
ПРОТОКОЛ  № 12 
ЗАСІДАННЯ КАФЕДРИ КЛІНІЧНОГО МЕДСЕСТРИНСТВА, АКУШЕРСТВА 

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

23.03.2022 

В/о зав. кафедри – Грабовська Т.В.-доцент, к.мед.н. 
Секретар – Синиця С.В. 
Присутні : Сойка Л.Д.- к.хім.н.,Грабовська Т.В.-к.м.н.,доцент, Куксенко І.В., 
Наливайко Л.М.,Синиця С.В., Дідух О.О., Гутей Г.М.,  Нечипор Н.О., 
Безкоровайна У.Ю. – к.н.д.у., Дуб Н.Є. – к.н.д.у.,   Фітьо Н.Р 

Запрошені гості: Секретар Л. Б.- к.мед.н., доцент кафедри педіатрії №2 ЛНМУ 
імені Данила Галицького., Поцюрко С. О.-, асистент кафедри педіатрії №2 
ЛНМУ імені Данила Галицького 

Теоретичне заняття проводилося на онлайн платформі Zoom 

 

Порядок денний: 

1. Відкрите теоретичне заняття  на тему: «Кашлюк, пара кашлюк, дифтерія, 

менінгококова інфекція» з дисципліни «Педіатрія»  викладача Куксенко 
І.В.  

 

1. Слухали: 
Викладач  1.Куксенко І.В. представила теоретичне заняття  на тему: « 
Вигодовування грудної дитини. Природнє, штучне та змішане вигодовування» з 
дисципліни «Педіатрія» для студентів групи ІІ АК.  
Технічне забезпечення заняття– мультимедійна презентація.  
  

Зміст теоретичного заняття: 

1. Організаційні питання. 
2. План лекції 

 

Викладач висвітлила актуальність теми даного заняття, поставила мету і 
ознайомила студентів з планом теоретичного заняття. Було ознайомлено 
студентів з основними принципами вигодовування дітей раннього віку, 
правилами і перевагами природного вигодовування, новими методиками 
введення пригодовування, методами альтернативного догодовування 

Виступили: 

 Грабовська Т.В. к.м.н., доцент: викладення матеріалу до теоретичного 
заняття проведено на сучасному рівні, представлено найсучасніші дані про 



принципи природного вигодовування. Слід підкреслити, що в онлайн 
занятті озвучені нові протоколи і накази МОЗ України. 

 Нечипор Н.О.: викладач прекрасно володіє теоретичним матеріалом, 
акцентує велику увагу на клінічні протоколи, накази МОЗ України. 
Здобувачі вищої освіти мали змогу отримати самі сучасні дані про 
принципи вигодовування, пригодовування і догодовування дітей раннього 
віку. Заняття побудоване методично правильно, викладач дотримувалась 
плану викладання матеріалу. 

 

Ухвалили: 

1. Оцінити теоретичне заняття на тему: «Кашлюк, паракашлюк, дифтерія, 

менінгококова інфекція» з дисципліни «Педіатрія» для студентів групи ІІ АК на 
«відмінно». 

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. 
 

 

 


