
ПРОТОКОЛ № 5 

ЗАСІДАННЯ КАФЕДРИ КЛІНІЧНОГО МЕДСЕСТРИНСТВА, АКУШЕРСТВА 
ТА ГІНЕКОЛОГІЇ 

(випускова для спеціальності 223 Медсестринство бакалаврського та 
магістерського рівня) 
14.12.2020 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. 
 

Порядок денний: 
1. Інформація про засідання методичної ради академії від 09.12.2020. 

2. Подання кандидатури Согуйка Ю.Р. на посаду доцента кафедри клінічного 
медсестринства, акушерства та гінекології. 
3. Різне    
 

І. Слухали:  
Доповідач: відповідальна за методичну роботу кафедри клінічного 
медсестринства, акушерства та гінекології Галина Гутей виступила з 
інформацією про засідання методичної ради академії від 09.12.2020. Вона 
донесла наступну інформацію. 

Безкоровайна У.Ю.-к.н.держ. управління, декан факультету 1 доповіла про 
моніторинг освітніх програм. 
Дуб Н.Є. -к.н.держ. управління, декан факультету 2 доповіла про формування 
індивідуальної освітньої траєкторії здобувачів вищої освіти на факультеті 2. 
Стоколос-Ворончук О.-проректор з наукової роботи ознайомила з доповіддю 
«Плагіат як проблема академічної доброчесності: шляхи подолання».  
Федорик В.М- завідувач навчально-методичної частини, який ознайомив із 
завданнями і структурою силабуса. 
Сойка Л.Д.- проректор з навчальної роботи ознайомила з доповіддю «Філософія 
закладу вищої освіти» 

 

Ухвалили: 
Iнформацію прийняти до відома та виконання. 
 

ІІ. Слухали:  
Доповідач: кандидат медичних наук, старший викладач кафедри клінічного 
медсестринства, акушерства та гінекології Юрій Согуйко виступив з короткою 
своєю автобіографією, представив  програму розвитку  факультету іноземних 
студентів на найблищий період часу, дав звіт по створенню новітнього 
симуляційного центру медичної підготовки за підтримки швейцарсько-



українського проєкту, де буде відтворено роботу відділення невідкладної 
допомоги, пологову залу з неонатальним та педіатричним блоками, хірургічний 
операційний блок, реанімаційне відділення тощо. Для відпрацювання 
практичних навичок там будуть манекени і спеціальне симуляційне 
обладнання. 

Головним завданням є підготовка висококваліфікованих фахівців з іноземних 
країн у галузі знань 22 Охорони здоров’я. 

Основними напрямами діяльності факультету є: 

1. Розширення освітніх можливостей. 
2. Підвищення наукового потенціалу. 
3. Розвиток дидактичного потенціалу. 
4. Навчально-методична, науково-дослідна робота. 
5. Виховна та профорієнтаційна робота. 
6. Розвиток міжнародних зв’язків. 
Концептуальна ідея розвитку факультету полягає у виконанні ним 
основної подвійної функції: навчально-методичної та науково-дослідницької, 
де об’єднавчою ланкою виступає педагогічний чинник роботи викладача зі 
студентом-іноземцем. Ключовою компонентою концептуального спрямування є 
усвідомлення подальшої діяльності, що націлена на забезпечення передових 
позицій Львівської медичної академії ім. Андрея Крупинського у рейтингах 
закладів вищої освіти. 
Навчально-методична робота  
Виходячи із зазначеного, пріоритетними напрямами у роботі факультету слід 
вважати: 
 розробку, модернізація та впровадження відповідно до стандартів вищої 
освіти на виклики сучасних вимог ринку праці, що стоять перед вищою 
школою, диверсифікованих освітніх програм за І та ІІ освітніми рівнями 
підготовки; 
 розвиток системи залучення роботодавців до формування освітніх 
програм та навчальних планів підготовки здобувачів вищої освіти; 
 удосконалення вже наявних навчальних робочих програм з базових і 
спеціалізованих курсів з метою узгодження зі змістовими стандартами 
європейського та світового освітнього простору; 
 створення сучасних навчально-методичних комплексів, що включають 
широкий спектр методичних рекомендацій та розробок, контрольних завдань, 
практикумів та практичних завдань («кейсів») тощо; 
 підготовку до видання підручників та посібників з профільних 
навчальних дисциплін та інших публікацій з навчально-наукового спрямування 
кафедри; 
 удосконалення системи контролю за якістю вищої освіти, в тому числі 
шляхом запровадження системи онлайн-навчання, за проведенням аудиторних 
занять та атестацією здобувачів вищої освіти; 
 дотримання академічної доброчесності всіма учасниками освітнього 
процесу; 
 запровадження інноваційних освітніх технологій підготовки фахівців, в 
тому числі системи дуальної освіти; 



 використання сертифікованих програмних продуктів для викладання 
профільних навчальних дисциплін; 
 розробка заходів з реалізації навчання студентів за дистанційною 
формою; 
 введення окремих спецкурсів з викладанням англійською мовою. 
Науково-дослідна робота участь викладачів, аспірантів і студентів у 
міжнародних та всеукраїнських наукових і науково-практичних конференціях, 
семінарах, круглих столах з проблем медсестринства та охорони здоров’я; 
 публікація результатів досліджень викладачів, аспірантів і студентів 
кафедри у наукових фахових виданнях України та інших країн світу; 
 збільшення кількості публікацій співробітників кафедри у виданнях, які 
входять до наукометричних баз; 
 здійснення роботи щодо опонування кандидатських і докторських 

дисертацій, рецензування авторефератів, монографій, підручників і посібників, 
іншої навчально-методичної літератури; 
 розширення наукових зв’язків з партнерськими кафедрами українських та 
зарубіжних університетів; 
 організація дискусійного клубу студентів задля обговорення результатів 
індивідуальної науково-пошукової роботи студентів з дисциплін фахового 
спрямування; 
 більш активне і результативне залучення студентів до участі у наукових 
конференціях і грантових програмах; 
 активізація роботи вебсайту та сторінок факультету в соціальних мережах 
з метою поширення наукових здобутків викладачів, аспірантів, студентів; 
 продовження роботи щодо організації та проведення щорічних науково-

практичних конференцій; 

 наукове співробітництво з українськими та зарубіжними ЗВО і науково-

дослідними установами з метою обміну досвідом наукової роботи, вивчення 
новітніх методик досліджень тощо. 
Міжнародні зв’язки  
налагодження співпраці із зарубіжними ЗВО з метою залучення викладачів, 
науковців, аспірантів до виконання спільних міжнародних наукових проектів; 
 формування спільних наукових програм для отримання грантів на 
проведення наукових досліджень; 
 забезпечення участі науково-педагогічних працівників у міжнародних 
наукових конференціях в Україні та поза її межами; 
 стажування науково-педагогічних працівників у зарубіжних 
університетах; 
Удосконалення та покращення матеріально-технічної бази освітнього 
процесу.  

У зв’язку із заснуванням симуляційного центру на базі академії шляхом 
впровадження симуляційних технологій навчання, комп’ютерне й віртуальне 
моделювання різноманітних клінічних ситуацій завдяки широкому спектру 
тренажерів для відпрацювання практичних навичок із високим рівнем 
реалістичності являють собою новий напрямок у сучасній системі підготовки 
висококваліфікованих медичних кадрів. 



Виступив: Кривко Ю.Я.- д. м. н., професор, вніс пропозицію про подання 
Согуйка Ю.Р. на посаду доцента кафедри клінічного медсестринства, 
акушерства та гінекології. 
Результати голосування: 
 

«ЗА» - 17 

«Проти» - 0 

«Утрималися» - 0 

 

Ухвалили: 
Одноголосно подати кандидатуру Согуйка Ю.Р. на посаду доцента кафедри 
клінічного медсестринства, акушерства та гінекології. 
 

ІІІ. Слухали: У питанні «Різне» зав. кафедри д. м. н. Палига І.Є. 
- акцентував увагу на академічній доброчесності;  
-на своєчасній здачі робочих навчальних програм; 
- викладачі, які складають робочі навчальні програми, повинні здати в 
методичний кабінет електронний варіант програм на дисках; 
- викладачам, які будуть атестуватись, треба планувати доповіді, показові 
заняття, впорядкувати навчально-методичні комплекси, написання поcібників, 
методичних вказівок, підготувати портфоліо, відвідувати професійний 
лекторій, наукові конференції тощо; 
- викладачам, які будуть атестуватись, написати звіт роботи за 5 років заслухати 
на наступному засіданні та затвердити; 
-в індивідуальних планах викладачів зробити відмітки про виконану роботу за 1 
семестр. 
Завуч кафедри Поцюрко Н.Т. виступила з інформацією про виконання плану 
роботи кафедри за І семестр. Всі пункти плану виконані, проведено п' ять 
засідань. На порядок денний виносились питання з обговорення робочих 

навчальних програм, планів роботи кабінетів та студентського гуртка. 
На засіданнях викладачі обговорювали та затверджували екзаменаційні білети, 

методичні вказівки до практичних занять та самостійної роботи студентів. 
Грабовська Т.В.-к.м.н., доцент кафедри запропонувала написати силабуси до 
12.01.21р. до кожної дисципліни на кафедрі і здати в методкабінет. 
Ухвалили: 
Схвалити роботу кафедри за І семестр. 
Написані силабуси здати в методкабінет до 12.01.21р. 
 

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

 

 

 

 

 

 


