
ПРОТОКОЛ  № 8 

ЗАСІДАННЯ КАФЕДРИ КЛІНІЧНОГО МЕДСЕСТРИНСТВА, АКУШЕРСТВА 
ТА ГІНЕКОЛОГІЇ 

(випускова для спеціальності 223 Медсестринство бакалаврського та 
магістерського рівня) 
м. Львів 

18.02.2022 

В/о зав. кафедри – Грабовська Т.В.-доцент, к.мед.н. 
Секретар – Синиця С.В. 
Присутні : Грабовська Т.В.-к.м.н.,доцент, Ільчишин О.В., Неділько У.Ю., – 

к.н.д.у., Дуб Н.Є. – к.н.д.у., Куксенко І.В., Наливайко Л.М., Синиця С.В., Дідух 
О.О., Гутей Г.М., Костарева Н.В., Рудакова Н.Є., Карпінська T.Г. 

Запрошені гості: Галина Іванівна Лаговська КВНЗ «Житомирський медичний 
інститут» викладач акушерства та гінекології. 

 

Теоретичне заняття проводилося на онлайн платформі Zoom 

 

Порядок денний: 

1. Відкрите теоретичне заняття  на тему: «Переношування вагітності» з 
дисципліни «Акушерсво»  викладача Гутей Г.М.  

 

 

1. Слухали: 
Викладач  Гутей Г.М. представила теоретичне заняття  на тему: 
«Переношування вагітності» з дисципліни «Акушерсво» для студентів 
спеціальності 223 «Медсестринство», Акушерська справа,  група ІІ АК-11.  

Технічне забезпечення заняття –  мультимедійна презентація.  
  

Зміст теоретичного заняття: 
1. Організаційні питання. 
2. Зміст лекції. 
3. Тести для перевірки знань даної лекції. 
4. Ситуаційна задача. 
5. Зміст та алгоритм  самостійної роботи студентів. 
6. Рефлексія. 

 

Викладач висвітлила актуальність теми даного заняття,  мету і ознайомила 
студентів з планом теоретичного заняття. Було ознайомлено студентів з 
визначенням «переношування вагітності»,  методами діагностики переношеної 
вагітності, способами надання допомоги жінкам під час вагітності та в пологах 
при переношеній вагітності. 

Виступили: 



 Грабовська Т.В. к.м.н., доцент: викладення матеріалу теоретичного заняття 
проведено на сучасному рівні, представлено найсучасніші дані про 
переношування вагітності. Озвучені протоколи і накази МОЗ України щодо 
даної теми. 

 Ільчишин О.В.: викладач прекрасно володіє теоретичним матеріалом, 
акцентує увагу на важливих деталях теми. Презентація змістовна, з 
використанням правильних та якісних фотографій/рисунків/таблиць/відео. 
Заняття побудоване методично правильно, викладач дотримувалась плану 
викладання матеріалу. Цікаво проведено рефлексію.  

 Дуб Н.Є.: викладення матеріалу цікаве та змістовне. Викладач професійно 
тримав увагу аудиторії протягом всієї лекції.  

 

Ухвалили: 

1. Оцінити теоретичне заняття на тему: «Переношування вагітності» з 
дисципліни «Акушерство » для студентів спеціальності 223 «Медсестринство», 

Акушерська справа,  група ІІ АК-11. 

2. Здати методичну розробку теоретичного заняття в навчально-методичний 
відділ. 

           

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

 

 


