
  
КЗВО ЛОР «Львівська медична академія ім. Андрея Крупинського»  

 
ПРОТОКОЛ  № 6 

засідання кафедри внутрішньої медицини та управління 
охороною здоров’я 

м. Львів        23.01.2022  

Голова засідання- к.н.з держуправління(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,  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.,  

Яремчук О.В.,  Янків С.В., Ільчишин О.В. 

Відсутні: Безкоровайна У.Ю., Назар Н.С., Палагіцька О.Я., Костів 

З.П., Андрейко О.І., Фітьо Н.Р. 

 

Порядок денний: 

1. Про організацію освітнього процесу в ІІ семестрі 2022/2023 н.р. 

2. Про організацію комунікації з майбутніми абітурієнтами у 

соцмережах та відео-хостингах. 

3. Підготовка та актуалізація вибіркових курсів навчальних дисциплін 

кафедри. 

4. Різне.  

1. Слухали: 

Неділько Р.В. - зав. кафедри, яка доповіла про моніторинг РНП і ТП 

програм кафедри на 2022-2023 н.р і виявлено заборгованість наступними 

викладачами 

 

№ 

з/

п 

Робоча навчальна програма Група Години 
Автор робочої 

програми 

1.  Основи медсестринства І МС-14 210-34-122-

54 

Палагіцька О.Я. 

 

2.  Основи медсестринства І МС-21 360-36-168-

156 

Палагіцька О.Я. 

3.  Інфекційний контроль та 

інфекційна безпека 

І МС-31 90-10-22-58 Палагіцька О.Я. 



4.  Медсестринство в 

ерготерапії (виб) 

4 МС-21 90-14-20-56 Костерева Н.В. 

5.  Фтизіатрія з оцінкою 

результатів досліджень (виб) 

ІІІ ЛД-

21 

90-12-24-54 Тверда І.І. 

Розміщення матеріалів в Moodle: 

o Силабус - оновити відповідно до робочої програми, має бути 

перевірений, відформатований; після того – розміщувати в Moodle. 

o Текстові матеріали – в pdf-форматі. 

o Відеолекції – RECOSHA MEET. 

o Лекції (в текстовому варіанті) - в pdf-форматі 

o Презентації до лекцій - в pdf-форматі 

o Метод. рекомендації до практ. занять - в pdf-форматі 

o Метод. рекомендації до СРС - в pdf-форматі 

o Тести поточного контролю – не посилання на Класрум, а набрані в 

Moodle 

o Модульні контролі - не посилання на Класрум, а набрані в Moodle 

o Екзаменаційні тести - не посилання на Класрум, а набрані в Moodle 

o Інформаційні ресурси – посилання на сайти з матеріалами, ютуб 

ролики. 

Сторінка курсу MOODLE у кожного викладача індивідуальна – необхідно 

для оцінки на атестацію, тести у кожного свої, групи свої. 

o Текстові матеріали лекцій, презентації, методичні рекомендації, 

силабус (вказати всіх викладачів, які можуть викладати 

дисципліну), інформаційні ресурси – можуть бути однаковими, 

якщо кафедра ці матеріали прийняла як загальні для всієї 

дисципліни. 

o Тести індивідуальні, модульні контролі індивідуальні, 

екзаменаційні тести – індивідуальні. 

o Курс в Moodle має бути обговорений і затверджений кафедрою. 

Методкабінетом розроблені нові шаблони типових програм, РНП, 

силабусів, та шаблон презентації на вибіркову дисципліну, яких треба 

дотримуватися при створенні програм навчального плану 2022 р.  Зразки 

шаблонів надаються в електронному варіанті.  

2. Слухали:  

Андрейко О.І., котра наголосила, що потрібно проводити активну 

профорієнтаційну роботу серед потенційних абітурієнтів нашої Академії.  

Щоби охопити якомога більшу кількість учнів, запропонувала 

використовувати різні соціальні мережі у яких перебуває наша кафедра та 



Академія. Також проводити бесіди, майстер-класи, тренінги  з учнями 

загально-освітніх шкіл міста Львова та області. 

3. Слухали:   

Жубрид М.Т., про актуальність проблеми вибіркових дисциплін. Закон «Про 

вищу освіту», який набрав чинності у вересні 2014 року, гарантує українським 

студентам право самостійно обирати щонайменше 25% обсягу освітньої 

програми.  

             У вибіркових дисциплінах зацікавлені всі учасники освітнього процесу. 

Студенти отримують змогу доповнювати свою основну спеціальність 

додатковим фахом або брати окремі курси для широкої ерудиції. Можливість 

вибору дисциплін із різних факультетів та кафедр є ефективним інструментом 

міждисциплінарності. Також навчання у змішаних групах дозволяє студентам 

отримати неформальний досвід від студентів з інших спеціальностей. У свою 

чергу, викладачі на вибіркових дисциплінах працюють із більш умотивованими 

студентами. Самі навчальні заклади загалом стають більш привабливими для 

абітурієнтів. Зрештою, кінцеві компетентності, якими може оволодіти студент, 

за рахунок гнучкості навчальних планів часто краще відповідають потребам 

ринку праці. 

Викладачам кафедри необхідно пропонувати і розробляти нові курси 

дисциплін вільного вибору враховуючи інтереси студентів. 

 

Ухвалили:   Інформацію прийняти до відома. 

 

4. Різне. 

Слухали: Неділько Р.В. - зав. кафедри повідомила членів кафедри про те, 

що в Академію звернулись представники Project HOPE – всесвітня організація 

охорони здоров’я та гуманітарної допомоги, з пропозицією співпраці в напрямку 

роботи та впровадження навчальних тренінгів для сестер/братів медичних та 

промоутерів громадського здоров’я у медичних закладах України. Дана 

організація фінансується за кошти бюро гуманітарної допомоги (ВНА) агенства 

США та міжнародного розвитку (USAID). Наш ЗВО направив установчі 

документи для тендерної пропозиції. Академія виграла тендерну пропозицію у 

медсестринському лоті. Підписаний Меморандум з представниками Project 

HOPE. Project HOPE співпрацює з 27-ма ЗОЗ України у 7-ми областях.  

Вимоги грантового проєкту передбачають: 

 Розробку та написання навчальних планів та робочих програм для 

наставників/соціальних працівників та тренерів сестер медичних. 

 Розробку та написання методичних рекомендацій тренінгів для вище 

вказаних категорій. 

 Розробка роздаткового матеріалу. 

 Розробку вхідних та вихідних тестових завдань. 

 Проведення тренінгів (24.01.23 р. (дистанційна форма) – для 

наставників/соціальних працівників та 21.02.-22.02.02 2023р. (очна 

форма) для тренерів сестер/братів медичних). 



Для реалізації міжнародного проєкту створено робочу групу тренерів, а 

саме: 

Неділько Р.В. – к.держ.упр., асистентка кафедри внутрішньої медицини та 

управління охороною здоров’я. 

Согуйко Ю.Р. – к. мед.наук, доц., викладач кафедри клінічного медсестринства, 

акушерства та гінекології. 

Кузьменко О.В. – магістр медсестринства, викладач кафедри внутрішньої 

медицини та управління охороною здоров’я.  

Куксенко І.В. – магістр медсестринства, викладач кафедри клінічного 

медсестринства, акушерства та гінекології. 

Горбова Н.О. - асистент кафедри клінічного медсестринства акушерства та 

гінекології. 

Ухвалили: 

Затвердити навчальні плани та робочі програми для проведення тренінгів 

міжнародного проєкту Project HOPE. 
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