
 
КЗВО ЛОР «Львівська медична академія ім. Андрея Крупинського»  

ПРОТОКОЛ  № 9 

засідання кафедри внутрішньої медицини та управління 
охороною здоров’я 

м. Львів         04.04.2022 

Голова засідання - к. дер.жупр. (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 і затвердження екзаменаційних білетів.   

2. Впровадження неформальної освіти на кафедрі. 

3. Впровадження сертифікаційних курсів на кафедрі. 

4. Використання онлайн платформи MOODLE під час дистанційного 

навчального процесу. 

5. Різне.  
1. Слухали:  

• канд.держ.наук  Неділько Р.В,,  екзаменатора у групі  ІІІ МС 21 – 

дисципліна «Медсестринство у внутрішній медицині» - для проведення 

семестрового екзамену  розроблено 36 варіантів екзаменаційних білетів, у 

яких міститься два теоретичних питання (по 20 балів), одна ситуативна 

задача – передбачає встановлення медсестринських діагнозів, планування 

медсестринських втручань (30 балів) та виконання однієї практичної 

навички (30 балів).   

• професора. док.мед.наук Яворського О.Г. який представив 

білети для проведення семестрової атестації здобувачів вищої освіти з 

дисципліни «Клінічне медсестринство у внутрішній медицині» у групі І МС 



22, що складаються з одного теоретичного питання за яке здобувач отримує 

20 балів та ситуативної клінічної задачі до якої поставлено 4 питання, за яку 

здобувач, у результаті дачі вірних відповідей, отримує 80 балів. Здобувач 

отримує 100 балів за правильні відповіді на білет. Загальна кількість білетів 

24. 

• Янків С.В., яка представила ЕКЗАМЕНАЦІЙНІ БІЛЕТИ для атестації 

здобувачів вищої освіти  з дисципліни «Медсестринство в сімейній 

медицині з курсом геріатрії та геронтології» спеціальність 223 

Медсестринство, освітньо-професійна програма «Сестринська справа», 

освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст групи ІІІ МС 11- 13, 

ІІІ МСв 11. Загальною кількістю 30 білетів. Кожен з білетів складається з 

двох теоретичних запитань та ситуаційної задачі з трьома запитаннями та 

практичною навичкою. Для проведення теоретичної частини семестрового 

екзамену розроблено банк тестів у кількості 100 питань у Google Forms. 

• канд.держ.наук  Неділько Р.В,,  екзаменатора у групі ІІІ ЛД 22 - дисципліна 

«Внутрішня медицина з оцінкою результатів досліджень» – для проведення 

семестрового  екзамену  розроблено 22 варіантів екзаменаційних білетів у 

яких міститься два теоретичних питання (по 35 балів), одна ситуативна 

задача – передбачає постановку діагнозу, складання плану лабораторних та 

інструментальних обстежень та з  вказівкою можливих результатів 

обстежень (30 балів).  

• Кузьменко О.В.,  екзаменатора  з дисципліни «Основи медсестринства»  

спеціальністі 223 Медсестринство освітньо-професійної програми 

«Сестринська справа» освітній ступінь –  молодший бакалавр     для 

студентів груп І  МС 11 – 13, Для складання підготовлено: теоретична 

частина - тестовий контроль (100 тестів), практична частина - 25 білетів, у 

кожному 2 практичні навички. 

• Костереву Н.В., яка представила екзаменаційні білети семестрового іспиту з 

дисципліни «Основи медсестринства» спеціальністі 223 Медсестринство 

освітньо-професійної програми «Сестринська справа» освітній ступінь – 

фаховий молодший бакалавр для студентів групи IІ МС (ф) – 1-3. 

Підготовлено 25 екзаменаційних білетів по 2 питання у кожному, які 

оцінюються відповідно до ступеня складності 60 і 40 балів. 

• викладача кафедри Тверду І.І. екзаменатора у групі ІІ АК-11 з дисципліни 

«Внутрішня медицина» спеціальність 223 Медсестринство, освітньо-

професійна програма «Акушерська справа» освітньо-кваліфікаційного рівня 

молодший спеціаліст у кількості 15 білетів, які складаються з ситуаційної 

задачі та практичних навичок по вивчених темах за два семестри. 

Теоретична частина -тести на платформі Google classroom -тестових 

запитань 100. 

  



• Андрейко О.І., яка подала на обговорення екзаменаційні білети до 

семестрового іспиту для студентів спеціальності "Сестринська справа" 

молодший спеціаліст вечірньої форми навчання  групи 3 МСв-11. Всього 

підготовані 25 білетів, в кожному з яких є два теоретичних питання, одна   

ситуаційна задача з трьома питаннями та практична навичка. Теоретична 

частина - тестові завдання (100 тестів) в системі MOODLE. 

• канд.держ.наук  Неділько Р.В.,  екзаменатора у групі  ІV МС 21 та 

професора. док.мед.наук Яворського О.Г. екзаменатора у групі І МС 22– 

дисципліна «Клінічне медсестринство у внутрішній медицині» - для 

проведення випускової атестації  здобувачів вищої освіти спеціальності  223 

Медсестринство освітньо-професійної програми  «Сестринська справа» 

освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр. Екзаменаційні білети розроблені 

у двох комплектах – для очної форми проведення іспиту  та з 

використанням дистанційних засобів зв’язку.  Для очної форми розроблено 

комплект білетів у кількості 30 варіантів, у яких міститься    ситуаційна 

задача  з 4 практичними завданнями, у яких передбачено постановку 

попереднього діагнозу, доповнити клінічну картину об’єктивними 

ознаками, скласти план підготовки пацієнта до додаткових методів 

дослідження та реалізувати його, скласти план лікування пацієнта 

відповідно до ситуативної клінічної задачі (по 25 балів).   Для проведення 

практичної частини  на платформі  MOODLE   розроблено 25 варіантів 

екзаменаційних білетів, до яких входить 3 ситуаційні задачі (внутрішньої 

медицини, педіатрії, хірургії). 

Теоретична частина – 150 тестів на освітній електронній платформі 

MOODLE 

• Жубрид МТ, яка представила екзаменаційні білети для проведення 

випускової атестації ЗВО з дисципліни «Медсестринство у внутрішній 

медицині» спеціальності  223 Медсестринство освітньо-професійної 

програми  «Сестринська справа» освітньо-кваліфікаційний рівень молодший 

спеціаліст у групах ІІІ МС 11 – 13 розроблені у двох комплектах – для 

очної форми проведення іспиту  та з використанням дистанційних засобів 

зв’язку. Комплект білетів для проведення атестації здобувачів в очній формі 

розроблено у кількості 25 білетів,  у яких міститься  ситуаційна задача з 

п’ятьма запитаннями – передбачає встановлення медсестринських діагнозів, 

планування   медсестринських втручань, виконання практичних навичок (по 

20 балів).  .    Для проведення практичної частини  на платформі  MOODLE   

розроблено 25 варіантів екзаменаційних білетів, до яких входить 3 

ситуаційні задачі (внутрішньої медицини, педіатрії, хірургії). 

Теоретична частина – 150 тестів на освітній електронній платформі 

MOODLE 

 

 

Ухвалили:  

1. Схвалити екзаменаційні білети для семестрових іспитів та випускової 

атестації ЗВО даних  дисциплін. 



2. Здати екзаменаційні білети на огляд в навчально – методичний відділ. 

3. Використовувати  екзаменаційні білети при проведенні іспитів. 

2. Слухали: 

Неділько Р.В. - зав. кафедри, яка  представила доповідь про неформальну 

освіту: 

Неформальна освіта – це освіта, яка здобувається, як правило, за освітніми 

програмами та не передбачає присудження визнаних державою освітніх 

кваліфікацій за рівнями освіти, але може завершуватися присвоєнням 

професійних та/або присудженням часткових освітніх кваліфікацій. Вона 

допомагає швидко і вчасно отримати необхідні знання відповідно до потреб тут 

і зараз. 

Форми неформальної освіти: очна (тренінги, майстер-класи, семінари, 

майстерні тощо), дистанційна (дистанційні курси, вебінари). 

Види неформальної освіти  

• Професійні курси/тренінги — це тренінги та/чи семінари для робітників 

компаній з підвищення кваліфікацій та/чи здобуття нових навичок. Як 

правило, професійні курси проводяться в короткі періоди та в умовах 

«безпечного простору». За цільовою аудиторією, професійні курси 

поділяються на корпоративні (за які платить працедавець) та індивідуальні 

(за які платить здобуваючий/ча освіту).  

• Громадська освіта — готує населення країни, особливо молодь, виконувати 

свою роль як громадян. Одна з найвідоміших теоретиків громадянської 

освіти Емі Гутман визначає її як «культивування чеснот, знань і навичок, 

необхідних для участі у політичному та соціальному житті». При цьому 

громадянська освіта включає в себе неформальні соціальні інститути (сім'ї, 

громади, бібліотеки, церкви, громадські організації, профспілки, спортивні 

команди, виборчі кампанії, ЗМІ тощо). 

• Онлайн освіта (MOOC) — це інтернет-курс з великомасштабною 

інтерактивною участю та відкритим доступом через інтернет. На додаток до 

традиційних матеріалів навчального курсу, такі як відео, читання, і 

домашніх завдань, MOOC надає можливість використання інтерактивного 

форуму користувачів, які допомагають створити 

спільноту студентів, викладачів та асистентів. Це одна із найновіших форм 

дистанційного навчання, яка активно розвивається у світовій освіті. Подібні 

сайти розраховані на студентів різних попередніх рівнів підготовки — як 

новачків, так і досвідчених фахівців. 

• Професійні стажування — навчання персоналу на робочому місці під 

керівництвом відповідальної особи після теоретичної підготовки або 

одночасно з нею з метою практичного оволодіння спеціальністю, адаптації 

до об'єктів обслуговування та керування, набуття навичок швидкого 

орієнтування на робочому місці та інших прийомів роботи. 

  

 



Ухвалили: 

1. Усім викладачам кафедри подати перелік онлайн-платформ щодо 

неформальної освіти до 29.04.2022 р.  

3. Слухали: 

Кузьменко О.В. викладача кафедри, яка запропонувала запровадити на 

кафедрі сертифікаційний курс» Догляд за клієнтом/пацієнтом в 

домашніх умовах» для зовнішніх слухачів без медичної освіти. 

Неділько Р.В. - зав. кафедри запропонувала розробити програму курсу, 

яка має бути прорецензована професором, док.мед.наук Яворським О.Г. 

 Ухвалили: 

1. Розробити програму курсу Догляд за клієнтом/пацієнтом в домашніх 

умовах» 

 

4. Слухали: 

Неділько Р.В. - зав. кафедри, яка  представила використання MOODLE 

в умовах дистанційного навчання викладачами кафедри. 

 

 

 

 

№ Дисципліна 

Чи 

прикріплені 

студенти? 

Курс в 

Мудл – 

ступінь 

готовності 

К-ть 

занять у 

Big Blue 

Button 

1.  
Основи 

медсестринства 

Кузьменко О.В., 

Костерева Н.В. 

Музика О.І., Качор 

В.Т. 

Фітьо Н.Р. 

І МС 11-13+ 

І МСв-11+ 

ІІ МСв-11+ 

ІІ МСф 1-3+ 

45% 

0 

Google 

Meet 

2.  Основи 

медсестринства 

Кузьменко О.В. 

Палагіцька О.Я. 

І МС-21+ 

ІІ МС-21+ 
70% 

0 

Google 

Meet 

3.  Внутрішні хвороби 

Тверда І.І. 
ІІ СТ-11+ 45% 0 

4.  Внутрішня медицина 

Тверда І.І. 

ІІ АК-11+ 

ІІІ АК-11+ 
45% 0 



 

 

№ Дисципліна 

Чи 

прикріплені 

студенти? 

Курс в 

Мудл – 

ступінь 

готовності 

К-ть 

занять у 

Big Blue 

Button 

5.  Внутрішня медицина з 

оцінкою результатів 

досліджень 

Неділько Р.В. 

І ЛД-22+ 

ІІ ЛД-21+ 

ІІІ ЛД-21+ 

55% 0 

6.  М/во у внутрішній 

медицині 

Безкоровайна Р.Ю., 

Андрейко О.І. 

Жубрид М.Т., Тверда 

І.І. 

ІІ МСв-11+ 

ІІІ МСв-11+ 

4 МСв-11+ 

35% 0 

7.  М/во у внутрішній 

медицині 

Неділько Р.В. 

Жубрид М.Т. 

ІІ МС-21+ 

ІІІ МС-21+ 

І МСв-21+ 

45% 

2 

без 

запису 

заняття 

8.  М/во у внутрішній 

медицині 

Андрейко О.І., Жубрид 

М.Т. 

Тверда І.І., Рик Т.М. 

ІІ МС 11-13+ 

ІІІ МС 11-13+ 
45% 0 

9.  Клінічне 

медсестринство у 

внутрішній медицині 

Неділько Р.В. 

Безкоровайна Р.Ю. 

4 МС-21+ 

ІІ МСв-22+ 

ІІІ МСв-21+ 

55% 0 

10.  Громадське здоров’я та 

громадське 

медсестринство 

Бялий А.О. 

ІІІ МС 11-13- 55% 0 

11.  Соціальна медицина та 

медична статистика 

Бялий А.О. 

ІІ МС-31+ 0 0 

12.  Дерматологія та 

венерологія 
І АК-11+ 55% 0 



 

 

№ Дисципліна 

Чи 

прикріплені 

студенти? 

Курс в 

Мудл – 

ступінь 

готовності 

К-ть 

занять у 

Big Blue 

Button 

Костів З.П. 

13.  Дерматологія та 

венерологія з оцінкою 

результатів досліджень 

Бялий А.О. 

ІІ ЛД-22+ 

ІІІ ЛД-21+ 
55% 0 

14.  М/с в дерматології та 

венерології 

Бялий А.О. 

Костів З.П. 

ІІ МС 11-13+ 

ІІІ МСв-11+ 

4 МС-21+ 

55% 0 

15.  Домедична допомога з 

ознайомчою медичною 

практикою 

Кузьменко О.В. 

І ФМ-21+ 35% 

0 

Google 

Meet 

16.  Загальний догляд за 

хворими та медична 

маніпуляційна техніка 

Кузьменко О.В. 

І АК-11+ 

ІІ АКф-1+ 
70% 

0 

Google 

Meet 

17.  
Маніпуляційна техніка 

Кузьменко О.В. 

ІІ ЛД-21+ 

ІІ ЛД-22+ 
85% 

0 

Google 

Meet 

18.  М/с в сімейній 

медицині 

Рик Т.М. 

ІІІ МС-21+ 

4 МС-21+ 
25% 0 

19.  М/с в сімейній 

медицині з курсом 

геронтології та геріатрії 

Білобривка В.Ю. 

Янків С.В. 

Яремчук О.В. 

ІІІ МС 11-13+ 

4 МСв-11+ 
45% 0 

20.  Сімейна медицина 

Рик. Т.М. 
ІІ МС-31+ 0 0 



 

 

№ Дисципліна 

Чи 

прикріплені 

студенти? 

Курс в 

Мудл – 

ступінь 

готовності 

К-ть 

занять у 

Big Blue 

Button 

21.  М/с в геронтології, 

геріатрії та паліативній 

медицині 

Яремчук О.В. 

4 МСв-11+ 0 0 

22.  Медсестринські теорії 

та процес 

Дуб Н.Є. 

І МСв-21+ 55% 0 

23.  Менеджмент та 

лідерство в 

медсестринстві 

Дуб Н.Є. 

Юристовська Н.Я. 

Бялий А.О. 

І МС-22+ 

ІІІ МСв-21+ 

4 МС-21+ 

80% 

2 

без 

запису 

заняття 

24.  Менеджмент у 

медсестринстві 

Дуб Н.Є. 

ІІ МС-31+ 35% 

1 без 

запису 

заняття 

25.  Психологія праці та 

управління 

Дуб Н.Є. 

ІІ МС-31- 70% 0 

Ухвалили: 

1. Доповнити навчальними матеріалами курси в системі MOODLE. 

2. Проводити заняття у Big Blue Button з записом відео. 

3. Активізувати роботу викладачів та студентів у системі MOODLE. 

 

5. Слухали: 

• Дуб Н.Є – декана факультету №2, яка повідомила про терміни закінчення 

семестру групами факультету, проведення екзаменаційної сесії та 

виробничої практики в період воєнного стану, акцентувала увагу на 

проблемних студентах факультету, надала списки студентів-волонтерів,   

 

• Безкоровайну У.Ю.- декана факультету №1, яка повідомила про 

особливості  проведення екзаменаційної сесії на факультеті в умовах 

воєнного стану, надала списки студентів-волонтерів, наголосила потребу 

активізувати заповнення навчальних журналів. 



 

• Неділько Р.В. – зав.кафедри, яка доручила Костів З.П. – відповідальній за 

наукову роботу кафедри звернутися до МОН України з проханням 

перенести 2-гу Всеукраїнську науково-практичну конференцію з 

медсестринства у зв’язку з воєнним станом в країні на невизначений 

термін.  

Ухвалили: 

1. Інформацію прийняти до відома. 

 
 

 

                  

 

 


