
ПРОТОКОЛ  № 6 

 ЗАСІДАННЯ КАФЕДРИ КЛІНІЧНОГО МЕДСЕСТРИНСТВА, 
АКУШЕРСТВА ТА ГІНЕКОЛОГІЇ 

(випускова для спеціальності 223 Медсестринство бакалаврського та 
магістерського рівня) 

м. Львів 

Зав. кафедри Палига І.Є.-д. м. н. 03.12.21. 

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. 

Гості: Ільчишин О.В. 

Порядок денний: 

1. Звіт викладачів кафедри про проходження курсів підвищення кваліфікації 
на базі  

2. Обговорення підготовки студентів до ліцензованого іспиту Крок М. 

4. Різне. 

І. Слухали звіт викладачів кафедри про проходження курсів підвищення 
кваліфікації на базі  
Дідух О. О. подала звіт про проходження ТУ курсів підвищення кваліфікації з 
дисципліни «Гінекологія та репродуктивне здоров'я» по  циклу "Інноваційні 
технології у вищій медичній освіті з формування професійної майстерності 
через компентентнісну складову. Теорія  і методика викладання освітніх 
дисциплін" на базі КВНЗ  «Житомирський медичний інститут» з 15.11по19.11 
21р. 
Орібко С. Д. і Куксенко І.В. подали звіт про проходження ТУ курсів 
підвищення кваліфікації з дисципліни «Медсестринство в педіатрії  ,Клінічне 
медсестринство в педіатрії, Педіатрія. 
» по  циклу "Інноваційні технології у вищій медичній освіті з формування 
професійної майстерності через компентентнісну складову. Теорія  і методика 
викладання освітніх дисциплін" на базі КВНЗ  «Житомирський медичний 
інститут» з 15.11по19.11 21р. 
дисципліни:  
Ухвалили: 
Схвалити  звіт про проходження курсів підвищення кваліфікації з дисципліни 
«Онкологія та паліативна медицина» на базі Львівського державного медичного 
університету імені Данила Галицького. 
Здати звіт на огляд в методичний кабінет. 



Використовувати інформацію при проведенні занять з дисципліни. 

Куксенко – викладач кафедри склала екзаменаційні білети для Семестровий 
іспит дисципліна "Медсестринство в педіатрії" група ІІІ МС-13. Iспит включає 
30білетів по 2 теоретичних питання , ситуаційна задача і 2 практичні навички. 

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 ІІІ МС-13. 

Поцюрко Н.Т. – викладач кафедри склала екзаменаційні білети для 
семестрового іспиту з дисципліни "Медсестринство в педіатрії" групи ІІІ 
МС11-12 .  Iспит включає 30 білетів по 2 теоретичні питання , 1ситуаційна 
задача і 2 практичні навички. 

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 ІІІ МС11-12 

ІІ. Слухали:  

ІІІ. Слухали: 
Грабовська  Т.В. 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. мед. н.,  доповів про рішення 
наради завідувачів кафедр, а саме: продовжити онлайн навчання до 31.12.21 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 2021-2022н.р. 

Ухвалили: 

Інформацію прийняти до відома і виконання. 

 

 

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

 

 


