
ПРОТОКОЛ  № 3 

 ЗАСІДАННЯ КАФЕДРИ КЛІНІЧНОГО МЕДСЕСТРИНСТВА, 
АКУШЕРСТВА ТА ГІНЕКОЛОГІЇ 

(випускова для спеціальності 223 Медсестринство бакалаврського та 
магістерського рівня) 
м. Львів        28.10.2020 

Зав. кафедри Палига І.Є.-д. м. н. 
Секретар – Синиця С.В. 
Присутні: Палига І.Є.-д. м. н., Кривко Ю.Я.- д. м. н., професор; Грабовська 
Т.В.-к.м.н., доцент, Короткий В.В.- к. м. н., Орібко С. Д.- Заслужений лікар 
України; Карпінська Т.Г.- к. м. н., доцент; Согуйко Ю.Б. - к. м. н., Чайковська 
Г.С. - к. м. н., 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., Антоненко Ю.О. 
 

Порядок денний: 
1. Обговорення щодо запуску програми MOODLE. 
2. Звіт Синиці С.В. про проходження курсів підвищення кваліфікації з 
педіатрії на базі Львівського державного медичного університету імені Данила 
Галицького. 
3. Обговорення та затвердження екзаменаційних білетів до семестрових та 
державних іспитів. 
4. Розгляд  завдань до модульного контролю з дисципліни «Медсестринство 
в педіатрії» для студентів спеціальності "Сестринська справа" денної та 
вечірньої форм навчання. 
5. Різне. 
І.Слухали: Палига І.Є. зав. кафедри доповів, що для роботи в системі MOODLE 
в Академії створена корпоративна пошта.  Для початку, кожен викладач має 
зареєструвати свою адресу, тому треба зайти до навчально методичної частини 
та отримати  викладчам кафедри електронні адреси, паролі, інструкції. 
Відповідальним за  роботою в системі MOODLE призначити Рик Т.М. 
Ухвалили: 
Інформацію прийняти до відома і виконання. 
ІІ.Слухали:  
Синиця С.В. подала звіт про проходження ТУ курсів підвищення кваліфікації з 
дисципліни «Педіатрія» з циклом « Проблеми дитячої гастроентерології» на 
базі Львівського державного медичного університету імені Данила Галицького. 
Ухвалили: 
1. Схвалити  звіт про проходження курсів підвищення кваліфікації з 
дисципліни «Педіатрія» з циклом «Проблеми дитячої гастроентерології» на базі 
Львівського державного медичного університету імені Данила Галицького. 

2. Здати звіт на огляд в методичний кабінет. 
3. Використовувати інформацію при проведенні занять з дисципліни. 
ІІІ. Слухали: 
Короткий В.В. - доцент кафедри доповів, що  екзаменаційні білети  для 
семестрового іспиту з дисципліни «Обстеження та оцінка стану здоров’я 
людини» для студентів груп ІV МС 21 та І МС 22 перезатверджуються. Наявно 



30 білетів,в кожному по 4питання і задача+30 білетів до практичної частини, в 
кожному 1 методика обстеження і 1 аналіз. 
   Ухвалили: 
1. Білети складені фахово вірно, включають весь об`єм теоретичного  матеріалу 
з дисципліни відповідно до програми. 
2. Схвалити білети для семестрового іспиту. 
3. Білети здати проректору з навчальної роботи для затвердження 

до 10.11.20, використати при проведенні іспитів відповідно до розкладу 

у групах ІV МС 21 та І МС 22. 

Антоненко Ю. О.- асистент кафедри подала на затвердження екзаменаційні 
білети на іспити з дисципліни «Клінічне медсестринство в педіатрії» для 
студентів груп ІІІ МС(в) 21. 

Ухвалили: 
1. Білети складені фахово вірно, включають весь об`єм теоретичного матеріалу 
з дисципліни відповідно до програми. 
2. Схвалити білети для семестрового іспиту. 
3. Білети здати проректору з навчальної роботи для затвердження до 10.11.20, 

використати при проведенні іспитів відповідно до розкладу. 

Куксенко І. В. –викладач кафедри склала екзаменаційні білети на іспити з 
дисципліни «Педіатрія» для студентів групи ІІІ АК 11. Iспит включає 27білетів 
із ситуаційними задачами з виконанням практчних навичок. 

Ухвалили: 
1. Білети складені фахово вірно, включають весь об`єм теоретичного матеріалу 
з дисципліни відповідно до програми. 
2. Схвалити білети для семестрового та державного іспитів. 

3. Білети здати проректору з навчальної роботи для затвердження до 10.11.20, 

використати при проведенні іспитів відповідно до розкладу у групі ІІІАК-11.  

Поцюрко Н.Т. – викладач кафедри склала екзаменаційні білети для 
семестрового і державного іспиту з дисципліни «Медсестринство в педіатрії» 
для студентів групи ІV МС(в)11. Всього складено по 25 білетів, які включають 

ситуаційну задачу, в якій необхідно: 1 - скласти план медсестринського 
процесу, 2- продемонструвати виконання практичних навичок.  

Ухвалили: 
1.Cхвалити білети для семестрового та державного екзаменів. 
2.Здати білети для затвердження проректору з навчальної роботи Сойці Л.Д. до 

10. 11.20 р. 
3. Використовувати білети для проведення іститів вiдповідно до затвердженого 
розкладу в групах ІVМС(в)-11. 

 Яворська Н.В.  -викладач кафедри склала екзаменаційні білети для 
семестрового і державного іспиту з дисципліни «Гінекологія» для студентів 
групи ІІІ АК-11. Всього складено по 29 білетів, які включають ситуаційну 
задачу і практичні навички.  
Ухвалили: 
1.Cхвалити білети для семестрового та державного екзаменів. 
2.Здати білети для затвердження проректору з навчальної роботи Сойці Л.Д. до 
01. 11.20 р. 



3. Використовувати білети для проведення іспитів вiдповідно до затвердженого 
розкладу в групі ІІІ АК-11. 

Гутей Г.М. -викладач кафедри склала екзаменаційні білети для семестрового і 
державного іспиту з дисципліни «Акушерство» для студентів групи ІІІ АК-11. 

Всього складено по 19 білетів, які включають ситуаційну задачу (попередній 
акушерський діагноз, тактика, практична навичка). 
Ухвалили: 
1.Cхвалити білети для семестрового та державного екзаменів. 
2.Здати білети для затвердження проректору з навчальної роботи Сойці Л.Д. до 
01. 11.20 р. 
3. Використовувати білети для проведення іспитів вiдповідно до затвердженого 
розкладу в групі ІІІ АК-11. 

ІV. Слухали: 
 Синиця С.В. – асистент кафедри склала Модульний контроль №6 з дисципліни 
«Медсестринство в педіатрії» для спеціальності «Сестринська справа» по 
розділу «Інфекційні хвороби» для студентів ІІІ курсу денної форми навчання. 
Всього розроблено 3 варіанта по 30 питань, які включають 15 тестових питань І 
рівня,10 описових питань ІІ рівня і 5 ситуаційних задач ІІІ рівня + 3 варіанти по 
4  завдання для проведення практичної частини МК. 
Ухвалили: 
1. Схвалити тестові завдання до модульного контролю з дисципліни 
«Медсестринство в педіатрії»для спеціальності «Сестринська справа» по 
розділу «Інфекційні хвороби» для студентів ІІІ курсу денної форми  навчання.  
2. Здати модульний контроль на огляд в методичний кабінет. 
3.Використовувати при проведенні модульних контролів з дисципліни 
«Медсестринство в педіатрії». 
V. Слухали: 
В питанні “Різне” Палига І.Є. зав. кафедри. доповів про рішення наради 
завідувачів кафедр, а саме:  
 Перехід навчального закладу на повну дистанційну форму навчання у 
зв’язку з пандемією COVID-19; 

 Білети здати для іспиту у І семестрі для затвердження та 
перезатвердження проректору з навчальної роботи Сойці Л.Д. за 2 тижні до 
іспитів; 
 В січні буде проводитись державний іспит Крок-М, викладачам на 
заняттях готувати студенів до здачі на основі банку тестів зі всіх дисциплін; 
оновити базу даних тестів в комп`ютерному класі зі всіх дисциплін; 
 Оформити навчальні журнали всіх академічних груп; 
 Оновити екзаменаційні білети; 
 На ІІ семестр підготувати нові програми для магістрів. 
Поцюрко Н. Т. повідомила, що 17.11.2020 р. о 12.00 заплановано круглий стіл 
на кафедрі в системі ZOOM на тему: «Щастя розміром з долоньку» 
присвячений Міжнародному дню передчасно народжених дітей. Прохання 
членів кафедри по можливості доєднатися, щоб зробити відео і фотофіксацію. 
Грабовська Т. В. повідомила, що 18.11.2020р. Викладачі Львівської медичної 
академії ім.Андрея Крупинського Синиця С.В., Рудакова Н.Є., Костерева Н.В. 



міжкафедрально  проведуть відкрите, інтегроване практичне заняття на тему: 
"Медсестринський процес при менінгококовій інфекції" у групі ІІІМС12 в 
онлайн-форматі. 
 

Ухвалили: 
Інформацію прийняти до відома і виконання. 

 

 

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

 

 


