
ПРОТОКОЛ  № 1 

ПРОВЕДЕННЯ  НАУКОВОГО СЕМІНАРУ КАФЕДРИ КЛІНІЧНОГО 

МЕДСЕСТРИНСТВА, АКУШЕРСТВА ТА ГІНЕКОЛОГІЇ 

(випускова для спеціальності 223 Медсестринство бакалаврського та 

магістерського рівня) 

 

м. Львів        06.10.2020 

 

В.о. зав. кафедри Грабовська Т.В.-к.м.н., доцент 

Модератор наукового семінару – к.м.н., доцент кафедри Карпінська Т.Г. 

Присутні: д. м. н., професор Кривко Ю.Я.; к.м.н., доцент Грабовська Т.В., 

к.м.н., доцент Карпінська Т.Г.,  к. м. н , доцент Короткий В.В.,  Орібко С. Д.- 

Заслужений лікар України; к. м. н., доцент Согуйко Ю.Б.  к. м. н., Чайковська 

Г.С., викладачі кафедри: Куксенко І.В.; Наливайко Л.М.; Поцюрко Н.Т.; 

асистенти кафедри: Синиця С.В., Рик Т.М., Дідух О.О., Яворська Н.В., 

Гутей.Г.М. 

Слухали: 
1. Доповідь на тему:  Коронавірус в Україні і світі. Найважливіші новини.  

Доповідач: к.м.н., доцент Грабовська Т.В. 

2. Питання виконання плану запланованої магістерскої роботи магістранткою 

Грицищин Х., групи 2МС 31 на тему «Стан здоров'я студентів ЗВО та 

школярів Львівщини», яка виконується під керівництвом к.м.н., доцента 

Карпінської Т.Г. і  магістрантки Касперської  Г. на тему «Вивчення та 

удосконалення комунікативних компетентностей у медичних працівників на 

прикладі Львівського обласного госпіталю ветеранів війн та репресованих ім. 

Ю.Липи», яка виконується під керівництвом д.м.н., професора Кривко Ю.Я.- 

підготовка цієї інформації для розгляду на засіданні Вченої Ради Академії. 

3. Обгрунтування тем магістерських робіт викладачів кафедри, які   

проходять навчання в магістратурі і виконуть магітерські роботи по 

наступним темам: 

1. Куксенко І.В. « Аналіз забезпечення доступу сільського населення до 

медичних послуг в умовах пандемій, зокрема в умовах Covid-19, на 

регіональному рівні.» 

2. Поцюрко Н.Т. «Аналіз фахової діяльності сестри/брата медичних в умовах 

пандемії, зокрема в умовах Covid-19.» 

 

1.В доповіді були висвітлено наступні питання: етіологія і епідеміологія 

коронавірусної інфекції, клінічна картина, основні принципи лікування 

COVID-19, а також питання вакцинації і зроблено висновки. Також 

викликало зацікавлення питання профілактики зараження цією інфекцією, 

що дуже детально було охарактеризовано доповідачем.  

Текст доповіді додається. 

 



Ухвалили:  

1.Заслухана доповідь є  дуже актальною і  зроблена на високому науково-

інформаційному рівні і викликала зацікавленість у всіх присутніх. Не 

викликає сумніву своєчасність і необхідність  поданої інформації.  

2.Робота  магістрантки Грицищин Х.і магістрантки Касперської  Г. групи 

2МС 31, виконуються згідно складеного плану. 

3. Теми магістерських робіт  Куксенко І.В.і Поцюрко Н.Т є актуальними і 

мають практичне значення для роботи закладів охорони здоров'я. 

 

 

 

В.о. зав. кафедри                                              к.м.н., доцент  Грабовська Т.В. 

 

Модератор наукового семінару                      к.м.н., доцент Карпінська Т.Г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


