
ВНКЗ ЛОР «Львівська медична академія                                                        
ім. Андрея Крупинського» 

ПРОТОКОЛ  № 9 

Позачергове засідання кафедри внутрішньої медицини та 
управління охороною здоров’я 

м. Львів         12.03.2021  

Голова засідання- к.держ.упр.(доктор філософії) Неділько Р.В. 

Завуч кафедри - Жубрид М. Т. 

Секретар засідання - Білобривка В.Ю. 

 

 

Присутні : Неділько Р.В., Безкоровайна У.Ю., Дуб Н.Є., Юристовська Н.Я., 

Білобривка В.Ю., Бялий А.О., Жубрид М.Т., Костерева Н.В., Кузьменко О.В., 

Костів З.П., Палагіцька О.Я., Назар Н.С. , Тверда І.В.,  Фітьо М.В., Музика 

О.І., Яремчук О.І., Андрейко О.І., Янків С.В., Ільчишин О.В. 

 

Порядок денний: 

 

1. Обговорення та затвердження тестових завдань для ліцензійного іспиту 

КРОК – Б на спеціальності «Сестринська справа» з дисципліни 

«Клінічне медсестринство у внутрішній медицині».  

2. Обговорення та затвердження тестових завдань для ліцензійного іспиту 

КРОК – Б на спеціальності «Сестринська справа» з розділу 

«Організаційно-управлінська діяльність». 

3. Обговорення та затвердження тестових завдань для ліцензійного іспиту 

КРОК – Б на спеціальності «Лабораторна діагностика». 

4. Обговорення та затвердження тестових завдань для ліцензійного іспиту 

КРОК – М на спеціальності «Сестринська справа». 

5. Обговорення та затвердження тестових завдань для ліцензійного іспиту 

КРОК – М на спеціальності «Акушерська справа». 

Виступила: 

Завідувачка кафедри канд.держ.упр. Неділько Р.В., яка доповіла про те, 

що до Академії надійшов Наказ №145 від 12.03.2021 року  «Про 

наповнення банків тестових завдань іспитів «КРОК М» та «КРОК Б »» від 

Державної організації «Центр тестування професійної компетентності 

фахівців з вищою освітою напрямів підготовки «Медицина» і «Фармація» 

при Міністерстві Охорони Здоров’я України», наголосивши, що потрібно 

розробити та написати тестові завдання для іспитів «КРОК М» та «КРОК 



Б» відповідно до усіх дисциплін, які забезпечує кафедра та провести 

внутрішню експертизу тестових завдань. 

 

1. Слухали: 

 Викладача Жубрид М.Т., яка представила на розгляд, обговорення та 

затвердження  (внутрішню експертизу) науково-педагогічному складу 

кафедри  30 тестових завдань для ліцензійного іспиту КРОК – Б на 

спеціальності «Сестринська справа» з дисципліни «Клінічне 

медсестринство у внутрішній медицині».  

 

Ухвалили: затвердити тестові завдання в кількості 30 і вважати їх такими, 

що відповідають вимогам  Центру тестування професійної компетентності 

фахівців з вищою напрямків підготовки «Медицина». 

 

2. Слухали: 

 Викладача Дуб Н.Є., яка представила на розгляд, обговорення та 

затвердження  (внутрішню експертизу) науково-педагогічному складу 

кафедри  35 тестових завдань для ліцензійного іспиту КРОК – Б на 

спеціальності «Сестринська справа» з розділу «Організаційно-

управлінська діяльність».  

 

Ухвалили: затвердити тестові завдання в кількості 35 і вважати їх такими, 

що відповідають вимогам  Центру тестування професійної компетентності 

фахівців з вищою напрямків підготовки «Медицина». 

 

3. Слухали: 

 Викладача Неділько Р.В., яка представила на розгляд, обговорення та 

затвердження  (внутрішню експертизу) науково-педагогічному складу 

кафедри  46 тестових завдань для ліцензійного іспиту КРОК – Б на 

спеціальності «Лабораторна діагностика» з дисциплін: 

o Внутрішня медицина з оцінкою результатів досліджень – 15  

o Фтизіатрія з оцінкою результатів досліджень -7 

o Дерматологія, венерологія з оцінкою результатів досліджень - 15 

o Оториноларингологія з оцінкою результатів досліджень - 9 

 

Ухвалили: затвердити тестові завдання в кількості 46 і вважати їх такими, 

що відповідають вимогам  Центру тестування професійної компетентності 

фахівців з вищою напрямків підготовки «Медицина». 

 

  



4. Слухали: 

 Викладача Янків С.В., яка представила на розгляд, обговорення та 

затвердження  (внутрішню експертизу) науково-педагогічному складу 

кафедри  39 тестових завдань для ліцензійного іспиту КРОК – М на 

спеціальності «Сестринська справа» з дисциплін: 

o Медсестринство у внутрішній медицині - 21 

o Медсестринство в інших дисциплінах терапевтичного профілю - 

12 

o Невідкладні стани в терапії - 6 

 

Ухвалили: затвердити тестові завдання в кількості 39 і вважати їх такими, 

що відповідають вимогам  Центру тестування професійної компетентності 

фахівців з вищою напрямків підготовки «Медицина». 

 

5. Слухали: 

 Викладача Кузьменко О.В., яка представила на розгляд, обговорення 

та затвердження  (внутрішню експертизу) науково-педагогічному 

складу кафедри  70 тестових завдань для ліцензійного іспиту КРОК – 

М на спеціальності «Акушерська справа» з дисциплін: 

o Внутрішня медицина - 25 

o Загальний догляд за хворими та медична маніпуляцій на техніка - 

20 

o Дерматовенерологія – 20 

o Оториноларингологія - 5 

 

Ухвалили:  
1. Затвердити тестові завдання в кількості 70 і вважати їх такими, що 

відповідають вимогам  Центру тестування професійної компетентності 

фахівців з вищою напрямків підготовки «Медицина». 

2. Здати тестові завдання у навчально – методичний відділ Академії 

15.03.2021 року. 

 

 

Голова засідання   к.держ.упр.  Неділько Р.В. 

         

                

 

Секретар засідання  Білобривка В.Ю. 

 

 


