
ПРОТОКОЛ № 7 

ЗАСІДАННЯ КАФЕДРИ КЛІНІЧНОГО МЕДСЕСТРИНСТВА, АКУШЕРСТВА 
ТА ГІНЕКОЛОГІЇ 

(випускова для спеціальності 223 Медсестринство бакалаврського та 
магістерського рівня) 

24.02.2021 р. 
Зав кафедри-д. м. н. Палига І.Є. 
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. та Ільчишин О.В. 
Порядок денний: 
1. Інформація про засідання Вченої ради академії від 23.02.2021. 
2. Інформація про підвищення кваліфікаційної атестації викладачів академії. 
3. Різне    
І. Слухали:  
Доповідач: Короткий В.В. виступив з інформацією про засідання Вченої ради 
академії від 23.02.2021. Він доповів наступну інформацію. 
Дуб Н.Є. -к.н.держ. управління, декан факультету 2 доповіла про результати 
екземенаційної атестації ІІІ АК-11 та ІV МС(в)-11 на факультеті 2. По 
результатам Кроку М провалили іспит 5 студентів. 
Стоколос-Ворончук О.-проректор з наукової роботи ознайомила з проблемою 
плагіату серед магістрів як одну з найбільших проблем академічної 
доброчесності.  
Федорик В.М.- завідувач навчально-методичної частини, який ознайомив із 
завданнями і структурою «Мудл». 

Олексюк-Нехамес А.Г.- к.м.н., завідувач кафедри «Фармакології» виступила зі 
звітом про роботу кафедри «Фармакології». 
Ухвалили: 
Інформацію прийняти до відома і виконання. 
ІІ. Слухали:  
Доповідач: Ільчишин О.В.-методист, подала інформація про підвищення 
кваліфікаційної атестації викладачів академії.  
З огляду на відсутність установлених законодавством норм щорічного 
підвищення кваліфікації, необхідного для проходження чергової атестації, 
МОН рекомендує атестаційним комісіям, починаючи із 2020 року: 
1) установлювати мінімальні вимоги щодо обсягу (кількості годин) підвищення 
кваліфікації педагогічних працівників закладів загальної середньої, професійної 
(професійно-технічної) та фахової передвищої освіти, а саме: 
30 годин, якщо завершення атестації припадає на 2020 рік; 
60 годин, якщо завершення атестації припадає на 2021 рік; 
90 годин, якщо завершення атестації припадає на 2022 рік; 
150 годин, якщо завершення атестації припадає на 2023 рік та наступні роки. 



2) установлювати мінімальні вимоги щодо обсягу (кількості годин) підвищення 
кваліфікації педагогічних працівників закладів дошкільної, позашкільної освіти 
та не менше ніж: 
24 години, якщо завершення атестації припадає на 2020 рік; 
48 годин, якщо завершення атестації припадає на 2021 рік; 
72 годин, якщо завершення атестації припадає на 2022 рік; 
120 годин, якщо завершення атестації припадає на 2023 рік та наступні роки. 
Щорічний обсяг (кількість годин) підвищення кваліфікації визначається 
педагогічним працівником та має бути відображений у відповідному плані 
підвищення кваліфікації, а в рік проходження атестації має бути не меншим 
зазначених вище обсягів. При цьому, облік годин підвищення кваліфікації 
педагогічних працівників здійснюється за накопичувальною системою. Якщо 
обсяг підвищення кваліфікації визначається в кредитах Європейської кредитної 
трансферно-накопичувальної системи, то 1 кредит дорівнює 30 годинам. 
Згідно з листом Міністерства освіти і науки України від 04.11.2019 № 1/9-3 

Ухвалили: 
Інформацію прийняти до відома і виконання. 
ІІІ. Слухали:  
У питанні «Різне» доповідач  Карпінська Т.Г.- к. м. н., виступила з тим, що 
готується магiстрантка 2 курсу навчання Гнiдишин Х. ІІ Мс-31 до участі в І 
Всеукраїнській студентській науково-практичній конференції «Теоретичні та 
прикладні аспекти медико-біологічних наук», яка відбудеться 20.05.21 на базі 
ВНКЗ ЛОР «Львівської медичної академії імені Андрея Крупинського». Темою 
наукової доповіді є: «Визначення і аналіз стану здоров’я дітей шкільного віку 
міста Львова».  

Ухвалили:  
Iнформацію прийняти до відома. 

 

 

 

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

 

 

 

 


