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ПРОТОКОЛ  № 5 

ЗАСІДАННЯ КАФЕДРИ КЛІНІЧНОГО МЕДСЕСТРИНСТВА, АКУШЕРСТВА 
ТА ГІНЕКОЛОГІЇ 

(випускова для спеціальності 223 Медсестринство бакалаврського та 
магістерського рівня) 

м. Львів 

30.11.2021 

Зав. кафедри – Палига І.Є.-д.мед.н. 
Секретар – Синиця С.В. 
Присутні : Палига І.Є.-д.мед.н., Грабовська Т.В.-к.м.н.,доцент, Карпінська T.Г.-
к.м.н.,доцент,  Дуб Н.Є. – к.н.д.у., Безкоровайна У.Ю. – к.н.д.у., Нечипор Н.О.,    
Ільчишин О.В., Неділько У.Ю., – к.н.д.у., Куксенко І.В., Наливайко Л.М., 
Синиця С.В., Дідух О.О., Гутей Г.М., Фітьо Н.Р. 

Запрошені гості: Чайковська Г.С.- к.м.н., старший науковий співробітник, 
лікар-педіатр вищої кваліфікаційної категорії, завідувачка відділення ДУ 
«Спадкової патології НАМН України». 

 

Теоретичне заняття проводилося на онлайн платформі Zoom 

 

Порядок денний: 

1. Відкрите теоретичне заняття  на тему: «Аномалії конституції» з дисципліни 
«Медсестринство в педіатрії »  асистентки кафедри Синиці С.В.  
 

 

1. Слухали: 
Викладач  Синиця С.В. представила теоретичне заняття  на тему: «Аномалії 
конституції» з дисципліни «Медсестринство в педіатрії» для студентів 
спеціальності 223 «Медсестринство» груп ІІ МС-11-12.  

Технічне забезпечення заняття-мультимедійна презентація.  
  

Зміст теоретичного заняття: 

1. Організаційні питання. 
2. План лекції. 
3. Ситуаційна задача. 
4. Зміст та алгоритм  самостійної роботи студентів. 
5. Рефлексія. 

 

 

Викладач висвітлила актуальність теми даного заняття, поставила мету і 
ознайомила студентів з планом теоретичного заняття. Було ознайомлено 
студентів з новою класифікацією та новими підходами до лікування аномалій 



конституції, було акцентовано увагу на основні принципи догляду маленьких 
пацієнтів при даних патологіях та надання першої медичної допомоги при 

невідкладних станах, що можуть розвинутись. 
Виступили: 

 Нечипор Н.О., методист: викладач прекрасно володіє теоретичним 
матеріалом, акцентує велику увагу на клінічні протоколи, накази МОЗ 
України. Здобувачі вищої освіти мали змогу отримати самі сучасні дані про 
принципи сучасної класифікації аномалій конституції у дітей різного віку. 
Заняття побудоване методично правильно, викладач дотримувалась плану 
викладання матеріалу. 

 Грабовська Т.В. к.м.н., доцент: викладення матеріалу до теоретичного 
заняття проведено на сучасному рівні, представлено найсучасніші дані про 
принципи лікування та надання невідкладної допомоги. Слід зауважити, 
що в онлайн занятті озвучені нові протоколи і накази МОЗ України. 

 Дуб Н.Є.: викладач прекрасно висвітлила важливі деталі теми. Презентація 
змістовна, з використанням правильних та якісних фотографій/ 
рисунків/таблиць/відео. Цікаво проведено рефлексію.  

 Ільчишин О.В., методист: викладення матеріалу цікаве та змістовне. 
Викладач професійно тримав увагу аудиторії протягом всієї лекції.  
 

 

Ухвалили: 

1. Оцінити теоретичне заняття на тему: «Аномалії конституції» з дисципліни 
«Медсестринство в педіатрії» для студентів спеціальності 223 
«Медсестринство» групи ІІ МС-11-12 на «відмінно». 
2. Здати методичну розробку теоретичного заняття в навчально-методичний 
відділ. 

 

 

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

 

 

 

 


