
ВНКЗ ЛОР «Львівська медична академія                                                       
ім. Андрея Крупинського» 

ПРОТОКОЛ  № 8 

засідання кафедри внутрішньої медицини та управління 
охороною здоров’я 

м. Львів         19.02.2021  

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 методичних матеріалів. 

2. Наповнення навчальними матеріалами електронної системи MOODLE. 

3. Звіти про проходження курсів підвищення кваліфікації викладачів 

Яремчук О.В. та Фітьо Н.Р. 

4. Самооцінювання викладачів, які атестуються на присвоєння 

відповідної кваліфікаційної категорії. 

5. Клопотання  про  визнання здобуття диплому магістр як підвищення 

кваліфікації.  

6. Різне. 

  

1. Слухали: 

Костів З.П., викладача кафедри, яка  представила: 



   І. Методичні рекомендації до практичних занять   з дисципліни   

«медсестринство в дерматології та венерології» 

Спеціальність   223 Медсестринство 

Освітньо-професійна програма   Сестринська справа 

ТЕМИ: 

1. Медсестринський процес в дерматології. Методи діагностики шкірних 

хвороб 

2. Медсестринський процес при піодерміях і паразитарних хворобах 

шкіри 

3. Медсестринський процес при мікозах 

4. Медсестринський процес при дерматиті, екземі, професійних 

дерматозах 

5. Медсестринський процес при папулосквамозних дерматозах 

6. Медсестринський процес при сифілісі 

7. Медсестринський процес при гонококовій та хламідійній інфекціях, 

урогенітальному трихомоніазі, ВІЛ-інфекції  

  

Структура складається з : 

Теми,  мета,  конкретні цілі, зміст заняття, завдання для самостійної роботи ,  

хід виконання практичної роботи ( алгоритми практичних навичок),  питання 

для самоконтролю,  ситуаційні задачі (4-6), тестові питання (15-20),  домашнє 

завдання, література 

 

   ІІ. Робочий зошит для самостійної роботи    з дисципліни   

«Медсестринство в дерматології та венерології» 

Спеціальність   223 Медсестринство 

Освітньо-професійна програма   Сестринська справа 

 Містить теми, актуальність , короткий зміст , літературу для опрацювання  і 

завдання для виконання , тести і ситуаційні задачі. 

 

Ухвалили: 

1. Схвалити методичні рекомендації з дисципліни «Медсестринство  в 

дерматології та венерології»  для студентів спеціальності 223 

Медсестринство спеціалізації "Сестринська справа" .  

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

3. Використовувати при проведенні занять з дисципліни.  

Слухали: 

Янків С.В., викладача кафедри, яка представила: 

Методичні рекомендації до практичного заняття з дисципліни 

«Медсестринство  в сімейній  медицині» 

       Спецалізація 223Медсестринство 

        спеціальність:  Сестринська справа 



        Рівень освіти – молодший бакалавр 

ТЕМА: Особливості спостереження за пацієнтами різного віку з 

артеріальною гіпертензією на дільниці сімейної медицини 

Методичні рекомендації складено у відповідності до навчального 

плану 2011р та робочої навчальної програми 2019року.Дані методичні 

рекомендації вміщують актуальність проблематики артеріальнох гіпертензії 

у різних вікових групах та вагітних зокрема; мету  та цілі проведення заняття, 

план та зміст тематики,у якому відображено сучасну актуальну класифікацію 

гіпертонічної хвороби,окреслено  основні чинники ризику виникнення даної 

патології ,діагностичні шкали  та  методи діагностичного медсестринського 

пошуку. Сучасні методи профіліктики та лікування подані у відповідності до 

клінічних настанов та представлені у вигляді граф-логічних схем. Завдання 

для самостійної роботи студентів у вигляді контрольних запитань,тестових та 

ситуаційних завдань, а також необхідні додатки у вигляді   діагностичних, 

маніпуляційних  та лікувальних алгоритмів,перелік теоретичних запитань та 

практичних навичок для підготовки до модульного контролю,наказової бази 

та рекомендованих літературних джерел. 

 

Ухвалили: 

1. Схвалити методичні рекомендації з дисциплін и „ Медсестринство у 

сімейній медицині” для студентів спеціальності 223 Медсестринство 

спеціалізації "Сестринська справа" .  

2. Здати методичні рекомендації на огляд в навчально – методичний 

відділ .  

3. Використовувати при проведенні занять з дисципліни.  

2. Слухали: 

Зав.кафедри Неділько Р.В., яка повідомила викладачів кафедри про 

необхідність наповнення методичними матеріалами навчальної 

платформи MOODLE.  

Матеріали викладати у відповідні розділи: 

1. Силабус — навчальна програма дисципліни, яка включає в себе 

опис навчальної дисципліни, мету та завдання, модулі та 

найменування тем занять, тривалість кожного заняття, завдання до 

самостійної роботи, час консультацій, вимоги викладача, критерії 

оцінки, політики курсу список використаної літератури. 

2. ЧАТ - оголошення, інформація, звортній зв'язок, обмін думками 

3. Форум - тут обговорюються теми  або питання, які виявились 

незрозумілими та вимагають пояснення.  

4. Лекційний матеріал або посібники з дисципліни 

5. Методичні рекомендації до практичних занять 

6. Самостійна робота -перелік тем для самостійного опрацювання та 

завдання, які потрібно виконати 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%B0
https://vl.lma.edu.ua/course/view.php?id=168#section-2
https://vl.lma.edu.ua/mod/chat/view.php?id=3683
https://vl.lma.edu.ua/course/view.php?id=168#section-5


7. Тести до практичних занять,  розділів дисципліни, підготовки до 

МК та КРОКУ 

8. Відеоматеріали, корисна інформація для підготовки до практичних 

занять. 

Ухвалили:  

1. Інформацію взяти до відома. 

2. Наповнювати методичними матеріалами навчальну платформу 

MOODLE. 

3. Слухали: 

Яремчук О.В., викладача кафедри,  про проходження курсів підвищення 

кваліфікації на базі ВНКЗ «Житомирський медичний інститут» з дисципліни: 

«Медсестринство в сімейній медицині з курсом геронтології та геріатрії» із 

циклом «Інноваційні технології у вищій медичній освіті з формування 

професійної майстерності через компетентнісну складову. Теорія і методика 

викладання освітніх дисциплін», 08.02-12.02.2021р. (дистанційна форма 

навчання).  

 

І. Прослухано теоретичний матеріал за темами:  
1. Розробка силабусів навчальних дисциплін. 

2. Актуальні питання сучасної педагогічної освіти. 

3. Інклюзивна освіта – вимога часу. 

4. Управління якістю освітньої діяльності у вищих медичних навчальних 

закладах. 

5. Методологія наукових досліджень. 

6. Основи педагогічного менеджменту. 

7. Ментальні карти в освітньому процесі. 

ІІ. Практично відпрацьовано теми занять: 

1. Організаційна зустріч. Моделювання різних типів занять. 

2. Нормативні аспекти сучасної української літературної мови. 

3. Розробка силабусів навчальних дисциплін 

4. Розробка індивідуальних проектів. Проведення та відвідування лекцій, 

практичних занять, семінарів. 

5. Симуляційні технології в медичній освіті. 

6. Алгоритм створення заняття на основі компетентностного підходу. 

7. Інформаційні та телекомунікаційні технології в освітньому процесі. 

 

Фітьо Н.Р., викладача кафедри,  про проходження курсів підвищення 

кваліфікації на базі ВНКЗ «Житомирський медичний інститут» з дисциплін: 

«Медсестринство в інфектології з курсом епідеміології», «Інфектологія з 

основами епідеміології» із циклом «Інноваційні технології у вищій медичній 

освіті з формування професійної майстерності через компетентнісну 

складову. Теорія і методика викладання освітніх дисциплін», 08.02-

12.02.2021р. (дистанційна форма навчання).  



І. Прослухано теоретичний матеріал за темами:  

1. Розробка силабусів навчальних дисциплін. 

2. Актуальні питання сучасної педагогічної освіти. 

3. Інклюзивна освіта – вимога часу. 

4. Управління якістю освітньої діяльності у вищих медичних навчальних 

закладах. 

5. Методологія наукових досліджень. 

6. Основи педагогічного менеджменту. 

7. Ментальні карти в освітньому процесі. 

ІІ. Практично відпрацьовано теми занять: 

1. Організаційна зустріч. Моделювання різних типів занять. 

2. Нормативні аспекти сучасної української літературної мови. 

3. Розробка силабусів навчальних дисциплін, зокрема розроблено 

силабус з дисципліни «Медсестринство в інфектології з курсом 

епідеміології». 

4. Розробка індивідуальних проектів. Проведення та відвідування лекцій, 

практичних занять, семінарів. 

5. Симуляційні технології в медичній освіті. 

6. Алгоритм створення заняття на основі компетентностного підходу. 

7. Інформаційні та телекомунікаційні технології в освітньому процесі. 

8. Заліковий семінар у формі захисту індивідуальних проектів слухачів 

циклу «Інноваційні технології у вищій медичній освіті з формування 

професійної майстерності через компетентнісну складову», де було 

представлено розроблений силабус з дисципліни «Медсестринство в 

інфектології з курсом епідеміології». 

 

Ухвалили: 

1. Затвердити звіти  викладачів  Яремчук О.В. та Фітьо Н.Р.    про 

проходження курсів підвищення кваліфікації. 

4. Слухали:   

Зав.кафедри Неділько Р.В., яка підготувала атестаційні листи та 

характеристики на викладачів кафедриї: Янків С.В., Костів З.П., 

БілобривкуВ.Ю.,  Яремчук О.В. 

Обговорили нарахування балів викладачів, що атестуються згідно шкали 

ретингування проведеної методичної, наукової, виховної та організаційної 

робіт:  

 Янків С.В.  – 2024 бали; 

 Костів З.П. – 2848,5 балів; 

 БілобривкуВ.Ю. – 1870,60 балів; 

 Яремчук О.В.- 2676,5 балів. 

Ухвалили: 

 



1. Представити підготовані документи на атестаційну комісію для 

успішного проходження атестації. 

5.Слухали:   
Зав.кафедри Неділь ко Р.В., яка повідомила, що відповідно до 

Постанови Кабінету Міністрів України № 800 від 21.08.2019 «Деякі 

питання підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних 

працівників» та «Змінами, що вносяться до  Порядку   підвищення 

кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників», і 

затверджених   Постановою Кабінету Міністрів України №1133 від 

27.12.2019  просимо визнати здобуття другого (магістерського) рівня 

вищої освіти, галузі знань «Управління та адміністрування» зі 

спеціальності «Менеджмент», освітньої програми «Менеджмент 

організацій і адміністрування» викладачами Костеревою Н.В., Фітьо Н.Р., 

та Яремчук О.В. за спеціальністю «Публічне управління та 

адміністрування», освітньої програми «Державна служба» професійної 

кваліфікації – фахівець державної служби, як підвищення кваліфікації. 

Ухвалили: 

1. Дане клопотання подати на розгляд Вченої Ради академії. 

6. Слухали: 

 

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

 питання , які розглядалися на зборах трудового колективу Академії та 

про укладання нового трудового договору; 

 вчасно заповнювати навчальні журнали; про відповідність запису в 

журналах тем занять до тематики робочих програм; 

 викладачі повинні пам’ятати про якість знань студентів та почати 

працювати зі студентами на платформі Moodle. 

 

Ухвалили: 

1. Інформацію прийняти до відома. 

 

Голова засідання                к.держ.упр.  Неділько 

Р.В.       

                   

 

Секретар засідання   Білобривка В.Ю. 


