
ВНКЗ ЛОР «Львівська медична академія                                                         
ім. Андрея Крупинського» 

ПРОТОКОЛ  № 6 

засідання кафедри внутрішньої медицини та управління 
охороною здоров’я 

м. Львів         12.01.2021  

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. 

 

Порядок денний: 

1. Затвердження графіків роботи викладачів. 

2. Затвердження графіків взаємних відвідувань занять. 

3. Підведення підсумків зимової екзаменаційної сесії 2020/2021н.р. 

4. Скерування на предметні курси  членів кафедри -  Яремчук О.В. та 

Фітьо Н.Р. 

5. Різне 

  

1. Слухали: Неділько Р.В. – зав.кафедри, яка повідомила, всі члени кафедри 

повинні здати графік роботи згідно розкладу занять на ІІ семестр 

2020/2021 н.р  та педнавантаження на кафедру 

 

Ухвалили: 
 

1. Здати роздруковані графіки роботи  на кафедру 



2. Слухали: 

  

 Жубрид М.Т., яка представила на затвердження звіти взаємного відвідування 

занять викладачами кафедри за І семестр. Всі члени кафедри подали звіти 

взаємного відвідування занять з відповідними відгуками та пропозиціями 

щодо покращення якості занять. 

 

Ухвалили: 

 

1. Затвердити звіти  взаємного відвідування занять викладачами 

кафедри.  

2. Пропозиції щодо покращення проведення занять  прийняти до 

відома. 

 

3. Слухали: 

Неділько Р.В. – зав.кафедри, яка повідомила про результати ліцензійного 

іспиту «КРОК-М» 

 «КРОК-М» Сестринська справа не склав 1 здобувач вищої освіти; 

 «КРОК-М» Акушерська справа не склало 3 здобувачі вищої освіти; 

     Активізувати роботу викладачів щодо підготовки здобувачів вищої освіти 

до складання ліцензійного іспитів «КРОК-М» та «КРОК-Б» з урахуванням та 

ліквідацією недоліків з даного напрямку роботи. 

Аналізуючи успішність студентів за І семестр 2020/2021 н.р  зав. Кафедри 

відзначила, що, в основному, більшість студентів успішно закінчили семестр, 

оволоділи об’ємом теоретичних знань та практичних навичок з дисциплін, 

що вивчались у першому семестрі.   У цьому семестрі не було студентів, які 

мають багато пропусків чи заборгованості. Були пропущені поодинокі 

заняття, але вчасно відпрацьовані. 

 

Ухвалили: 

1. Інформацію прийняти до відома. 

 

4. Слухали: 

Яремчук О.В., викладача кафедри,   яка бажає пройти курси підвищення 

кваліфікації з дисципліни  «Медсестринство в сімейній медицині» КВНЗ 

«Житомирський медичний інститут» Житомирської обласної ради з 

08.02.2021 по 12.02.2021. 

Фітьо Н.Р., викладача кафедри,   яка бажає пройти курси підвищення 

кваліфікації з дисциплін  «Медсестринство в інфектології з курсом 

епідеміології», «Інфектологія з основами епідеміології» КВНЗ 



«Житомирський медичний інститут»  Житомирської обласної ради з 

08.02.2021 по 12.02.2021. 

 

Ухвалили: 

1. Скерувати викладачів  Яремчук О.В. та  Фітьо Н.Р.    на курси 

підвищення кваліфікації. 

5. Слухали: 
У  питанні “Різне” зав.кафедри Неділько Р.В. повідомила : 

 Вчасно заповнювати навчальні журнали; про відповідність запису в 

журналах тем занять до тематики робочих програм; 

 заняття в наступному семестрі проводитимуться по запропонованій 

схемі, в зв’язку з ситуацією в країні; 

   викладачі повинні пам’ятати про якість знань студентів та підготовку 

методичної документації. 

 

Ухвалили: 

 

1. Інформацію прийняти до відома. 

 

 

Голова засідання         к. держ.упр.  Неділько 

Р.В.          

                

 

Секретар засідання    Білобривка В.Ю. 
 

 


