
ПРОТОКОЛ № 13 

ЗАСІДАННЯ КАФЕДРИ КЛІНІЧНОГО МЕДСЕСТРИНСТВА, АКУШЕРСТВА 
ТА ГІНЕКОЛОГІЇ 

(випускова для спеціальності 223 Медсестринство бакалаврського та 
магістерського рівня) 

м. Львів        16.06.2021 

Зав. кафедри Палига І.Є.-д. м. н. 
Секретар – Синиця С.В. 
Присутні: Палига І.Є.-д. м. н., зав. кафедри; Кривко Ю.Я.- д. м. н., професор, 
ректор; Сойка Л.Д.- к. хім. н., проректор з навчальної роботи, Стоколос-

Ворончук О.О.-к. філол. н., доцент, проректор з наукової роботи, 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; Согуйко Ю.Б. - к. м. н., доцент, 
проректор з міжнародних зв’язків; Чайковська Г.С. - к. м. н., ст. наук. викладач, 
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. 
Порядок денний: 
1. Апробація магістерської роботи «Стан здоров’я студентів ЗВО та 
школярів Львівщини» Гнідишин Х.М. групи ІІ МС31. 
2. Обговорення та затвердження екзаменаційних білетів для 
диференційованого заліку з переддипломної практики спеціальність  223 
Медсестринство освітньо-професійна програма «Сестринська справа» освітньо-

кваліфікаційного рівня молодший бакалавр групи III МС 11-13 

3. Обговорення навчально-методичної роботи на кафедрі. 
4. Різне. 
І. Слухали: 
Палига І.Є.-д. м. н.- зав. кафедри привітав всіх присутніх і відкрив засідання 
кафедри. 
Доцент Карпінська Т. Г. представила магістрантку Гнідишин Х.М. групи ІІ 
МС31.  
Магістрантка Гнідишин Христина Михайлівна (науковий керівник: к. м. н., 
доцент Карпінська Тетяна Георгіївна) виступила з короткою презентацією своєї 
наукової роботи на здобуття освітнього ступеня магістр «Стан здоров’я 
студентів ЗВО та школярів Львівщини», де доповіла наступне. 

У магістерській роботі розкривається проблематика погіршення стану здоров’я 
школярів та студентів, що в основному пов’язано з відсутністю здорового 
способу життя, а особливо недостатньою фізичною активністю та не 
раціональним харчуванням серед  молоді. Здійснюється аналіз рівня 
соматичного здоров’я у  досліджуваних студентів та школярів Львівщини, що 
дає можливість визначити реальний стан здоров’я підростаючого покоління. 
Також в цій роботі визначається ризик передчасної смертності пов’язаної з 
надлишком маси тіла у студентів і школярів Львівщини.  На основі отриманих 
результатів дослідження розроблені рекомендації спрямовані на зміцнення 
здоров’я молоді. 
Короткі тези доповіді додаються. 
Проректор з наукової роботи Стоколос-Ворончук О.О. схвально відгукнулась 
про наукову роботу магістрантки і похвалила самого наукового керівника 



Карпінську Т.Г. Відмітила, що Гнідишин Х.М. вільно володіє матеріалом і 
гідно справилась із поставленими завданнями, тому рекомендує дану наукову 
роботу до захисту. 
Карпінська Т.Г. відмітила високу працездатність Гнідишин Х.М., її вміння 
узагальнювати свої дані та робити належні висновки. Дана робота дійсно 
заслуговує високої оцінки і може бути представлена до захисту. 
Грабовська Т.В. висловила подяку науковому керівнику Карпінській Т.Г. і 
зауважила, що робота проведена на високому рівні і може бути представлена до 
захисту. 
Короткий В.В. виніс подяку науковому керівнику Карпінській Т.Г. і похвалив 
наукову роботу Гнідишин Х.М., відмітивши що робота є дійсно цікавою і може 
використовуватись в практичній медицині, тому гідно може бути представлена 
до захисту. 
Всіма виступаючими були задані питання щодо наукової роботи, на які 
Гнідишин Х.М. дала вичерпні відповіді. 
Ухвалили: 
1. Схвалити  апробацію наукової роботи «Стан здоров’я студентів ЗВО та 
школярів Львівщини» магістрантки групи ІІ МС-31 Гнідишин Х.М.. 
2. Рекомендувати наукову роботу «Стан здоров’я студентів ЗВО та 
школярів Львівщини» магістрантки групи ІІ МС-31 Гнідишин Х.М. до захисту. 
3. Інформацію прийняти до відома і виконання. 
 

                                                                                  «За» - 18 (одноголосно). 
ІІ. Слухали: 
Куксенко І. В. –викладач кафедри склала 18 екзаменаційних білетів для 
диференційованого заліку з переддипломної практики спеціальність  223 
Медсестринство освітньо-професійна програма «Сестринська справа» освітньо-

кваліфікаційного рівня молодший бакалавр групи III МС 11-13 

Ухвалили: 
1. Білети складені фахово вірно, включають весь об`єм матеріалу по 
практичним навичкам з дисципліни  «Медсестринство в педіатрії» відповідно 
до програми. 
2. Схвалити білети для диференційованого заліку з переддипломної практики за 
спеціальністю  223 Медсестринство освітньо-професійна програма 
«Сестринська справа» освітньо-кваліфікаційного рівня молодший бакалавр 
групи III МС 11-13. 

3. Білети здати проректору з навчальної роботи для затвердження і використати 
при проведенні іспитів відповідно до розкладу у групах ІІІМС-11-13. 

ІІІ. Слухали: 
Завуч кафедри Поцюрко Н.Т. повідомила, що всю документацію подати в 
електронному варіанті до кінця червня в методкабінет, в паперовому варіанті 
додати цифровий звіт кожного викладача. Інформацію про матеріали 
підготовки до звіту кафедри для методкабінету треба подати до кінця тижня їй 
на електронну скриньку. 
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. 
 

  
ІV. Слухали: 
В питанні “Різне” Палига І.Є. доповів про рішення наради завідувачів кафедр, а 
саме: 
 Білети здати для іспиту у ІІ семестрі для затвердження та 
перезатвердження проректору з навчальної роботи; 
 Оформити навчальні журнали всіх академічних груп; 
 Оновити екзаменаційні білети; 
Ухвалили: 
Інформацію прийняти до відома і виконання. 
 

 

 

Зав. кафедри                                                                  д. м. н., Палига І.Є. 
        Секретар                                                                        Синиця С.В. 
 

 

 

 


