
ПРОТОКОЛ № 9 

ЗАСІДАННЯ КАФЕДРИ КЛІНІЧНОГО МЕДСЕСТРИНСТВА, АКУШЕРСТВА 
ТА ГІНЕКОЛОГІЇ 

(випускова для спеціальності 223 Медсестринство бакалаврського та 
магістерського рівня) 

21.04.2021 р. 
В.о.зав. кафедри-к.м.н., доцент, Грабовська Т.В. 
Секретар- Синиця С.В. 
Присутні: Ректор - проф. Кривко Ю.Я., проректор з міжнародних зв’язків канд. 
мед. наук -  Согуйко Ю.Р., Грабовська Т.В.-к.м.н., доцент, Короткий В.В.- к. м. 
н., доцент, Чайковська В.С. –к.м.н., Орібко С. Д.- Заслужений лікар України; 
викладачі кафедри: Куксенко І.В.; Наливайко Л.М.; Поцюрко Н.Т., Дідух О.О., 
Гутей Г.М.; асистенти кафедри: Синиця С.В., Рик Т.М.. 
Порядок денний: 
1. Робота кафедри щодо організації ефективнішої дистанційної форми 
навчання. 
2. Підготовка електронних варіантів методичного забезпечення занять для 
внутрішньої перевірки.  
3. Обговорення та затвердження екзаменаційних білетів до семестрових та 
державних іспитів. 
 

     І. Слухали: 
В.о.зав. кафедри-к.м.н., доцент, Грабовська Т.В.,  котра запропонувала для 
ефективнішого дистанційного навчання викладачам сформувати дистанційні 
групи студентів на платформі МOODLЕ. 

Ухвалили:  
Для покращення дистанційного навчання викладачам кафедри сформувати 
дистанційні групи студентів на новій навчальній платформі академії МOODLЕ. 

ІІ. Слухали:  
В.о.зав. кафедри-к.м.н., доцент, Грабовська Т.В.,  яка зобов’язала викладачів 
підготувати електронні варіанти методичного забезпечення лекційних та 
практичних занять та доукомплектувати НВК з різних дисциплін на кафедрі для 
внутрішньої перевірки.  
Виступили: Поцюрко Н.Т. і Куксенко І.В., які запропонували розділити 
підготовку та оформлення  методичного забезпечення між викладачами, що 
мають спільні дисципліни. 
Ухвалили:  
Інформацію прийняти до виконання. 
 

ІІІ. Слухали:  
 Синиця С.В. доповіла, що  екзаменаційні білети  для іспитів з дисципліни 
«Медсестринство в педіатрії» для студентів груп ІІІ МС11-12 затверджуються. 

Iспит включає тестовий контроль зі 100 питань, які оцінюються по 0,5 балів на 
комп`ютерній контролюючій програмі МOODLЕ тa 1 ситуаційна задача з 
оцінкою в 50 балів в програмі ZOOM. 

 

Ухвалили: 



1. Білети складені фахово вірно, включають весь об'єм теоретичного  матеріалу 
з дисципліни відповідно до програми. 
2. Схвалити тести і білети для семестрового та державного іспитів. 

3. Білети здати проректору з навчальної роботи для затвердження, використати 
при проведенні іспитів відповідно до розкладу у групах ІІІ МС11-12. 

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, використати 
при проведенні іспитів відповідно до розкладу у групах ІІІ МС11-12. 

- Куксенко І. В. –викладач кафедри склала екзаменаційні білети  для іспитів з 
дисципліни «Медсестринство в педіатрії» для студентів групи ІІІ МС13 
затверджуються. Iспит включає тестовий контроль зі 100 питань, які 
оцінюються по 0,5 балів на комп`ютерній контролюючій програмі клас-рум тa 1 
ситуаційна задача з оцінкою в 50 балів в програмі ZOOM. 

Ухвалили: 
1. Білети складені фахово вірно, включають весь об'єм теоретичного  матеріалу 
з дисципліни відповідно до програми. 
2. Схвалити тести і білети для семестрового та державного іспитів. 
3. Білети здати проректору з навчальної роботи для затвердження, використати 
при проведенні іспитів відповідно до розкладу у групі ІІІ МС13. 

- Чайковська В.С. доповіла, що  екзаменаційні білети  для іспиту з дисципліни 
«Медсестринство в педіатрії» для студентів групи ІІІ МС-21 затверджуються. 

Iспит включає тестовий контроль зі 120 питань, які оцінюються по 0,5 балів на 
комп`ютерній контролюючій програмі  в клас-румі тa 32 екзаменаційних 
білетів, що включають  2 питання і 1 ситуаційна задача з оцінкою в 50 балів в 
очній формі. 
Ухвалили: 
1. Білети складені фахово вірно, включають весь об'єм теоретичного  матеріалу 
з дисципліни відповідно до програми. 
2. Схвалити тести і білети для семестрового іспиту. 

3. Білети здати проректору з навчальної роботи для затвердження, використати 
при проведенні іспитів відповідно до розкладу у групах ІІІ МС-21. 

 

В.о.зав. кафедри                                           к.м.н., доцент, Грабовська Т.В. 
Секретар                                                                        Синиця С.В. 
 

 

 

 

 

 

 


