
 
КЗВО ЛОР «Львівська медична академія ім. Андрея Крупинського»  

 
ПРОТОКОЛ  № 5 

засідання кафедри внутрішньої медицини та управління 
охороною здоров’я 

м. Львів        07.12.2022  

Голова засідання - к. держ.упр.(доктор філософії) Неділько Р.В. 

Завуч кафедри - Жубрид М. Т. 

Секретар засідання - Білобривка В.Ю. 

 

Присутні:  Неділько Р.В.- кандидат наук з державного управління 

доктор філософії, Безкоровайна У.Ю. - кандидат наук з державного 

управління доктор філософії,  Юристовська Н.Я.- кандидат наук з 

державного управління доктор філософії , Дуб Н.Є. - кандидат наук з 

державного управління, Дзісь Р.П. доктор мед.наук,  Білобривка В.Ю., Бялий 

А.О., Жубрид М.Т., Кузьменко О.В., Костерева Н.В.,   Музика О.І.,     Тверда 

І.І., Фітьо Н.Р., Яремчук О.В.,  Андрейко О.І., Янків С.В., Ільчишин О.В. 

Відсутні: Назар Н.С., Палагіцька О.Я., Костів З.П. 

 

Порядок денний: 

1. Обговорення зимової екземенаційної сесії та випускової атестації. 

2.  Звіт про проходження курсів підвищення кваліфікації Фітьо Н.Р. 

3. Різне. 

  

1. Слухали: 

Безкоровайну У.Ю. - кандидата наук з державного управління доктора 

філософії, декана факультету № 1 про  аналіз результатів успішності здобувачів 

вищої освіти факультету 1 за осінній семестр  у 2022-2023 н.р. Спеціальність 

223 Медсестринство за першим бакалаврським рівнем денна форма навчання. 

         1 курс: у першому семестрі 2022-2023 н.р. на першому курсі навчалося 39 

здобувачів (з них 19 здобувачів бюджетної форми навчання та 20 - контрактної 

форми). Два здобувачі, а саме Максімова Карина Максимівна та Дмитречко 

Святослав Романович, самостійно припинили навчання. 

 Допущено до зимової екзаменаційної сесії 37 здобувачі, з них 19 здобувачів 

бюджетної форми навчання та 18 - контрактної форми. У першому семестрі 

здобувачами першого курсу вивчалися дисципліни, які завершувалася іспитами 

– це «Історія та культура України», «Українська мова (за професійним 

спрямуванням)». 

         При складанні екзаменаційної сесії здобувачі отримали наступні 

результати: середній бал склав – 4,1. Абсолютна успішність - 100%; якісний 

показник- 85%. Тільки на «відмінно» сесію склали – 0 студентів; тільки на 

«відмінно» та «добре» склали – 7 здобувачів; на змішані оцінки - 30 здобувачів, 

та  оцінку «незадовільно» отримали 0 здобувачів. 

 Переведено на наступний семестр за результатами сесії 19 та 18 здобувачі 

відповідно бюджетної та контрактної форми навчання. 

 



     1 курс (термін навчання 1 рік): у першому семестрі 2022-2023 н.р. на 

першому курсі навчалося 27 здобувачі.  

 Допущено до зимової екзаменаційної сесії 27 здобувачі, з них 20 здобувачів 

бюджетної форми навчання та 7 - контрактної форми. У першому семестрі 

здобувачами першого курсу вивчалася дисципліна, яка завершувалася іспитом – 

це «Обстеження та оцінка стану здоров’я людини». 

         При складанні екзаменаційної сесії здобувачі отримали наступні 

результати: середній бал склав – 4,2. Абсолютна успішність – 96,3 %; якісний 

показник - 89,1%. Тільки на «відмінно» сесію склали – 5 здобувачів; тільки на 

«відмінно» та «добре» склали – 7 здобувачів; на змішані оцінки -15 здобувачів, 

«незадовільно» отримали 1 здобувач (Попів Оксана Петрівна з дисциплін 

«Історія та культура України», «Біологічна хімія», «Клінічне медсестринство у 

внутрішній медицині»). 

 Переведено на наступний семестр за результатами сесії 19 та 7 здобувачі 

відповідно бюджетної та контрактної форми навчання. 

    2 курс: у третьому семестрі 2022-2023 н.р. на другому курсі навчалося 23 

здобувачі.  

 Допущено до зимової екзаменаційної сесії 23 здобувачі, з них 20 здобувачів 

бюджетної форми навчання та 3 - контрактної форми. У третьому семестрі 

здобувачами другого курсу вивчалася дисципліна, яка завершувалася іспитом – 

це «Основи медсестринства». 

         При складанні екзаменаційної сесії здобувачі отримали наступні 

результати: середній бал склав – 4,2. Абсолютна успішність – 100 %; якісний 

показник- 97%. Тільки на «відмінно» сесію склали – 0 здобувачів; тільки на 

«відмінно» та «добре» склали – 10 здобувачів; на змішані оцінки -13 здобувачів. 

 Переведено на наступний семестр за результатами сесії 20 та 3 здобувачі 

відповідно бюджетної та контрактної форми навчання. 

3 курс: у п’ятому  семестрі 2022-2023 н.р. на третьому курсі навчалося 39 

здобувачі.   

 Допущено до зимової екзаменаційної сесії 39 здобувачі, з них 20 здобувачів 

бюджетної форми навчання та 19 - контрактної форми. У п’ятому  семестрі 

здобувачами третього курсу вивчалася дисципліна, яка завершувалася іспитом – 

це «Англійська мова». 

         При складанні екзаменаційної сесії здобувачі отримали наступні 

результати: середній бал склав – 3,9. Абсолютна успішність – 100%; якісний 

показник – 74,02%. Тільки на «відмінно» сесію склали – 4 здобувачі; тільки на 

«відмінно» та «добре» склали – 7 здобувачів; на змішані оцінки - 28 здобувачів, 

та  оцінку «незадовільно» отримало 0 здобувачів.  

 Переведено на наступний семестр за результатами сесії 20 та 19 здобувачі 

відповідно бюджетної та контрактної форми навчання. 

4 курс: у сьомому  семестрі 2022-2023 н.р. на четвертому курсі навчалося 24 

здобувачі. 

 Допущено до зимової екзаменаційної сесії 24 здобувачі, з них 19 здобувачів 

бюджетної форми навчання та 5 - контрактної форми. У сьомому  семестрі 

здобувачами четвертого курсу вивчалися дисципліни, які завершувалися іспитом 

– це «Обстеження та оцінка стану здоров’я людини», «Медсестринство в 

сімейній медицині з курсом геронтології та геріатрії» 



         При складанні екзаменаційної сесії здобувачі отримали наступні 

результати: середній бал склав – 4. Абсолютна успішність – 100 %; якісний 

показник- 81,3%. Тільки на «відмінно» сесію склали – 4 здобувачі; тільки на 

«відмінно» та «добре» склали – 7 здобувачів; на змішані оцінки - 13 здобувачів, 

та  оцінку «незадовільно» отримало 0 здобувачів. 

      Переведено на наступний семестр за результатами сесії 19 та 5 здобувачі 

відповідно бюджетної та контрактної форми навчання. 

 

Спеціальність 223 Медсестринство за першим бакалаврським рівнем 

вечірня форма навчання. 

         1 курс (термін навчання 2,4 роки): у першому семестрі 2022-2023 н.р. на 

першому курсі навчалося 5 здобувачів.  

 Допущено до зимової екзаменаційної сесії 5 здобувачів, з них 5 - контрактної 

форми.  

         При складанні залікової сесії здобувачі отримали наступні результати: 

середній бал склав – 4,14. Абсолютна успішність - 100%; якісний показник- 

100%. Тільки на «відмінно» сесію склали – 0 студентів; тільки на «відмінно» та 

«добре» склали – 5 здобувачів; на змішані оцінки - 0 здобувачів, та  оцінку 

«незадовільно» отримали 0 здобувачів. 

 Переведено на наступний семестр за результатами сесії 5 контрактної 

форми навчання. 

   2 курс(термін навчання 2,4 роки): у третьому семестрі 2022-2023 н.р. на 

другому курсі навчалося 3 здобувачі.  

 Допущено до зимової екзаменаційної сесії 3 здобувачі, з них 3 - контрактної 

форми. У третьому семестрі здобувачами другого курсу вивчалася дисципліна, 

яка завершувалася іспитом – це «Англійська мова». 

         При складанні екзаменаційної сесії здобувачі отримали наступні 

результати: середній бал склав – 4,1. Абсолютна успішність – 100%; якісний 

показник- 100%. Тільки на «відмінно» сесію склали – 0 студентів; тільки на 

«відмінно» та «добре» склали – 3 здобувачівза результатами сесії 3 контрактної 

форми навчання. 

 1 курс (термін навчання 1,3 роки): у першому семестрі 2022-2023 н.р. на 

першому курсі навчалося 25 здобувачі.  

 Допущено до зимової екзаменаційної сесії 25 здобувачі, з них 17  та 8 

здобувачів відповідно бюджетної та контрактної форми навчання. 

         При складанні екзаменаційної сесії здобувачі отримали наступні 

результати: середній бал склав – 4,04. Абсолютна успішність – 100%; якісний 

показник- 88,6%. Тільки на «відмінно» сесію склали – 0 здобувачів; тільки на 

«відмінно» та «добре» склали – 16 здобувачів; на змішані оцінки - 9 здобувачів, 

та  оцінку «незадовільно» отримали 0 здобувачів. 

 Переведено на наступний семестр за результатами сесії 25 здобувачів 

вечірньої та контрактної форми навчання. 

Слухали:  Дуб Н.Є - кандидата наук з державного управління декана 

факультету № 2 про  аналіз результатів успішності здобувачів вищої освіти 

факультету 2 за осінній семестр  у 2022-2023 н.р.   

У І семестрі 2022/2323 н.р. на 4 -випускному курсі навчалося 23 студенти 

групи IV МС (в)-11 – вечірня форма. До здачі випускної атестації було допущено 



23 студентів групи. Студентка Мікула Роксоляна Тарасівна не з’явилася на 

захист переддипломної практики та атестацію випускників та була відрахована з 

Академії за невиконання навчального плану. 

У групі IV МС(в) 11 практичну частину атестації випускників здало 22 

студенти: 

 на "відмінно" -5; 

 на "добре" - 13 

 на "задовільно" – 4. 

 Середній бал – 4,0 

 Абсолютна успішність – 95,6% 

 Якісна успішність – 77,2 % 

У випускній групі ІІІ АК 11 у І семестрі 2022-2023 н.р. навчалося 13 

студентів. До здачі випускної атестації було допущено 13 студентів. 

У групі ІІІ АК 11 практичну частину атестації випускників здало 13 

студентів: 

 на "відмінно" - 0; 

 на "добре" - 6; 

 на "задовільно" – 7. 

 Середній бал – 3,5 

 Абсолютна успішність – 100% 

 Якісна успішність – 53,8% 

16 студентів мали академічну заборгованість  станом на кінець І семестру 2022-

2023 н.р., яку ліквідовано на початок ІІ семестру. До початку екзаменаційної сесії 

за невиконання навчального плану було відраховано 8 студентів. До початку 

екзаменаційної сесії за власним бажанням відраховано 17 студентів. 

 Цифровий звіт додається.  

Ухвалили: 

1. Інформацію прийняти до відома. 

2. Покращити якість викладання дисциплін закріплених за 

кафедрою. 

3. Слухали:  звіт викладача кафедри Фітьо Наталії Романівни 

про підвищення кваліфікації (стажування) яке здійснювалось на базі  

Львівського національного університету імені Івана Франка з “ 07 ” листопада 

2022 року     до “ 02 ” грудня 2022 року  

Мета підвищення кваліфікації (стажування) закріплення на практиці 

сучасних методик проведення практичних занять та формування професійних 

компетентностей, здобутих у результаті теоретичної підготовки і впровадження 

їх в освітній процес; ознайомлення з науково-методичною роботою кафедри 

  Відомості про виконання навчальної програми підвищення кваліфікації 

(стажування)  

 ознайомилась з навчально-методичною та науковою роботою кафедри; 

 ознайомилась з інноваційними методами навчання та їх використанням в 

освітньому процесі; 

 вивчила досвід організації online навчання зі студентами; 

 підготувала методичні рекомендації для проведення практичних занять;  



 розробила комплекс завдань для самостійної позааудиторної роботи студентів 

для спеціальності 223 Медсестринство; 

 ознайомилась з формами та методами контролю знань студентів на заняттях; 

 взяла участь у роботі online засідань кафедри та ознайомилась з видавничою 

діяльністю кафедри; 

 вдосконалила фахові знання з дисциплін «Основи латинської мови з медичною 

термінологією», «Латинська мова з медичною термінологією» та тематики 

стажування «Методика викладання латинської мови в режимі дистанційного 

навчання». 

Ухвалили: 

1.  Затвердити звіт викладача кафедри. 

2. Здати роздрукований звіт на кафедру. 

3. Різне. 

Слухали: 

Неділько Р.В. - зав. кафедри, яка повідомила про те,  що: 

 Методкабінет надав перелік навчальних програм  на 2023/2024 н.р., 

які необхідно розробити і здати на перевірку в методкабінет до 13 

лютого 2023 р. Також додається перелік програм, в яких  потрібно 

розробити посеместровий розподіл годин (лекції, практичні 

заняття, СРС) до 13 лютого 2023 р. Перелік програм та викладачів 

закріплених за програмами додається. 

 Для оновлення сторінки кафедри на сайті академії викладачі 

повинні надати: 

 Інформацію про викладача згідно зразка 

 Перелік наукових праць 

 Професійну активність за 2022 рік. 

Ухвалили: 

1. Інформацію прийняти до відома. 
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