
ПРОТОКОЛ  № 4 

ЗАСІДАННЯ КАФЕДРИ КЛІНІЧНОГО МЕДСЕСТРИНСТВА, АКУШЕРСТВА 
ТА ГІНЕКОЛОГІЇ 

(випускова для спеціальності 223 Медсестринство бакалаврського та 
магістерського рівня) 

м. Львів 

                                                                              27.10.2021 

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 та затвердження методичних рекомендацій викладачів 

кафедри. 
2. Обговорення та затвердження екзаменаційних білетів до семестрових та 

державних іспитів. 
3. Підготовка до кроку і практики. 
4. Методична робота на кафедрі. 
5. Різне. 
І.Слухали:  
Гутей Г.М. подала для обговорення і затвердження методичні рекомендації 
щодо виконання практичних навичок з розділу " Патологічне акушерство" для 
спеціальності «Акушерська справа». 
Ухвалили: 
1. Методичні рекомендації складені фахово вірно, включають весь об'єм 
теоретичного  матеріалу з дисципліни відповідно до програми. 
2. Схвалити методичні рекомендації. 
3. Методичні рекомендації здати в методкабінет. 
ІІ. Слухали: 
Чайковська Г.С. подала на затвердження екзаменаційні білети на іспит з 
дисципліни «Клінічне медсестринство в педіатрії» для студентів груп ІІМС-31. 

На семестровий екзамен-по 20 білетів, де міститься 1 ситуаційна задача, в якій 
по 3 питання, одне з яких практична навичка. 
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 10.11.21, 
використати при проведенні іспитів відповідно до розкладу у групі ІІМС-31.  

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 



35 білетів,в кожному по 4питання і задача+35 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 10.11.21, використати при проведенні іспитів відповідно до розкладу у 
групах ІV МС-21 та І МС-22. 

Куксенко І. В. –викладач кафедри склала екзаменаційні білети на іспити з 
дисципліни «Педіатрія» для студентів групи ІІІ АК-11. Iспит включає 20білетів 
із ситуаційними задачами з виконанням 2 практичних 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 10.11.21, 

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

Наливайко Л.М. –викладач кафедри склала білети до семестрового і 
державного іспиту з дисципліни «Медсестринство в педіатрії» для студентів 
групи ІV МС(в)-11. Всього складено по 12 білетів, які містять по 3 запитання і 3 
практичні навички. 

Складено пакет до семестрового і державного іспитів з дисципліни 
«Медсестринство в педіатрії» для студентів групи ІІІ МС-14. Всього складено 
по 37 білетів, які містять по 1 ситуаційній задачі і 3 завдання. 
Ухвалили: 
1.Cхвалити білети для семестрового та державного екзаменів. 
2.Здати білети для затвердження проректору з навчальної роботи Сойці Л.Д. до 
10. 11.21 р. 
3. Використовувати білети для проведення іститів вiдповідно до затвердженого 
розкладу в групах ІVМС(в)-11та ІІІ МС-14. 

Грабовська Т.В.  склала екзаменаційні білети для семестрового і державного 
іспиту з дисципліни «Гінекологія та репродуктивне здоров’я» для студентів 
групи ІІІ АК-11. Всього складено 10 білетів, які включають ситуаційну задачу 

та 3 запитання до неї і 1 практичну навичку по акушерству. 

Ухвалили: 
1.Cхвалити білети для семестрового та державного екзаменів. 
2.Здати білети для затвердження проректору з навчальної роботи Сойці Л.Д. до 
01. 11.21 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 12 білетів, які включають 1ситуаційну задачу (3 запитання до 
неї і 1 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. 11.21 р. 
3. Використовувати білети для проведення іспитів вiдповідно до затвердженого 
розкладу в групі ІІІ АК-1. 

ІІІ. Слухали: 
Зав. кафедри Палига І.Є.,наголосив увагу щодо підготовки до кроку студентів 
груп ІІІАК-11, ІVМС(в)-11. Гутей Г.М. повинна провести пробне тестування по 
100тестів і результати скинути скріншотом декану Дуб Н.Є. 
Декан - канд. держ. упр.- Дуб Н.Є. для кращої організації до семестрової сесії у 
групі ІІІ АК-11 пропонує наступні кроки: 
1. Хоча екзамен проводиться он-лайн, паперовий варіант білетів потрібно 
затвердити. 
2. Провести консультацію до екзамену в он-лайн форматі. 
3. Провести теоретичну частину екзамену у вигляді тестування, або з певної 
дисципліни, або у формі он-лайн тестування до Кроку. Студенти, які не 
пройдуть 50-відсотковий бар’єр правильних відповідей, до практичної частини 
не допускаються. 
4. Зорганізувати проведення екзамену із застосуванням зручної для 
викладача платформи (zoom, google-meet, big blue button). Значною перевагою 
сервісу Big Blue Button є прекрасна якість зв’язку, безліміт, автоматична 
відеофіксація на «хмарі» Академії. Проте, для роботи в Big Blue Button 
викладачі та студенти маєте працювати на платформі MOODLE. Якщо є 
бажання проводити екзамен за допомогою сервісу Big Blue Button, тоді 
потрібно звернутися до Федорика В.М. за консультацією. Після вибору 
платформи для он-лайн конференції, прохання надіслати запрошення 
студентам, Сойці Л.Д., Дуб Н.Є.; розписати вхід 3-4 студентів одномоментно. 
Після того, як студенти зайдуть на зустріч, їм пропонується вибрати один білет 
з усієї кількості білетів. На підготовку до відповіді, при ввімкненій камері, 
відводиться 5 хвилин. Після відповіді першого студента, на конференцію 
запрошується наступний студент. 
5. Оголошення результатів відбувається після відповіді останнього 
студента. 
Ухвалили: 
Інформацію прийняти до відома і виконання. 
ІV. Слухали: 
Гутей Г.М., яка доповіла, що на проведеній Вченій раді говорилось про 
підготовку до атестації, були дані рекомендації щодо виконання всіх завдань. 
Всім, хто атестується, треба подати вчасно всю інформацію при цьому всі 
заняття мають бути забезпечені методичними рекомендаціями, затверджені 
факультетською і Вченою радами. Навчально-методичні комплекси треба 
роздрукувати, заповнити повністю МООDL. Відповідальних за навчально-

методичні комплекси призначити наступних: 
1.Акушерство АК- Гутей Г.М. 

2.Гінекологія і репродуктивне здоров’я АК -Дідух О.О. 

3.М/с в акушерстві СС- Яворська Н.В. 

4. М/с в гінекології СС- Грабовська Т.В. 

Ухвалили: 



Інформацію прийняти до відома і виконання. 
 

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; 

 Станом на 08.11.21 всім викладачам академії треба мати 2 дози 
вакцинації, інакше буде відсторонення від роботи без збереження 
заробітньої плати; 

 Оформити навчальні журнали всіх академічних груп; 
 Оновити екзаменаційні білети; 
 На ІІ семестр підготувати нові програми для магістрів. 

Ухвалили: 
Інформацію прийняти до відома і виконання. 
 

Завідувач  кафедри                                       д. мед. н., Палига І.Є.   
    

Секретар                                                                           С.В. Синиця 

 


