
ПРОТОКОЛ № 3 

ЗАСІДАННЯ КАФЕДРИ КЛІНІЧНОГО МЕДСЕСТРИНСТВА, 
АКУШЕРСТВА І ГІНЕКОЛОГІЇ 

(випускова для спеціальності 223 Медсестринство бакалаврського та 
магістерського рівня) 

28.10.2022 р. 
Зав кафедри-д. м. н. Палига І.Є. 
Секретар- Горбова Н.О. 
Присутні: Палига І.Є.-д. м. н., ректор - проф. Кривко Ю.Я., проректор з 

міжнародних зв’язків канд. мед. наук -  Согуйко Ю.Р.,  Грабовська Т.В.-к.м.н., 
доцент, Короткий В.В.- к. м. н., доцент;Грицишин Б.З.- к. м. н., викладачі 
кафедри: Куксенко І.В.; Наливайко Л.М.; Поцюрко Н.Т., Дідух О.О., Рій М.І., 
Горбова Н.О., асистент кафедри Рик Т.М.. 

Порядок денний: 
1. Розгляд та обговорення індивідуальних дат для курсів підвищення 

кваліфікації викладачів кафедри. 
2. Обговорення щодо заповнення програми MOODLE. 
3. Обговорення та затвердження екзаменаційних білетів до семестрових та 

державних іспитів 

4. Різне. 
 

 

I. Слухали: 
Палига І.Є.-зав. кафедри доповів, що повинні пройти курси підвищення 
кваліфікації наступні викладачі: Наливайко Л.М., Поцюрко Н.Т. 

     Ухвалили: 
Викладачам кафедри Наливайко Л.М., Поцюрко Н.Т. запланувати пройти 
курси підвищення кваліфікації протягом жовтня-листопада 2022р 

 

II.Слухали:  
Зав. кафедрою - д.м.н. Палигу І.Є., який довів до відома, що  для 

дистанційного навчання викладачам треба сформувати дистанційні групи 
студентів у форматі МООDL. Було оголошено про навчання викладачів 
академії, як працювати на платформі МООDL. 

Рик Т.М. запропонувала скласти списки. 
Ухвалили:  
Для дистанційного навчання викладачам кафедри сформувати дистанційні 

групи студентів у форматі МООDL, скласти списки. 
 

III. Слухали: 
Куксенко І.В. подала на затвердження екзаменаційні білети на іспити з 
дисципліни «Медсестринство в педіатрії» для студентів груп ІІІМС-11, ІІІМС-

12, ІІІМС-13. На семестровий іспит- 32 білетів.  



Короткий В.В. подав на затвердження екзаменаційні білети з дисципліни « 

Обстеження та оцінка стану здоров’я людини» для студентів груп ІМС-22, 

ІМСв-22, ІІМСв-21 та ІVМС-21: на семестровий іспит 30 білетів.  

 

Чайковська Г.С. подала на затвердження екзаменаційні білети на іспити з 
дисципліни «Медсестринство в педіатрії» для студентів групи ІІМС-32. На 
семестровий іспит- 32 білетів. 

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, використати 
при проведенні іспитів відповідно до розкладу. 

IV..Слухали: 
 

В питанні “Різне” Грабовська Т.В.  доповіла про рішення Вченої ради та наради 
завідувачів кафедр, а саме:  
Проректор з навчальної роботи Сойка Л.Д. нагадала про своєчасне заповнення 
журналів, виставлення семестрових оцінок, підсумкових модульних оцінок, 
диференційованих заліків. Наголосила на важливості уважного ведення 
документації. 
Завідувач навчально-методичним кабінетом Федорик В.М. нагадав про 
необхідність вчасно здати робочі навчальні програми. Наголосив на важливості 
правильного оформлення доповідей на засідання кафедр. 
Ухвалили: 
Інформацію прийняти до відома і виконання. 

 

 

 

Зав. кафедри                                                                  д. м. н., Палига І.Є. 
Секретар                                                                        Горбова Н.О. 
 


