
ПРОТОКОЛ  № 4 

 ЗАСІДАННЯ КАФЕДРИ КЛІНІЧНОГО МЕДСЕСТРИНСТВА, 
АКУШЕРСТВА ТА ГІНЕКОЛОГІЇ 

(випускова для спеціальності 223 Медсестринство бакалаврського та 
магістерського рівня) 
м. Львів        25.11.2020 

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. 
 

Порядок денний: 

1. Обговорення проведення на кафедрі круглого столу на тему: «Щастя 
розміром з долоньку» 

2. Обговорення проведення міжкафедрального  відкритого, інтегрованого 
практичного заняття. 

3. Обговорення підготовки студентів до ліцензованого іспиту Крок М. 
4. Різне. 
 

І. Слухали:  
Звіт завуча кафедри Поцюрко Н.Т., що 17.11.2020 р, о 12.00 відбувся круглий 
стіл на тему: «Щастя розміром з долоньку» присвячений Міжнародному дню 
передчасно народжених дітей.  
17 листопада – Міжнародний день передчасно народжених дітей 

Міжнародний день, встановлений Європейським фондом допомоги 
новонародженим  та партнерами у 2008 році, який відзначається щорічно 17 
листопада. Проблема недоношених дітей є медико-соціальною. За статистикою, 
передчасні пологи є причиною майже половини всіх випадків смерті 
новонароджених дітей в світі. Щорічно на планеті близько 15 мільйонів дітей 
народжуються недоношеними, в середньому це кожна 10-та дитина з 
народжуваних. Більше як один мільйон з цих дітей помирають невдовзі після 
народження. Тому медики та громадськість об’єднують свої зусилля заради 
збереження життя і здоров’я таких дітей. 
 

Ухвалили: 
Інформацію прийняти до відома і виконання. 
 

ІІ. Слухали:  
Звіт Синиці С.В. про те, що 18.11.2020р. викладачі Львівської медичної 
академії ім. Андрея Крупинського Синиця С.В., Рудакова Н.Є., Костерева Н.В. 
міжкафедрально  провели відкрите, інтегроване практичне заняття на тему: 
"Медсестринський процес при менінгококовій інфекції" у групі ІІІМС12 в 



онлайн-форматі. Метою даного заняття було продемонструвати різноманітні 
інструменти проведення занять дистанційно: з використанням платформи 
Zoom, додатків Kahoot, Google Classroom, ClassMarker. Робота в індивідуальних 
кімнатах для вирішення клінічних кейсів,  використання відеоматеріалів для 
демонстрації практичних навичок позитивно сприймались ЗВО та активізували 
їх до роботи. Викладачі академії ефективно використали різноманітні методи 
зворотнього зв'язку зі студентами та  колегами: "Валіза" та "Емоційно- 

рефлекційний" фідбек. На заняття були запрошені деканом Н.Є. Дуб гості з 
Чернівецького медичного коледжу, Кам’янського медичного коледжу, та 
Базового медичного коледжу ІФДМУ. 
 

Ухвалили : 
Інформацію прийняти до відома і виконання. 
 

ІІІ. Слухали: 
Орібко С.Д. яка наголосила на важливості проведення консультацій до 
ліцензійних іспитів Крок-М на належному рівні.  Кожен викладач, дисципліна 
якого входить у іспит і він читав у студентів цю дисципліну, згідно графіку 
повинен проводити консультацію. 
Виступили: Синиця С.В., Поцюрко Н.Т. запропонували, щоб перед 
семестровими іспитами був проведений тренувальний комп`ютерний тестовий 
контроль. 

 

Ухвалили: 
1. Проводити консультації до Кроку М згідно розкладу. 
2.  Контроль за відвідуванням студентами консультацій. 
 

ІV. Слухали: 
В питанні “Різне” зав. кафедри Палига І.Є.-д. м. н.,  доповів про рішення наради 
завідувачів кафедр, а саме: продовжити онлайн навчання до 31.12.20 в умовах 
карантину; викладачам, які будуть атестуватись, планувати показові онлайн- 

заняття, розробити методичні рекомендації, пройти курси ФПК, підготувати 
документацію для оглядової комісії. 
 Начальник методичного відділу Федорик В.М., наголосив на необхідності 
укомплектовувати свої напрацювання у портфоліо. Члени кафедр повинні 
активізувати роботу над розробкою методичних рекомендацій.  
Проректор з навчальної роботи Сойка Л.Д. відмітила важливість вчасної здачі 
екзаменаційних білетів на затвердження та перезатвердження; перелік 
практичних навичок в білетах повинен відповідати переліку практичних 
навичок, поданих у робочих програмах; питання в білетах не можуть 
повторюватися. 
Нечипор Н.О. нагадала про підготовку до перевірки навчальної та методичної 
документації; звіти викладачів за І семестр 2020-2021н.р. 
Грабовська Т. В. запропонувала відгукнутися бажаючих взяти участь в 
наступних онлайн конференціях: «Ефективність застосування інноваційних 
технологій для формування творчого потенціалу освітян» на базі 
Ташкентського державного педагогічного університету імені Нізамі, яка 



відбудеться 28-29 листопада 2020 року та в Кам'янському медичному коледжі 
на тему «Соvid-19: заходи та методи безпеки сьогодення», яка відбудеться 16 
грудня 2020 року. 
 

Ухвалили: 
Інформацію прийняти до відома і виконання. 

 

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