України 

«Про фахову передвищу освіту», Положення «Про освітні програми у КЗВО ЛОР 

«Львівська медична академія імені Андрея Крупинського».  Запропонувала як 

керівника даної ОПП  Безкоровайну Уляну Юріївну - декана факультету 1, 

кандидата наук з державного управління. 

Запропоновано наступний  склад робочої (проєктної) групи з числа науково-

педагогічних працівників: Сойка Лариса Дмитрівна – проректор з навчальної 

роботи, кандидат хімічних наук, Неділько Роксолана Володимирівна, кандидат наук 

з державного управління, Дуб Наталія Євстахіївна – декан факультету 2, заслужений 

працівник освіти України, кандидат наук з державного управління,  Нечипор Наталія 

Олександрівна – методист Академії, кваліфікаційна категорія– спеціаліст вищої 

категорії, педагогічне звання – викладач-методист, Качор Віра Тарасівна – старша 

медична сестра кардіологічного відділення КНП «1-ше медичне територіальне 

об’єднання міста Львова» ВП «Лікарня святого Луки», викладач внутрішньої 

медицини та управління охороною здоров’я, магістр медсестринства,  Сахарнацька 

Діана Миколаївна – здобувач вищої освіти, група ІІІ МС 13. 

Також запропонувала додати в склад групи стейкхолдера Лідію ГОЛЯНСЬКА - 

головну медичну сестру ВП "Лікарня Святого Пантелеймона" КНП "1 територіальне 

медичне об'єднання м. Львова. 

  

Ухвалили:   

 

Всі присутні підтримали пропозицію очолити робочу (проектну) групу щодо 

перегляду та оновлення ОПП «Сестринська справа» підготовки здобувачів фахової 

передвищої освіти за освітньо-професійним ступенем фаховий молодший бакалавр 

зі спеціальності 223 Медсестринство Безкоровайну Уляну Юріївну - декана 

факультету 1, кандидата наук з державного управління та підтримали пропонований 

склад робочої (проєктної) групи. 

 

Подати на затвердження ректором, кандидатуру Безкоровайної Уляни Юріївни - 

декана факультету 1, кандидата наук з державного управління як гаранта  

(керівника робочої (проєктної) групи) ОПП «Сестринська справа» підготовки 

здобувачів фахової передвищої освіти за освітньо-професійним ступенем фаховий 

молодший бакалавр зі спеціальності 223 Медсестринство та наступний склад 

робочої (проєктної) групи: Сойка Л.Д., Неділько Р.В..,   Нечипор Н.О.,  Дуб Н.Є., 

Качор В.Т., Сахарнацька Д.М. 

 

Слухали завідувачку кафедри внутрішньої медицини та управління охороною 

здоров’я  Неділько Роксолану Володимирівну, кандидата наук з державного 

управління, яка повідомила про необхідність перегляду та оновлення освітньо-

професійної програми «Медсестринство» освітнього ступеня магістр спеціальності 

223 Медсестринство, галузі знань 22 Охорона здоров’я відповідно до вимог Закону 

України «Про фахову передвищу освіту», Положення «Про освітні програми у КЗВО 

ЛОР «Львівська медична академія імені Андрея Крупинського».    



Запропоновано наступний  склад робочої (проєктної) групи: керівник робочої 

(проєктної) групи (Гарант освітньої програми) Дуб Наталія Євстахіївна – кандидат 

наук з державного управління, Заслужений працівник освіти України, декан 

факультету № 2. 

Робоча (проєктна) група: Кривко Юрій Ярославович – ректор КЗВО ЛОР 

«Львівська медична академія імені Андрея Крупинського», доктор медичних наук, 

професор; Сойка Лариса Дмитрівна – проректор з навчальної роботи, кандидат  

хімічних наук, Безкоровайна Уляна Юріївна – декан факультету 1;кандидат наук з 

державного управління,  Неділько Роксолана Володимирівна – завідувач 

кафедри внутрішньої медицини та управління охороною здоров’я, кандидат наук з 

державного управління, Нечипор Наталія Олександрівна – методист академії, 

спеціаліст вищої категорії, викладач- методист, Касперська Галина Ігорівна – 

головна медична сестра КНП ЛОР «Львівський обласний госпіталь ветеранів війн та 

репресованих імені Ю.Липи», здобувач вищої освіти, ОПП «Медсестринство» 

освітнього ступеня магістр, група ІІ МС 31, Микитин Оксана Олегівна – медична 

сестра Львівський обласний клінічний перинатальний центр, здобувач вищої освіти, 

ОПП «Медсестринство» освітнього ступеня магістр, група І МС 31.  

Всі присутні підтримали пропозицію очолити робочу (проектну) групу щодо 

перегляду та оновлення «Медсестринство» освітнього ступеня магістр спеціальності 

223 Медсестринство, галузі знань 22 Охорона здоров’я та підтримали пропонований 

склад робочої (проєктної) групи. 

 

          Ухвалили: 

Подати на затвердження ректором кандидатуру Дуб Наталію Євстахівну - 

декана факультету 2, кандидата наук з державного управління як гаранта  (керівника 

робочої (проєктної) групи) ОПП «Медсестринство» освітнього ступеня магістр 

спеціальності 223 Медсестринство, галузі знань 22 Охорона здоров’я та наступний 

склад робочої (проєктної) групи:  Кривко Ю.Я., Сойка Л.Д., Нечипор Н.О.,  

Безкоровайна У.Ю., Неділько Р.В., Касперська Г.І., Микитин О.О.   

 

 

 


