
ПРОТОКОЛ № 11 

ЗАСІДАННЯ КАФЕДРИ КЛІНІЧНОГО МЕДСЕСТРИНСТВА, АКУШЕРСТВА 
ТА ГІНЕКОЛОГІЇ 

(випускова для спеціальності 223 Медсестринство бакалаврського та 
магістерського рівня) 

30.04.2021 р. 
В.О. зав кафедри-Грабовська Т.В.-к.м.н., доцент. 

Секретар- Синиця С.В. 
 

Присутні : Ректор - проф. Кривко Ю.Я., проректор з міжнародних зв’язків 
к.м.н. -  Согуйко Ю.Р., Грабовська Т.В.-к.м.н., доцент, Короткий В.В.- к. м. н., 
доцент, Орібко С. Д.- Заслужений лікар України; Карпінська Т.Г.- к. м. н., 
доцент; викладачі кафедри: Куксенко І.В.; Наливайко Л.М.; Поцюрко Н.Т., 
Дідух О.О., Гутей Г.М.; асистенти кафедри: Синиця С.В., Рик Т.М.. 
 

Порядок денний: 
1. Інформація Вченої ради академії за 28.04.21. 
2. Інформація про матеріали підготовки до звіту кафедри для Вченої ради та 

обговорення майбутньої планової перевірки ВНЗ. 
3. Обговорення підготовки студентів до ліцензованого іспиту Крок М і Крок 
В. 
4. Різне. 
 

І. Слухали: 
Грабовська Т.В.-к.м.н., доцент-в.о. зав. кафедри довела до відома інформацію 
Вченої ради за 28.04.21р., а саме: що згідно розпорядження ректора академія 
переходить на змішану форму навчання: лекції і надалі проводити онлайн, а 
практичні- в аудиторіях. Проректором з наукової роботи Стоколос-Ворончук О. 
було відмічено на Вченій раді про те, що наша кафедра одна з найкращих 
справляється з навчально- методичною роботою, майже повністю заповнено 
навчальну платформу MOODLЕ. 

Ухвалили: 
Інформацію прийняти до відома і виконання. 
 

ІІ. Слухали: 
Завуч кафедри Поцюрко Н.Т. доповіла про майбутню планову перевірку ВНЗ і 
оголосила, що всю документацію подати в електронному варіанті до кінця 
травня в методкабінет. Інформацію про матеріали підготовки до звіту кафедри 
для Вченої ради треба подати до кінця тижня Гутей Г.М.. 
Повна комплектація навчально-методичних комплексів з дисциплін, які 
проводяться на кафедрі «Клінічного медсестринства, акушерства та 
гінекології». 
1. Наявність робочих програм 

2. План роботи кафедри: 
 План роботи наукового семінару кафедри з додатками. 
 План роботи методичного семінару кафедри з додатками. 
3. Протоколи засідань кафедри: 



 Протоколи засідань наукового семінару кафедри 

 Протоколи засідань методичного семінару кафедри 

4. Звіти викладачів кафедри. 
5. Індивідуальні плани викладачів. 
6. Журнал кафедри. 
Ухвалили: 
1. Доукомплектувати НВК з дисциплін, які проводяться на кафедрі 
«Клінічного медсестринства, акушерства та гінекології». 
2. Вчасно заповнити всю документацію на кафедрі. 
3. Представити всю документацію на перевірці кафедри та до звіту кафедри 
на Вченій раді. 
 

ІІІ. Слухали: 
Орібко С.Д. наголосила на важливості проведення онлайн-консультацій до 
ліцензійних іспитів Крок-М та Крок В на належному рівні.  
Ухвалили: 
Проводити онлайн-консультації до Кроку М та Крок В згідно розкладу. 
  

ІV. Слухали:  
В питанні “Різне” завуч кафедри Поцюрко Н.Т. доповіла про рішення наради 
завідувачів кафедр, а саме: викладачам, які будуть атестуватись, підготувати 
документацію для оглядової комісії. 
 Начальник методичного відділу Федорик В.М., наголосив на необхідності 
укомплектовувати свої напрацювання у портфоліо. Члени кафедр повинні 
завершити роботу над розробкою навчально- методичних комплексів.  
Проректор з навчальної роботи Сойка Л.Д. відмітила важливість вчасної здачі 
навчально- методичних комплексів в електронному виді.  
Нечипор Н.О. нагадала про підготовку до перевірки навчальної та методичної 
документації. 
 

Ухвалили: 
Інформацію прийняти до відома і виконання. 
 

 

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

 

Секретар                                                                        Синиця С.В.  

 


