
Звіт про роботу кафедри 
соціально-гуманітарних 

дисциплін

                                                 Завідувач кафедри к.іст.н.  
Лозинська С.О.



Склад кафедри
коротка довідка

       

          Кафедра соціально-гуманітарних дисциплін є  структурним підрозділом  факультету 1 
Академії, що проводить навчальну, методичну, наукову, виховну діяльність відповідно до 
Положення про освітній процес і нормативно-юридичних документів навчального закладу. 

        Забезпечує викладання дисциплін гуманітарного циклу та іноземної мови   студентам-
медикам  на всіх спеціальностях Академії. З 2021 року працює зі студентами іноземцями.

       Станом на 24.03.2021 року науково-педагогічний склад кафедри:

       13 штатних викладачів  і  2 викладачі-сумісники.

       У штаті кафедри  6 кандидатів наук, з них 4 мають звання доцента і   працюють на 
посаді доцента. Звання викладач-методист мають 4 викладачі.

       1 доктор наук, професор - сумісник;

       Штат  кафедри  входить до Вченої ради факультету.  Голова  - декан факультету 1  
канд.з держ.управління Безкоровайна У.Ю.

       7 викладачів є членами Вченої ради Академії.



1. Лозинська Світлана Олексіївна – кандидат історичних наук, зав. кафедри;
2. Клонцак Ореста Ігорівна – кандидат педагогічних наук, асистент;
3. Олійник Наталія Юріївна  - кандидат політичних наук, доцент;
4. Рутар Степан Михайлович – кандидат філософських наук, доцент;
5. Федорик Володимир Михайлович – кандидат філософських наук, доцент;
6. Яворська Жанна Броніславівна – кандидат економічних наук, доцент;
7. Германович Галина Остапівна – викладач;
8. Голод Оксана Олексіївна – викладач;
9. Пукаляк Леся Тарасівна – викладач;
10.Семененко Ольга Ярославівна – викладач;
11. Ціцюра Надія Миколаївна – викладач;
12.Халавка Оксана Анатоліївна – викладач;
13.Хміляр Ірена Романівна – викладач.
   Сумісники :
14.Берест Роман Ярославович – доктор наук, проф.;
15.Писар Уляна Стефанівна – викладач.



      
         Навчально-методична робота
        Перелік дисциплін закріплених за кафедрою - 25

•Англійська мова
•Біоетика
•Демократія: від теорії до практики
•Економіка охорони здоров´я
•Іноземна мова (за професійним 
спрямуванням)
•Історія медицини
•Історія медицини та медсестринства
•Історія та культура України
•Латинська мова
•Латинська мова з медичною термінологією
•Маркетинг медичних послуг
•Медична етика та деонтологія
•Медсестринська етика та деонтологія

•Німецька мова 
•Основи економічної теорії
•Основи латинської мови з медичною термінологією
•Основи менеджменту та маркетингу в стоматології
•Основи правознавства
•Основи філософських знань
•Педагогіка та мистецтво викладання у вищій школі
•Правознавство та медичне законодавство
•Соціологія
•Соціологія медицини
•Українська мова (за професійним спрямуванням)
•Філософія
 



     ГОТОВНІСТЬ НМКД

Викладачі розробили  18 комплектів НКМД 





                     Навчальні та робочі програми

   Розробка примірних програм навчальної дисципліни:

          За 2019 рік –19 програм

          За 2020 рік – 2 програми, 2 навчальні плани для іноземців.

    Розробка  робочих навчальних програм:

          За 2019 рік –55 програм

         За 2020 рік - 25  програм

   Розроблено  і здано до навчально-методичної част. СИЛАБУСІВ - 30,

   Презентацій вибіркових дисциплін  - 5 (Олійник Н.Ю., Ціцюра Н.М., 
Пукаляк Л.Т., Хміляр І.Р., Халавка О.А.,)



- розроблені тексти лекцій та мультимедійні презентації до лекцій;
- розроблені комплекти методичних рекомендацій до практ. занять;
- розроблені тести для поточного контролю знань, а також тексти до 

модульних контролів;
- розроблені питання до екзаменаційних білетів та банк тестів до 

семестрових екзаменів з дисциплін кафедри;
- підготовлені ККР;
- підготовлені пакети завдань для вступних екзаменів з дисциплін: 

«Українська мова» для освітнього ступеня «фаховий молодший 
бакалавр (11 клас, 9 клас, друга вища освіта, для іноземних 
громадян, перелік питань до співбесіди  (Германович Г.О.),

 «Іноземна мова» для магістрів (Хміляр І.Р.)
- програма співбесіди до вступу для іноземних громадян з 

дисципліни «Англійська мова» (Клонцак О.І.)
- складені тести до проведення ліцензійного екзамену «Крок М» 

(Ціцюра Н.М.) 



Розроблені матеріали  науково-педагогічним 
колективом розміщені у віртуальному середовищі 
Академії Moodl.
           



    МЕТОДИЧНІ СЕМІНАРИ 
                   (9 доповідей)

• «З досвіду роботи  голови метод. об´єднання викладачів з іноземних мов з питань підготовки фахівців 
медицини за професійним спрямуванням» (Халавка О.А.)
•  «Про вимоги щодо атестації викладачів і науково-педагогічних працівників та організація 
проходження курсів підвищення кваліфікації» (Лозинська С.О., Федорик В.М.)
•  «Використання інтерактивних  методів та мультимедійних програм  у викладанні іноземних мов 
студентам-медикам» (Семененко О.Я., Клонцак О.І.)
• «Актуальні проблеми  соціокультурних цінностей  особистості у студентському середовищі»
       (Пукаляк Л.Т., Ціцюра Н.М.)
•«Викладання  дисципліни «Економіка охорони здоров’я. Маркетинг медичних послуг» та організація 
самостійної роботи студентів» (Яворська Ж.Б.)
•«Науково-педагогічне стажування за кордоном. Сучасні виклики» (Клонцак О.І.)
•«Проблеми навчально-методичного забезпечення викладання суспільних дисциплін у форматі 
дистанційного навчання» (Семененко О.Я.)
•«Культура спілкування й етика поведінки медичних працівників» (Ціцюра Н.М.)
•«Самопрезентація викладача як запорука кар´єрного росту»(Хміляр І.Р.)
 



РОБОТА В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ
 

Викладачі успішно засвоїли і використовують у роботі   технології : 
Googl classroom, Zoom, Viber,  Microsoft Teams.

 



       ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ
•  Курси і стажування на базі ЛНУ ім. Івана Франка

           2019-2020 н.р. – (Лозинська С.О.)

           2020-2021 н.р. – (Германович Г.О., Пукаляк Л.Т., Халавка О.А.)

•   Пройшли  закордонне стажування у 2020 р. в Польщі (Лозинська С.О., 
Клонцак О.І.,   (тричі) Хміляр І.Р.) 

•  Підвищення кваліфікації за фахом  (Яворська Ж.Б., Берест Р.Я.)

• Пройшли програму навчання на курсах англійської мови в Академії 
(Германович Г.О., Семененко О.Я., Федорик В.М.)

• Підвищення кваліфікації керівних кадрів в  2021 р. 

(Лозинська С.О., Клонцак О.І., Федорик В.М.)

 онлайн м. Львів





   РОБОТА З ІНОЗЕМНИМИ СТУДЕНТАМИ
 

    Розпочали навчання зі студентами-іноземцями  викладачі кафедри:

   Германович Г.О., Клонцак О.І., Олійник Н.І., Семененко О.Я. 

    





                       НАУКОВА РОБОТА
        ГРАНТОВІ ПРОЄКТИ.   НАШІ ДОСЯГНЕННЯ.

• Темою наукового дослідження кафедри є: 

«Соціокультурна компетентність як складова професійної 
конкурентоспроможності медика».  

• Розроблено план реалізації теми кафедри.

• Викладач кафедри (Семененко О.Я.). бере участь в україно-німецькому проєкті 
«Навчання, стажування та робота медичного персоналу в Німеччині» (Ost West 
Medpersonal. Dresden.)  Підготовлені й сформовані групи студентів мовного 
рівня А 2 для виробничої практики в клініках Баварії, Саксонії. 

• Діє Грантовий проект 2019-2021 рр. Інтерактивна методологія викладання курсу 
з громадянської освіти «Демократія: від теорії до практики» (Олійник Н.Ю.)

 





 НАВЧАЛЬНІ ПОСІБНИКИ





                   НАУКОВІ ПУБЛІКАЦІЇ
•В базі даних «Scopus», «Web of Science»  (3) :  Клонцак О.І. (1), Хміляр І.Р. (1), Берест Р.Я. 
(1)
• «Core collection» з імпакт фактором (6): Олійник Н.Ю.(4), Германович Г.О. (2) 
•В закордонних (фахових) виданнях (8) : Германович Г.О. (3) , Олійник Н.Ю. (4) , Клонцак 
О.І. (1), 
•У фахових журналах  (7): Берест Р.Я. (2),Рутар С.М. (1), Лозинська С.О. (1), Хміляр І.Р.(3).
• В інших виданнях (4) :  Берест Р.Я. (2), Рутар С.М.(1), Хміляр І.Р.(1). Опублікування тез 
доповідей:
•Міжнародні конференції (22) : Лозинська С.О. (9), Берест Р.Я. (2) , Рутар С.М. (3), Олійник 
Н.Ю. (1), Германович Г.О. (3), Хміляр І.Р. (4).
•Всеукраїнські конференції (11) : Рутар С.М. (2), Лозинська С.О. (2), Олійник Н.Ю. (1), 
Федорик В.М. (1), Германович Г.О. (3), Ціцюра Н.М. (1), Пукаляк Л.Т. (1). 
•Колективні монографії (3) : Федорик В.М., Олійник Н.Ю., Клонцак О.І. 
•Керівництво науковими роботами магістрів (4) : Лозинська С.О. (2), Рутар С.М. (1), 
Олійник Н.Ю. (1).
 



Участь:
 - у міжнародних вебінарах  (20) :

Халавка О.А. (18), Клонцак О.І.(1), Хміляр І.Р. (1)

-міжнародних онлайн конференціях (4): 

Клонцак О.І. (2), Халавка О.А. (2).

-тренінгах (20):  Халавка О.А. (18), Яворська Ж.Б. (1), 

Лозинська С.О., Федорик В.М., Германович Г.О., Олійник 

Н.Ю., Клонцак О.І., Ціцюра Н.М.

-у весняній школі Ради молодих вчених при міністерстві 

освіти і науки України березень 2021 (Клонцак О.І.)

- в групі рівних - формат безперервного професійного 

розвитку (Клонцак О.І.)

-україно-швейцарський проєкт «Розвиток медичної 

освіти», участь в тренінгу по «Ефективні комунікації в 

медичному університеті» (Лозинська С.О., Олійник Н.Ю., 

Клонцак О.І., Федорик В.М., Германович Г.О.)

 





            НАУКОВІ СЕМІНАРИ 
КАФЕДРИ

• «Медичні терміни зі соматичними компонентами в сучасній 
українській мові» (Германович Г.О.) 

• «Шляхи формування англомовної професійно-орієнтованої 
комунікативної компетентності майбутніх медичних працівників» 
(Хміляр І.Р.)

• «Методологія аналізу державного та суспільного розвитку з позиції 
концепції Ф. Фукуями» (Рутар С.М.)

• «Із досвіду участі у міжнародному стажуванні»  (Клонцак О.І.)

• «Розбудова справедливого українського суспільства на засадах 
біоетики» (Пукаляк Л.Т.)



                         КРУГЛІ СТОЛИ
• Круглий стіл: «Конкурентна спроможність випускників-медиків на ринку 

праці: формування загальних компетентностей» із запрошенням представників 
роботодавців, громадських організацій, медичних навчальних закладів Львова

• Воркшоп у форматі круглого столу

  «офлайн-онлайн»: 

«Конкурентна спроможність викладача 

в освітньому просторі»

(на прикладі Львівської медичної академії

Імені Андрея Крупинського)

 



                        Гурткова робота

•  «Зі скарбниці українського мистецтва» -Голод О.О.,

• «Львів – Європейське місто» - Семененко О.Я. 

Організовані культурно-просвітницькі екскурсії:

   Підземелля Львова; 

   Сім чудес Львова; 

   Кава, затишок та Леви.

• «Берегиня» - Германович Г.О., (щорічний Міжнародний конкурс 
знавців української мови  ім. П. Яцика, Міжнародний конкурс 
імені Шевченка).



                   ВИХОВНА РОБОТА

•  Виконання обов´язків керівника академічної групи:

      Германович Г.О., Голод О.О., Семененко О.Я., Хміляр І.Р., Ціцюра Н.М.

•    Виконання обов´язків куратора  академічної групи:

       Пукаляк Л.Т., Олійник Н.Ю., Халавка О.А., Клонцак О.І.,

                                                     Проведено виховні заходи:

• «Свято Покрови» кер. Семененко О.Я.

• «Ми проти паління» кер. Семененко О.Я.

• «Державний прапор» кер. Хміляр І.Р.

•  Розколяда студентського театру «Сад» кер. Голод О.О.

• «Духовна бесіда із Студентським Капеланом» кер. Голод О.О.

• «День Соборності України» кер. Голод О.О.

• «Статус та повноваження медсестер у країнах ЄС» викл. Рутар С.М, (ІМС-31).





ПЕРСПЕКТИВНІ ПЛАНИ

     У наступному навчальному 
році провести :

ІІ Всеукраїнську науково-
практичну конференцію 
«Сучасні форми організації 
освітнього процесу. Вивчення 
досвіду вищих навчальних 
закладів».
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