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Зміст 
 

1. Кадровий потенціал  –  3 – 4 ст. 

2. Методична робота – 4 – 14 ст. 

3. Наукова робота – 14-23 ст. 

4. Організаційна робота – 23 ст. 

5. Виховна та інші види робіт –23-26 ст. 

6. Додаток – 26-31 ст.  
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Текстовий звіт кафедри за 2020-2021 навчальний рік 

І. КАДРОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ КАФЕДРИ 

Список НПП та ПП кафедри: 

1. Неділько Роксолана Володимирівна (кандидат наук з державного 

управління (доктор філософії), викладач вищої категорії, завідувачка 

кафедри. 

2. Безкоровайна Уляна Юріївна (кандидат наук з державного управління 

(доктор філософії), викладач методист, декан факультету №1.  

3. Дуб Наталія Євстахіївна (кандидат наук з державного управління), 

Заслужений працівник освіти України,  викладач методист, декан 

факультету №2. 

4. Юристовська Наталя Ярославівна (кандидат наук з державного управління 

(доктор філософії), Заслужений працівник освіти і науки України, 

викладач методист, проректор з виховної роботи.   

5. Яремчук Оксана Василівна (кандидат наук з державного управління 

(доктор філософії), викладач вищої категорії. 

6. Андрейко Олександра Ігорівна, заступник голови приймальної комісії, 

асистент кафедри.  

7. Білобривка Вікторія Юріївна, завідувач практикою, викладач І категорії.  

8. Бялий Андрій Олександрович, магістр з державного управління, викладач 

вищої категорії. 

9. Жубрид Марія Теодорівна, завуч кафедри, викладач вищої категорії.  

10. Ільчишин Ольга Володимирівна, магістр медсестринства, методист 

навчально-методичної частини, викладач спеціаліст. 

11. Кузьменко Ольга Василівна, магістр медсестринства,  відповідальна за 

Moodle на кафедрі, викладач І категорії. 

12. Костерева Наталія Василівна, магістр управління та адміністрування, 

відповідальна за FB та сайт кафедри,  викладач І категорії. 

13. Костів Зоряна Петрівна, відповідальна за наукові семінари кафедри, 

викладач вищої категорії.  

14. Музика Оксана Іванівна, методист навчально-методичної частини, 

викладач ІІ категорії.  

15. Назар Наталія Семенівна, магістр медсестринства, викладач І категорії.  

16. Палагіцька Олександра Ярославівна, викладач методист.  

17. Тверда Ірина Іванівна, викладач вищої категорії.  

18. Фітьо Наталія Романівна, магістр управління та адміністрування, 

відповідальна за проведення методичних семінарів кафедри,  викладач ІІ 

категорії. 
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19. Янків Софія Володимирівна, відповідальна за виховну роботу кафедри, 

викладач І категорії. 

 

Інформація про отримані викладачами кафедри у поточному навчальному 

році нагороди (грамоти, медалі, ордени, нагрудні знаки, тощо). 

 

 Назар Наталя Семенівна: 

 медаль - МОУ « За зразкову службу» № 412 від 21.08.20 року  

 орден - Відзнака командувача об’єднаних сил «Козацьких хрест» І 

ступеня Код 14302466є. 

 Палагіцька Олександра Ярославівна - нагороджена ДИПЛОМОМ  ДУ 

«Центр розвитку медсестринства МОЗ України» як переможець 

обласного етапу конкурсу «Лідери змінюють світ». 

 

 

Інформація про членство викладачів у професійних організаціях (хто саме і 

у яких?). 

1. Неділько Р.В. – фасилітаторка 2 Груп рівних (ГР) для освітян. 

2. Андрейко О.І. – учасниця ГР. 

3. Безкаровайна У.Ю. – учасниця ГР. 

4. Дуб Н.Є. – голова осередку лікарського товариства ЛМА, учасниця ГР. 

5. Білобривка В.Ю. – учасниця ГР. 

6. Бялий – учасник ГР. 

7. Жубрид – учасниця ГР. 

8. Ільчишин О.В – учасниця ГР. 

9. Кузьменко О.В. – учасниця ГР. 

10. Костерева Н.В. – фасилітаторка ГР для освітян,  членкиня ОЛТ. 

11. Костів З.П. – учасниця ГР. 

12. Музика О.І. – учасниця ГР. 

13. Назар Н.С – учасниця Гр. 

14. Палагіцька О.Я. – фасилітаторка ГР для практикуючих сестер медичних. 

15. Тверда І.І. – учасниця ГР. 

16. Фітьо Н.Р. – учасниця ГР. 

17. Янків С.В. – учасниця ГР. 

18. Яремчук О.В. – учасниця ГР. 

 

ІІ. МЕТОДИЧНА РОБОТА (поточний навчальний рік) 

 

 Розроблені викладачами кафедри у поточному навчальному 

році (по кожному підпункту вказати прізвище викладача, 
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назву програми, плану): 

 

 освітні програми; 

1. Дуб Н.Є. - ОПП «Сестринська справа», 2020 року, спеціальність 223 

Медсестринство, молодший бакалавр. 

2. Безкоровайна У.Ю. – ОПП «Медсестринство», 2020 року спеціальність 

223 Медсестринство, магістерський рівень освіти. 

3. Неділько Р.В. - ОПП «Сестринська справа», 2020 року, спеціальність 223 

Медсестринство, бакалаврський рівень освіти. 

 

 навчальні плани спеціальності; 

 

1. Музика О.І. – для груп: ЛД11 (11 кл); МС 11-13 (11 кл); МСв 11 (11 кл); АК11 

(11 кл); СО11 (11 кл); СТ11 (11 кл); ЛДф1 (9 кл); МСф 1-3 (9 кл); АКф 1 (9 кл); 

СОф 1(9 кл); СТф 1(9 кл); ФМ 21;  МС31 

 

 примірні (типові) програми навчальної дисципліни; 

1. Неділько Р.В.- 3 ПП  

 «Внутрішня медицина  з оцінкою результатів досліджень» для 

спеціальності  224 Технології медичної діагностики та лікування, ОПП 

Лабораторна діагностика, бакалаврський рівень освіти для групи ІІ ЛД 21 

(4 роки навчання); 

  «Медсестринство у внутрішній медицині» для спеціальності  223 

Медсестринство ОПП Сестринська справа, молодший спеціаліст, для 

групи ІІ – ІІІ МС 11-13 у співавторстві з Безкоровайною У.Ю.;  

 «Клінічне медсестринство у внутрішній медицині» для спеціальності  

223 Медсестринство ОПП Сестринська справа, бакалаврський рівень 

освіти, для групи ІІІ МС (в) 21 у співавторстві з Безкоровайною У.Ю. 

2. Бялий А.О. – 4 ПП 

 «Медсестринство в дерматології і венерології», для спеціальності 223 

Медсестринство, ОПП Сестринська справа, освітній ступень бакалавр (4-

МС-21); 

  «Дерматологія і венерологія з оцінкою результатів дослідження»  для 

спеціальності 224 Технологія медичної діагностики та лікування, ОПП 

Лабораторна діагностика, освітній ступень бакалавр (4-ЛД-21); 

  «Громадське здоров’я та громадське медсестринство» спеціалізація 

223 Медсестринство, ОПП Сестринська справа, освітній ступень 

молодший бакалавр ,вечірня форма (4-МС-в -11).  

  «Дерматологія і венерологія з оцінкою результатів дослідження»  для 

спеціальності 224 Технологія медичної діагностики та лікування, ОПП 

Лабораторна діагностика, освітній ступень бакалавр (ІІ ЛД-22). 

3. Кузьменко О.В. - «Маніпуляційна техніка» для спеціальності 224 

Технології медичної діагностики та лікування, освітньо-професійної 
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програми Лабораторна діагностика, освітнього ступеня бакалавр, ІІ ЛД 

21,22.  

4. Костів З.П.- 4 ПП 

  «Медсестринство в дерматології  та венерології», для спеціальності 

223 Медсестринство, ОПП Сестринська справа, освітній ступінь 

молодший бакалавр (ІІ МС11-13); 

 «Основи дерматології та венерології», для спеціальності 223 

Медсестринство, ОПП Медико-профілактична  справа, молодший 

бакалавр (ІІ МПС 11); 

 «Основи дерматовенерології» для спеціальності 223 Медсестринство, 

ОПП Сестринська  справа, молодший бакалавр, сестра медична з масажу 

(ІІ МС 14);  

 «Основи дерматологовенерології» для спеціальності 221 Стоматологія, 

спеціальності стоматологогія ортопедична, молодший бакалавр (ІІІ СТ 

11). 

5. Тверда І.І.-3 ПП 

 «Внутрішні хвороби» для студентів ІІ курсу спеціальності 221 

Стоматологія;  

 «Внутрішня медицина» для студентів спеціалізації 223 Медсестринство 

ОПП Акушерська справа;   

 «Внутрішня медицина та масаж при хворобах внутрішніх органів» 

для спеціальності 223 Медсестринство спеціалізації  Сестринська справа 

(інваліди І та ІІ групи по зору). 

 

 робочі навчальні програми дисципліни; 

1. Неділько Р.В. - 1 РНП одноосібно, 3 – у співавторстві 

 «Внутрішня медицина  з оцінкою результатів досліджень» для 

спеціальності  224 Технології медичної діагностики та лікування, ОПП 

Лабораторна діагностика, бакалаврський рівень освіти для групи ІІ ЛД 21 

(4 роки навчання);  

 «Медсестринство у внутрішній медицині» для спеціальності  223 

Медсестринство ОПП Сестринська справа, молодший спеціаліст, для 

групи ІІ – ІІІ МС 11-13 у співавторстві з Безкоровайною У.Ю.;  

 «Медсестринство у внутрішній медицині» для спеціальності  223 

Медсестринство ОПП Сестринська справа, молодший спеціаліст для 

групи ІІ – ІVМС (в) 11-13 у співавторстві з Безкоровайною У.Ю.;  

 «Медсестринство у внутрішній медицині» для спеціальності  223 

Медсестринство ОПП Сестринська справа, бакалаврський рівень освіти, 

для групи ІІ МС 21 у співавторстві з Жубрид;  

 «Клінічне медсестринство у внутрішній медицині» для спеціальності  

223 Медсестринство ОПП Сестринська справа, бакалаврський рівень 

освіти, для групи ІІІ МС (в) 21 у співавторстві з Безкоровайною У.Ю. 

 «Клінічне медсестринство у внутрішній медицині» для спеціальності  

223 Медсестринство ОПП Сестринська справа, бакалаврський рівень 
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освіти, для групи ІV МС  21 у співавторстві з Жубрид М.Т. 

 

2. Бялий А.О.- 5 РНП 

 Медсестринство в дерматології і венерології», для спеціальності 223 

Медсестринство, ОПП Сестринська справа, освітній ступень бакалавр (4-

МС-21); 

  «Дерматологія і венерологія з оцінкою результатів дослідження»  для 

спеціальності 224 Технологія медичної діагностики та лікування, ОПП 

Лабораторна діагностика, освітній ступень бакалавр (4-ЛД-21); 

 «Громадське здоров’я та громадське медсестринство» спеціалізація 

223 Медсестринство, ОПП Сестринська справа, освітній ступень 

молодший бакалавр (ІІІ-МС-11-13); 

 «Громадське здоров’я та громадське медсестринство» спеціалізація 

223 Медсестринство, ОПП Сестринська справа, освітній ступень 

молодший бакалавр, вечірня форма (4-МС-в -11).  

 «Дерматологія і венерологія з оцінкою результатів дослідження»  для 

спеціальності 224 Технологія медичної діагностики та лікування, ОПП 

Лабораторна діагностика, освітній ступень бакалавр (ІІ ЛД-22). 

3. Ільчишин О.В. – «Домедична допомога з ознайомчою медичною 

практикою», для спеціальності 226 Фармація, промислова фармація 

освітньо-професійної програми Фармація (денна форма навчання) галузі 

знань 22 Охорона здоров’я освітнього ступеня бакалавр (І ФМ 21). 

4. Кузьменко О.В. - «Маніпуляційна техніка» для спеціальності 224 

Технології медичної діагностики та лікування, освітньо-професійної 

програми Лабораторна діагностика, освітнього ступеня бакалавр, ІІ ЛД 

21,22.  

5. Костів З.П.- 4 РНП 

  «Медсестринство в дерматології  та венерології», для спеціальності 

223 Медсестринство, ОПП Сестринська справа, освітній ступінь 

молодший бакалавр (ІІ МС11-13); 

 «Основи дерматології та венерології», для спеціальності 223 

Медсестринство, ОПП Медико-профілактична  справа, молодший 

бакалавр (ІІ МПС 11); 

 «Основи дерматовенерології» для спеціальності 223 Медсестринство, 

ОПП Сестринська  справа, молодший бакалавр, сестра медична з масажу 

(ІІ МС 14);  

 «Основи дерматологовенерології» для спеціальності 222 Стоматологія, 

спеціальності стоматологогія ортопедична, молодший бакалавр (ІІІ СТ 

11). 

6. Тверда І.І.- 3 РНП 

 «Внутрішні хвороби» для студентів ІІ курсу спеціальності 221 

Стоматологія;  

 «Внутрішня медицина» для студентів спеціалізації 223 Медсестринство 
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ОПП Акушерська справа;   

 «Внутрішня медицина та масаж при хворобах внутрішніх органів» 

для спеціальності 223 Медсестринство спеціалізації  Сестринська справа 

(інваліди І та ІІ групи по зору). 

 

 Участь у розробці планів роботи Академії, факультету, 

кафедри у поточному навчальному році (хто, який план?) 

1. Безкоровайна У.Ю. – план роботи факультету 1. 

2. Дуб Н.Є. – план роботи факультету 2. 

3. Неділько Р.В., Жубрид М.Т. – план роботи кафедри. 

4. Костів З.П. – план роботи наукових семінарів кафедри. 

5. Фітьо Н.Р. – план роботи методичних семінарів кафедри.  

 

 Підготовка питань для розгляду у поточному навчальному 

році (по кожному підпункту вказати прізвище викладача, 

назву питання, дату засідання): 

 

 на засіданні Вченої ради Академії; 

1. Неділько Р.В.: 

 Звіт про роботу кафедри внутрішньої медицини та управління 

охороною здоров'я за 2019/2020 н.р., 23.09.2020 року.  

2. Безкоровайна У.Ю.: 

 «Про організацію освітнього процесу на факультеті 1», 28.10.2020. 

 Про адаптацію студентів нового набору, 26.11.2020 року 

3. Дуб Н.Є.:  

 «Про організацію освітнього процесу на факультеті 2», 28.10.2020. 

 

 на засідання Методичної ради Академії; 

1. Неділько Р.В.: 

 Про досвід розробки силабусів на кафедрі внутрішньої медицини та 

управління охороною здоров’я,  10.02.21 року. 

 Про розроблення вибіркових дисциплін на кафедрі внутрішньої 

медицини та охорони здоров’я, березень 2021 року. 

2. Безкоровайна У.Ю.: 

 Про моніторинг освітніх програм на факультеті 1, 09.12.2020 року 

 Про результати зимової сесії на факультеті 1, 10.02.2021 року. 

3. Дуб Н.Є.: 

 «Про стан роботи із стейкхолдерами на факультеті 2», 

 «Про формування індивідуальної освітньої траєкторії здобувачів 

вищої освіти на факультеті 2», 

 «Про результати зимової сесії на факультеті 2», 
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  «Про формування soft skills здобувачами вищої освіти»,  

  «Перспективи розвитку інклюзивної освіти в Академії». 

4. Ільчишин О.В.: 

 Особливості підвищення кваліфікації педагогічних і науково-

педагогічних працівників,  жовтень 2020 р. 

 Виступила на Методичній раді Академії та у методичному засіданні 

кафедри на тему: «Деякі питання атестації педагогічних працівників 

відповідно до «Типового положення про атестацію педагогічних 

працівників, затвердженого наказом МОН України №930 від 

06.10.2010 р. та зі змінами до наказу МОН №1135 від 08.08.2013 р.», 

січень 2021 р. 

 

 

 на засідання Ради факультету. 

1. Безкоровайна У.Ю.: 

 Про результати роботи факультету за 2019– 2020 н.р. та завдання на 

новий навчальний рік, 31.08.2020. 

 Затвердження планів роботи з виховної, профорієнтаційно-

інформаційної, науково-методичної ради, кафедр, студентської ради на 

2020-2021н.р., 11.09.2020. 

 Про готовність факультету до проведення міжвузівських виховних та 

наукових заходів, 10.10.2020. 

 Інформація про виробничу практику студентів груп І МС31, ІІ мс 31, ІІІ 

мс (в) 2, 15.12.2020. 

 Про результати зимової заліково-екзаменаційної сесії Деканат 

Заступник декана 2020-2021 н.р., 26.02.2021. 

 Аналіз поточної успішності студентів факультету, 30.04.2021. 

 Про підготовку документації і допуск здобувачів вищої освіти до 

атестації, 28.05.2021. 

 Про виконання навчальних планів і програм у 2020 – 2021 н.р., 

30.06.2021. 

2. Дуб Н.Є.: 

 Завдання науково-педагогічного колективу факультету на 2020/2021 

н.р. 

 Дотримання принципу академічної доброчесності академічною 

спільнотою факультету. 
 

 Проведення відкритих занять у поточному навчальному 

році (хто, коли, група, тема?) 

1. Яремчук О.В. - «Спостереження за пацієнтами різного віку з 

патологією органів травлення та ендокринними захворюваннями на 

дільниці сімейної медицини», ІІІ МС 12 (2 бр), протокол № 10 від 

24.03.2021 року. 

 Навчально-методичні комплекси (вказати перелік тих, які 
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готові для перевірки). 

 Основи медсестринства; 

 Медсестринство у внутрішній медицині; 

 Внутрішня медицина з ОРД; 

 Медсестринство в сімейній медицині; 

 Медсестринство у дерматовенерології (для всіх спеціальностей); 

 Громадське здоров’я; 

 Соціальна медицина; 

 Геронтологія, геріатрія та паліативна медицина; 

 Медсестринство в дерматології; 

 Дерматологія та   венерологія; 

 Менеджмент та лідерство в медсестринстві; 

 

 Перелік курсів у системі Moodle (перелік, хто готував, 

відсоток готовності). 

№ 

з/п 

Дисципліна Хто наповнював Відсоток 

готовності 

1. МС у  внутрішній медицині  

(І-ІІ рівень) 

Неділько, Жубрид, Янків 95% 

2. Внутрішня медицина з ОРД Неділько 85% 

3. Клінічне медсестринство у 

внутрішній медицині 

Неділько, Жубрид, 90% 

4. Внутрішня медицина Тверда 65% 

5. Внутрішня медицина з масажем Тверда 50% 

6. Внутрішні хвороби Тверда 50% 

7. МС в сімейній медицині 

(І рівень) 

Янків, Яремчук, Білобривка 70% 

8. МС в сімейній медицині  

(ІІ рівень) 

Рик 60% 

9. МС в сімейній медицині з курсом 

геронтології та геріатрії 

Яремчук 55% 

10. Основи медсестринства  

(І рівень) 

Кузьменко 95% 

11. Основи медсестринства  

(ІІ рівень) 

Кузьменко 95% 

12. МС в дерматології та венерології (2 

курси за нп 19 року і нп 16 року) 

Костів, Бялий 65% 

13. Дерматологія з ОРД Бялий, Неділько 75% 

14. Дерматологія АК Костів 60% 

15. Менеджмент та лідерство у 

медсестринстві 

Дуб 100% 

16. Медсестринські теорії та процес Дуб 85% 

17. Психологія праці Дуб 85% 
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 Перелік закріплених за кафедрою кабінетів та лабораторій. 

1. Жубрид М.Т. – ауд 41. 

2. Кузьменко О.В.- КНП "5-а МКЛ". 

3. Костерева Н.В. – КНП: 4–а МП м. Львова. 

4. Костів З.П. – Військово-медичний клінічний центр Західного 

регіону, вул. Личаківська 26. 

5. Музика О.І. – академія, ауд №7. 

6. Назар Н.С. – кардіологічний центр, вул. Кульпарківська. 

 

 Підвищення кваліфікації у поточному навчальному році 

(хто, де, коли?). 

 

П.І.Б. 

працівників, які 

планують підвищення 

кваліфікації 

Посада, вчений 

ступінь, вчене звання 

Заклад вищої освіти, 

наукова установа, 

організація, підприємство 

проходження підвищення 

кваліфікації 

Термін проходження 

підвищення 

кваліфікації 

Бялий Андрій 

Олександрович 

викладач кафедри Львівський національний 

медичний університет 

імені Данила Галицького 

 

Львівський національний 

університет імені Івана 

Франка 

«Медсестринство в 

дерматології та 

венерології» 

 

«Психолого-

педагогічний цикл» 

заплановані на 

2020/2021 р.  
Центр неформальної освіти 

Інституту післядипломної 

освіти доуніверситетскої 

підготовки ЛНУ з 01.02. до 

05.02.2021 
 Костів Зоряна 

Петрівна  

викладач кафедри Львівський національний 

університет імені Івана 

Франка 

«Психолого-

педагогічний цикл» 

заплановані на  

ІІ семестр 2021 р. 
Центр неформальної освіти 

Інституту післядипломної 

освіти доуніверситетскої 

підготовки ЛНУ з 01.02. до 

05.02.2021 

Музика Оксана 

Іванівна 

викладач кафедри Тернопільський 

національний медичний 

університет імені 

І.Я. Горбачевського 

«Основи 

медсестринства» та 

«Психолого-

педагогічний цикл» 

заплановані на 

2020/2021 н.р.  
МОЗ України 
Житомирський медичний 
інститут ЖОР  
Свідоцтво ЖІ  
№02011284/000351-21 
про підвищення 

кваліфікації викладачів 
вищої медичної освіти  
30год (1 кредит ECTS) 
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Фітьо Наталія 

Романівна 

викладач кафедри Львівський національний 

медичний університет 

імені Данила Галицького 

 

Львівський національний 

університет імені Івана 

Франка 

«Медсестринство в 

інфектології з 

курсом 

епідеміології» та 

«Психолого-

педагогічний цикл» 

заплановані на 

2020/2021 н.р. 
Медсестринство в 
інфектології з курсом 
епідеміології», ВНКЗ 
«Житомирський 

медичний інститут»; 
Здобуття ступеня 
Магістра з управління та 
адміністрування 
(Європейський 
університет) 

Яремчук Оксана 

Василівна 

асистент кафедри Львівський національний 

медичний університет 

імені Данила Галицького 

 

«Медсестринство в 

геронтології, 

геріатрії та 

паліативній 

медицині» 

заплановані на 

ІІ семестр 2021 р. 

Янків Софія 

Володимирівна 

викладач кафедри Львівський національний 

університет імені Івана 

Франка 

«Психолого-

педагогічний цикл» 

заплановані на  

ІІ семестр 2021 р. 
Лютий 2021р 
 

8. Неділько 

Роксолана 

Володимирівна 

завідувач кафедри, 

кандидат наук з 

державного 

управління (доктор 

філософії) 

Управлінські курси, лютий 2021 року 

9. Безкоровайна 

Уляна Юріївна 

декан факультету 1, 

викладач кафедри, 

кандидат наук з 

державного 

управління (доктор 

філософії) 

Управлінські курси, лютий 2021 року 

Дуб Н.Є. декан факультету 2, 

викладач кафедри, 

кандидат наук з 

державного 

управління (доктор 

філософії) 

Управлінські курси, лютий 2021 року 

11. Ільчишин Ольга 

Володимирівна 

методист, асистент 

кафедри 

Управлінські курси, лютий 2021 року 

 

 

 Список офіційно виданої навчально-методичної літератури 

у поточному навчальному році (через видавництво! – 
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підручники, посібники; надати інформацію відповідно до 

стандартів бібліографічних посилань: 

http://aphd.ua/pryklady-oformlennia-bibliohrafichnoho-opysu-

vidpovidno-do-dstu-83022015/ 

1. Медсестринство у внутрішній медицині: підручник/ [Шегедин М.Б, 

Безкоровайна У.Ю., Неділько Р.В., та ін.].- Вінниця: Нова книга, 2020, - 224 

с.:іл.ISBN978-966-382-855-8  

 

 Рецензування офіційно виданих навчально-методичних 

матеріалів у поточному навчальному році (підручники, 

посібники; інформація відповідно до стандартів 

бібліографічних посилань: http://aphd.ua/pryklady-

oformlennia-bibliohrafichnoho-opysu-vidpovidno-do-dstu-

83022015). 

1.  Дуб Н.Є. - Рецензування навчального посібника «Практикум для підготовки 

до ліцензійного інтегрованого іспиту «КРОК М. Сестринська справа» (2020-

2021 навчальний рік)», розробленого в фаховому медичному коледжі 

ІФНМУ. – січень 2021. 

2. Дуб Н.Є. -  Рецензування навчального посібника «Практикум для 

самостійної роботи із основ медсестринства» для студентів  ІІ курсу 

спеціальності 223 Медсестринство  ОПП «Сестринська справа» (ІФФМК)  

 

 Проведено методичних семінарів (назва, дата). 

№ 

з/

п 

Ассистент/викладач 

(організатор 

проведення) 

Тема Примі-тка 

1 Ільчишин О.В. Особливості підвищення 

кваліфікації 

педагогічних і науково-

педагогічних працівників 

Протокол №2 від 

06.10.2020 р. 

Дуб Н.Є. 

 

 

Реалізація паліативної 

допомоги в Україні на 

сучасному етапі 

Протокол №2 від 

06.10.2020 р 

Кузьменко О.В., 

Музика О.І.,  

Палагіцька О.Я. 

Від теорії до практики: 

Чисті руки - запобігання 

хвороб та збереження 

здоров'я!  

Протокол №3 від 

09.11.2020р. 

2 Неділько Р.В., 

Безкоровайна У.Ю. 

 

Впровадження 

вибіркових дисциплін в 

освітній процес вищого  

медичного навчального 

закладу 

 

Протокол №3 від 

09.11.2020р. 

http://aphd.ua/pryklady-oformlennia-bibliohrafichnoho-opysu-vidpovidno-do-dstu-83022015/
http://aphd.ua/pryklady-oformlennia-bibliohrafichnoho-opysu-vidpovidno-do-dstu-83022015/
http://aphd.ua/pryklady-oformlennia-bibliohrafichnoho-opysu-vidpovidno-do-dstu-83022015
http://aphd.ua/pryklady-oformlennia-bibliohrafichnoho-opysu-vidpovidno-do-dstu-83022015
http://aphd.ua/pryklady-oformlennia-bibliohrafichnoho-opysu-vidpovidno-do-dstu-83022015
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Фітьо Н.Р. 

 

Нові можливісті вищої 

школи в період 

карантину на Україні 

Протокол № 5 від 

22.02.2021р. 

Ільчишин О.В. Деякі питання атестації 

педагогічних працівників 

відповідно до «Типового 

положення про атестацію 

педагогічних 

працівників, 

затвердженого наказом 

МОН України №930 від 

06.10.2010р. та зі змінами 

до наказу МОН України 

№1135 від 08.08.2013р.»  

Протокол №4 від 

25.01.2021р. 

 Жубрид М.Т., 

Тверда І.І. 

 

Сучасні форми навчання 

у ВНЗ медичного 

напрямку 

Протокол № 6 від 

13.04.2021р. 

 

 Розробка Положень, або іншої нормативної документації 

(назва). - 9 

1. Положення про силабус навчальних дисциплін ЛМА, автор Неділько 

Р.В.; 

2. Положення про навчальний центр медичної симуляції, автори Неділько 

Р.В., Похмурським В.В.; 

3. Положення про відпрацювання незадовільних оцінок та пропущених 

занять, автори Неділько Р.В., Назар Н.С. 

4. План розвитку навчального центру медичної симуляції ВНКЗ ЛОР 

«Львівська медична академія імені Андрея Крупинського», автори 

Неділько Р.В., Похмурським В.В. 

5. Положення про індивідуальне навчання, автор Дуб Н.Є. 

6. Положення про заступника декана, автор Дуб Н.Є. 

7. Положення про Вчену раду факультету, автор Дуб Н.Є. 

8. Положення про факультет, автор Дуб Н.Є. 

9. Положення про  порядок оцінювання знань здобувачів освіти із предметів 

профільної програми середньої освіти, автор Дуб Н.Є. 

10. Положення про освітні програми у ВНКЗ ЛОР «Львівська медична 

академія імені А.Крупинського», автор Безкоровайна У.Ю. 

11. Положення про порядок реалізації студентами права на вільний вибір 

навчальних дисциплін у ВНКЗ ЛОР «Львівська медична академія імені 

Андрея Крупинського», автор Безкоровайна У.Ю. 

12. Положення про порядок проведення практик у ВНКЗ ЛОР «Львівська 
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медична академія імені Андрея Крупинського», автор Білобривка В.Ю. 

13. Положення про старостат ВНКЗ ЛОР «Львівська медична академія імені 

Андрея Крупинського», автор Безкоровайна У.Ю. 

14. Положення про методичне об’єднання кураторів (т’юторів) академічних 

груп ВНКЗ ЛОР «Львівська медична академія імені Андрея 

Крупинського», автор Безкоровайна У.Ю. 

 

ІІІ. НАУКОВА РОБОТА у звітний період 

 Результати досліджень з комплексної теми кафедри (стан 

виконання відповідно плану роботи) 

 Комплексна тема кафедри досліджується відповідно до плану графіку. 

 Публікації, що вийшли з друку у поточному навчальному році 

(інформація по кожному пункту відповідно до стандартів 

бібліографічних посилань: http://aphd.ua/pryklady-oformlennia-

bibliohrafichnoho-opysu-vidpovidno-do-dstu-83022015 ): 

 Підручники 

 Медсестринство у внутрішній медицині: підручник/ [Шегедин М.Б, 

Безкоровайна У.Ю., Неділько Р.В., та ін.].- Вінниця: Нова книга, 2020, - 224 

с.:іл.ISBN978-966-382-855-8  

 Наукові статті: 

 у вітчизняному фаховому журналі – 3 статті 

1. Науковий журнал «Наукові записки Національного університету «Острозька 

академія» серія «Економіка»», № 20(48), березень, 2021 р. Юристовська Н.Я., 

Неділько Р. В., Безкоровайна У. Ю.- «Трансформація системи 

менеджменту закладу охорони здоров’я в пандемічний та 

постпандемічний період». 

2.  Використання засобів індивідуального захисту (масок) у закладах вищої 

освіти: від теорії до практики,  Костерева Н.В., Рудакова Н.Є. Фахове 

видання «Вісник Соціальної гігієни та організація охорони здоров’я України» 

3(85)/2020 (Certificate of participation Kostereva natalia in the second 

INTERNATIONAL UKRAINIAN-GERMAN PUBLIC HEALTH SYMPOSIUM 

Public Health in the Social and Academic Fields: Challenges in the Conditions of 

Reform and Prospects of Development) 

3. Палагіцька О,Я. //Журнал «Довідник головної медичної сестри» №6 2020 р. 

«Досвід інфекційного контролю у часі карантину COVID-19, як 

інструмент налагодження профілактики інфекцій у закладі охорони 

здоров’я»  

 

 інших виданнях – 4 статті 

1. Силабус – інструмент євроінтеграції медсестринської освіти 

БЕЗКОРОВАЙНА У.Ю. канд.держ.упр. (док. філософії) ВНКЗ ЛОР 

«Львівська медична академія ім. Андрея Крупинського», НЕДІЛЬКО Р.В. 

канд.держ.упр. (док. філософії) ВНКЗ ЛОР «Львівська медична академія ім. 

http://aphd.ua/pryklady-oformlennia-bibliohrafichnoho-opysu-vidpovidno-do-dstu-83022015
http://aphd.ua/pryklady-oformlennia-bibliohrafichnoho-opysu-vidpovidno-do-dstu-83022015
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Андрея Крупинського», матеріали і всеукраїнської науково-практичної 

конференції (заочна форма) стратегія розвитку вищої медсестринської освіти 

у форматі «РОКУ МЕДСЕСТРИНСТВА В УКРАЇНІ 2020», 30 вересня 2020 

року. 

2. Дуальна система  фахової підготовки сестер медичних: закордонний та 

вітчизняний досвід  НЕДІЛЬКО Р.В.  к.н.з держуправління(доктор філософії) 

зав. кафедрою внутрішньої медицини та управління охороною здоров’я 

Львівська медична академія ім. Андрея Крупинського, ЖУБРИД М.Т. 

викладач Львівська медична академія  ім. Андрея Крупинського», матеріали І 

всеукраїнської науково-практичної конференції (заочна форма) стратегія 

розвитку вищої медсестринської освіти у форматі «РОКУ 

МЕДСЕСТРИНСТВА В УКРАЇНІ 2020», 30 вересня 2020 року. 

3.  Аналіз спеціальних компетентностей сестри/брата медичних сімейної 

медицини, Неділько Р.В. канд.держ.упр (док. філософії)                                                            

Білобривка В.Ю.  викладач ВНКЗ ЛОР «Львівська медична академія ім. 

Андрея Крупинського», матеріали І всеукраїнської науково-практичної 

конференції (заочна форма) стратегія розвитку вищої медсестринської освіти 

у форматі «РОКУ МЕДСЕСТРИНСТВА В УКРАЇНІ 2020», 30 вересня 2020 

року. 

4.  Аналіз карти медсестринського обстеження госпіталю Коні-Айленд, 

Бруклін, Нью-Йорк, США, Неділько Р.В. канд.держ.упр (док. філософії), 

КУЗЬМЕНКО О.В. викладач , ВНКЗ ЛОР «Львівська медична  академія ім. 

Андрея Крупинського»,  матеріали І всеукраїнської науково-практичної 

конференції (заочна форма) стратегія розвитку вищої медсестринської освіти 

у форматі «РОКУ МЕДСЕСТРИНСТВА В УКРАЇНІ 2020», 30 вересня 2020 

року. 

  

 Опублікування тез доповідей: 

 у міжнародній конференції – 3 тези доповідей 

 

1. Дуб Н.Є., Радзієвська І.В. Освітні компетентності у вищій 

медсестринській освіті. Scientific and Pedagogic Intership. Ways of Improving 

the Training of Future Proffessional Medical and Pharmaceutical Specialists in 

Ukraine and Countries. Lublin. Republic of Poland. November 16-December 

28/2020. 

2. Медсестринська освіта в умовах пандемії covid-19: особливості 

впровадження дистанційного навчання Ліщук Р.М, Неділько Р.В., 

Рудакова Н.Є., Костерева Н.В. ВНКЗ ЛОР «Львівська медична академія 

імені Андрія Крупинського», ХІ Науково-практична конференція з 

міжнародною участю «ВИЩА ОСВІТА ТА ПРАКТИКА 

МЕДСЕСТРИНСТВІ» 22 жовтня 2020 року м. Житомир. 

3. Кузьменко О.В. та співаавтори «The general aspects of COVID 

rehabilitation», матеріали ХХV міжнародної науково-практичної 
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конференції, що відбулась 11-14 травня 2021 р., Варна, Болгарія. (англ. 

мовою). 

 

 у всеукраїнській конференції – 7 тез доповідей 

 

1. Дебрифінг – іноваційний метод навчання студентів-медиків, 

Безкоровайна У.Ю., Неділько Р.В., Кузьменко О.В., І Всеукраїнська 

науково-практична конференція «Актуальні питання запровадження 

інтерактивно-інноваційних форм навчання у ЗВО медичного профілю», 

28.05.2021 року м. Львів. 

2. Особливості підготовки фахівців медсестринства в період 

дистанційного навчання Неділько Р.В., Білобривка В.Ю., І Всеукраїнська 

науково-практична конференція «Актуальні питання запровадження 

інтерактивно-інноваційних форм навчання у ЗВО медичного профілю», 

28.05.2021 року м. Львів. 

3. Стоматологічне здоров’я дітей шкільного віку міста Тернопіль Андрейко 

О.І., Коноваленко С.О, І Всеукраїнська науково-практична конференція 

«Актуальні питання запровадження інтерактивно-інноваційних форм 

навчання у ЗВО медичного профілю», 28.05.2021 року м. Львів. 

4. Бялий А.О. «Психологічні фактори як один з чинників дерматологічних 

захворювань». Матеріали 1 Всеукраїнської науково-практичної конференції 

«Актуальні питання запровадження інтерактивно-інноваційних форм 

навчання у ЗВО медичного профілю». 28 травня 2021.» 

5. Ільчишин О.В. та співавтори «Кореляція конкурсного балу з академічною 

успішністю здобувачів вищої освіти І курсу Львівської медичної академії 

імені Андрея Крупинського за спеціальністю 226 Фармація, промислова 

фармація». Матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції 

«Актуальні питання запровадження інтерактивно-інноваційних форм 

навчання у ЗВО медичного профілю» (28.05.2021 року, м. Львів). 

6. І Всеукраїнська науково-практична конференція, Актуальні питання 

запровадження інтерактивно-інноваційних форм навчання у ЗВО медичного 

профілю «Неформальне навчання у базовій підтримці життєдіяльності. 

Досвід міста Житомир». Архангельський С. Р. майор медичної служби та 

Назар Н. С магістр ВНКЗ ЛОР «Львівська медична академія ім. А. 

Крупинського», 28.05.2021 р., Львів. 

7. Янків С.В., Жубрид М.Т. «Інструменти імплементації візуального 

компоненту навчання в сучасній освітній парадигмі», матеріали І 

всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні питання 

запровадження інтерактивно інноваційних форм навчання у ЗВО медичного 

профілю» 28 травня 2021 р.  
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 у регіональній конференції – 4 тези доповідей 

 

1. Академічна доброчесність – вектор сучасної вищої медсестринської 

освіти, СОГУЙКО Ю.Р. канд.мед.наук., ЮРИСТОВСЬКА Н.Я. 

канд.держ.упр. НЕДІЛЬКО Р.В. канд.держ.упр. (док. філософії),                               

ВНКЗ ЛОР: «Львівська медична академія ім. Андрея Крупинського», 

матеріали І всеукраїнської науково-практичної конференції (заочна форма) 

стратегія розвитку вищої медсестринської освіти у форматі «РОКУ 

МЕДСЕСТРИНСТВА В УКРАЇНІ 2020», 30 вересня 2020 року. 

2. Бялий А.О. «Приватна чи страхова медицина в Україні. Якою бути» 

Матеріали 1 Всеукраїнської науково-практичної конференції (заочна форма) 

«Стратегія розвитку вищої мед сестринської освіти» у форматі «року 

медсестринства в Україні». 30 вересня 2020.»  

3. Костерева Н.В., Рудакова Н.Є. «Використання засобів індивідуального 

захисту (масок) у закладах вищої освіти: від теорії до практики» І 

Всеукраїнська науково-практична конференція «Стратегія розвитку вищої 

медсестринської освіти» ВНКЗ ЛОР «Львівська медична академія ім. Андрея 

Крупинського». 30.09.2020 р. 

4. Костів З.П. Порівняльна характеристика фахових компетентностей  

сестри /брата  медичних України, країн Європи та США матеріали I 

Всеукраїнської науково - практичної  конференції  «Стратегія  розвитку  

вищої  мед сестринської  освіти», Львів.30.09.2020р. 

 

- Виступи з доповідями на конференціях –10 виступів 

 Кам’янецький медичний коледж на тему  «ПАНДЕМІЯ COVID-19 – 

ВИКЛИК СУЧАСНОСТІ»  Спікери: канд.держ.упр. Безкоровайна У.Ю., 

декан факультету №1 та  канд.держ.упр. Неділько Р.В., завідувачка кафедри 

 Перспективи безперервного професійного розвитку медичних сестер та 

братів». ХІІ міжнародний конгрес медичних сестер «Stop Covid: медсестри в 

справі». Київ. 12.05.2021. спікер - канд.держ.упр. Дуб Н.Є. декан факультету 

№2 

 Доповідь на тему: «Перспективи безперервного професійного розвитку 

медичних сестер та братів». ХІІ міжнародний конгрес медичних сестер «Stop 

Covid: медсестри в справі». Київ. 12.05.2021. - спікер Дуб Н.Є. 

 ХІ науково-практична конференція з міжнародною участю: «Вища освіта в 

медсестринстві: проблеми та перспективи», м. Житомир. Тема доповіді та 

публікація тез: «Дистанційне навчання в умовах COVID-19 у ВНЗ» 

Неділько Р.В., Ліщук Р.М., Костерева Н.В., Рудакова Н.Є. 22.10.2020 р. 

 Підготовка доповіді та виступ  у Global Nursing week: World Health 

Organization’s (WHO) designation of 2020 as the International Year of the 

Midwife and the Nurse – July 30. 2020 (анг мовою). 
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 Всеукраїнська конференція для медичних сестер «На хвилях 

медсестринства» 22.08.20 р з темою «Сучасні ресурси для особистого та    

професійного розвитку медичної сестри» - спікер Палагіцька О.Я.  

 Всеукраїнська конференція для медичних сестер «На хвилях 

медсестринства» 14.11.20 р з темою «Роль і завдання медсестри при 

проведенні вакцинації» - спікер Палагіцька О.Я. 

 Всеукраїнська конференція для медичних сестер «На хвилях 

медсестринства» Сучасні аспекти паліативної допомоги в медсестринстві: 

«Створення безпечного середовища для медсестер» - спікер Палагіцька О.Я.  

  «PRIME Pediatrics 2021 - для медсестер» 06.06.2021- спікер Палагіцька О.Я. 

 Учасник панельної дискусії на «Форум медичних сестер і братів: 

підсилюємо ПМД» в Україно – швейцарському проєкті «Розиток медичної 

науки» 11-12 травня 2021 року м. Київ. – Палагіцька О.Я. 

 

 Підтверджені захисти дисертацій у поточному навчальному році 

(прізвище, дата, тема). 

1. Яремчук О.В. –захист - січень 2021 року, диплом виданий - квітень 2021 

року. Тема: Удосконалення державного управління первинною медико-

санітарною допомогою в Україні. 

 Керівництво магістрантами у поточному навчальному році 

(керівник, здобувач, тема). 

№ 

з/п 

ПІП магістра Тема магістерської 

роботи 

ПІП керівника 

1.  Головчак Марія  Державне управління 

системою 

медсестринської 

освіти в Україні 

Дуб Н.Є. канд.держ.упр.  

2. Музика Оксана 

Іванівна 

Менеджмент якості 

інклюзивної освіти в 

Україні на сучасному 

етапі 

Дуб Н.Є. канд.держ.упр. 

3. Куксенко Ірина 

Василівна 

Аналіз забезпечення 

доступу сільського 

населення до 

медичних послуг в 

умовах пандемій, 

зокрема в умовах 

Covid-19, на 

регіональному рівні. 

Юристовська Н.Я. 

канд.держ.упр. 
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4.  Наливайко Ліля Порівняльний аналіз 

системи освіти для 

сестер/братів 

медичних в Україні та 

закордоном. 

Безкоровайна У.Ю. 

канд.держ.упр. 

5.  Поцюрко 

Наталія 

Теодозіївна 

Аналіз фахової 

діяльності 

сестри/брата 

медичних в умовах 

пандемії, зокрема в 

умовах Covid-19. 

Неділько Р.В. 

канд.держ.упр. 

 

2 магістрів успішно захистились 23.06.21 року: 

 Фурдиконь Ірина,  тема магістерського дослідження «Професійна діяльність 

медичної сестри. Реформування галузі», науковий керівник – канд.держ.упр. 

Безкоровайна У.Ю. 

 Кухтій Марія, тема магістерського дослідження «Інтеграція педагогічних і 

фахових складових – шлях до формування компетентного фахівця 

медсестринства», науковий керівник – канд.держ.упр. Неділько Р.В. 

 

 Робота в редакційних колегіях (прізвище, назва). 

1. Безкоровайна У.Ю., член редколегії І всеукраїнської науково-практичної 

конференції(заочна форма) «Стратегія розвитку вищої медсестринської 

освіти» (м. Львів, 30 вересня 2020 року). – Львів: Видавництво «Тріада», 

2020. - с. 

2. Безкоровайна У.Ю., Дуб Н.Є. , члени редколегії І Всеукраїнської науково-

практичної конференції (заочна форма) «Актуальні питання запровадження 

інтерактивно-інноваційних форм навчання у  ЗВО медичного профілю» (м. 

Львів, 28 травня 2021 року). – Львів: Видавництво «Тріада», 2021. -  с.67 

 

 Участь у складі оргкомітету конференцій, семінарів 

(міжнародних, всеукраїнських, регіональних, внутрівузівських – 

прізвище, назва). 

1. Неділько Р.В. – заступниця голови І всеукраїнської науково-практичної 

конференції(заочна форма) «Стратегія розвитку вищої медсестринської 

освіти» (м. Львів, 30 вересня 2020 року). – Львів: Видавництво «Тріада», 

2020. - с. 

2. Бялий А.О., Білобривка В.Ю., Жубрид М.Т., Костерева Н.В., Костів 

З.П., Яремчук О.В., Члени оргкомітету І всеукраїнської науково-

практичної конференції(заочна форма) «Стратегія розвитку вищої 
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медсестринської освіти» (м. Львів, 30 вересня 2020 року). – Львів: 

Видавництво «Тріада», 2020. - с. 

3. Неділько, Жубрид М.Т., Янків С.В., Організаційний комітет Професійної 

майстерні  «Віртуальне навчання за, чи проти» 30.11.2020 р. 

4. Неділько Р.В. - Голова оргкомітету марафонного діалогу «Формування 

фахових компетентностей сестри/брата медичних – бачення стейкхолдерів», 

19.03.2021 року, м. Львів 

5. Бялий А.О., Білобривка В.Ю., Жубрид М.Т., Костів З.П., Кузьменко 

О.В., Назар Н.С.,  Янків С.В,  Яремчук О.В. Члени оргкомітету 

марафонного діалогу «Формування фахових компетентностей сестри/брата 

медичних – бачення стейкхолдерів», 19.03.2021 року, м. Львів 

6. Неділько Р.В. – заступниця голови І Всеукраїнської науково-практичної 

конференції (заочна форма) «Актуальні питання запровадження 

інтерактивно-інноваційних форм навчання у  ЗВО медичного профілю» (м. 

Львів, 28 травня 2021 року). – Львів: Видавництво «Тріада», 2021. - с.67 

7. Бялий А.О., Жубрид М.Т., Костерева Н.В., Костів З.П., Кузьменко О.В., 

Янків С.В., Яремчук О.В., члени оргкомітету І Всеукраїнської науково-

практичної конференції (заочна форма) «Актуальні питання запровадження 

інтерактивно-інноваційних форм навчання у  ЗВО медичного профілю» (м. 

Львів, 28 травня 2021 року). – Львів: Видавництво «Тріада», 2021. -  с.67. 

8. Дуб Н.Є. Член організаційного комітету ХІІ міжнародного конгресу 

медичних сестер «Stop Covid: медсестри в справі». Київ. 12.05.2021. 

9. Дуб Н.Є. Член організаційного комітету Всеукраїнської студентської 

науково-практичної конференції «Теоретичні та прикладні аспекти 

фундаментальних медико-біологічних наук». 20 травня 2021 року. Львів 

 

 Студентська наука: 

 Наукові гуртки (назва, керівник). 

1. «Панацея» - Кузьменко О.В. 

2. «Імунітет» - Костів З.П. 

3. «Полум’я надії» - Назар Н.С., Янків С.В.  

 Підготовлено студентських робіт на наукові конкурси 

(прізвище студента, керівника, назва конкурсу).  

1. Фазан М., керівник Костерева Н.В. - лауреат обласної премії ім. В. 

Чорновола.  

 

 Опубліковано тез доповідей (прізвище студента, 

керівника, назва відповідно до стандартів 

бібліографічних посилань: http://aphd.ua/pryklady-

oformlennia-bibliohrafichnoho-opysu-vidpovidno-do-dstu-

http://aphd.ua/pryklady-oformlennia-bibliohrafichnoho-opysu-vidpovidno-do-dstu-83022015
http://aphd.ua/pryklady-oformlennia-bibliohrafichnoho-opysu-vidpovidno-do-dstu-83022015
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83022015). – 11 тез доповідей 

1. Медико - педагогічні компетентності магістра медсестринства, Кухтій 

М. студентка магістр II-го курсу спеціальності «Сестринська справа» ВНКЗ 

ЛОР «Львівська медична академія   ім. Андрея Крупинського», Неділько 

Р.В. канд.держ.упр. (доктор філософії) ВНКЗ ЛОР «Львівська медична 

академія  ім. Андрея Крупинського», матеріали і всеукраїнської науково-

практичної конференції (заочна форма) стратегія розвитку вищої 

медсестринської освіти у форматі «РОКУ МЕДСЕСТРИНСТВА В 

УКРАЇНІ 2020», 30 вересня 2020 року. 

2. Оцінка діяльності медсестринського персоналу у приймальному 

відділенні закладів охорони здоров’я    Безкоровайна У., Неділько Р., Вовк 

М., ХІ Науково-практична конференція з міжнародною участю «ВИЩА 

ОСВІТА ТА ПРАКТИКА МЕДСЕСТРИНСТВІ» 22 жовтня 2020 року м. 

Житомир. 

3. Пандемія коронавірусної інфекції – виклик сучасності Неділько Р.В., 

Юристовська Н.Я., Куксенко І.В., Поцюрко Н.Т., ВНКЗ ЛОР «Львівська 

медична академія імені Андрія Крупинського», І-ша регіональна 

міжвузівська студентська науково-практична конференції «Теоретичні та 

прикладні аспекти  медико-біологічних наук», 20 травня  2021 року у м. 

Львові. 

4. Сучасні вимоги до формування педагогічних компетентностей 

сестри/брата медичних Неділько Р.В., Кухтій М.О., І Всеукраїнська 

науково-практична конференція «Актуальні питання запровадження 

інтерактивно-інноваційних форм навчання у ЗВО медичного профілю», 

28.05.2021 року м. Львів. 

5. Дуб Н.Є., Головчак М.І., Нечипор Н.О. Індивідуальна освітня траєкторія 

здобувачів вищої освіти. Матеріали Науково-практичної конференції 

«Публічне управління та адміністрування: відповідь на виклики 

сьогодення». Київ. 29.12.2020. 

6. Дуб Н.Є., Головчак М.І. Реалізація принципу академічної доброчесності в 

системі внутрішнього забезпечення якості освіти. Матеріали науково-

практичного семінару «Академічна доброчесність: практичний досвід». 

Хмельницький. 08.04.2021.  

7. Дуб Н.Є., Музика О.І. Нормативно-правова база управління інклюзивною 

освітою. Матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції 

«Актуальні питання запровадження інтерактивно-інноваційних форм 

навчання у ЗВО медичного профілю». Львів. 28.05.2021. 

8. Дуб Н.Є., Головчак М.І. Особливості формування індивідуальної 

освітньої траєкторії здобувачів вищої освіти. Матеріали ІІ 

Всеукраїнської науково-практичної конференції для студентів, аспірантів, 

докторантів, молодих учених «Наука та освіта в дослідженнях молодих 

учених». Харків. 13.05.2021. 

http://aphd.ua/pryklady-oformlennia-bibliohrafichnoho-opysu-vidpovidno-do-dstu-83022015
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9. Дуб Н.Є., Головчак М.І., Березовська І.Б. Диджиталізація як тренд 

сучасного розвитку якості медсестринської освіти в умовах пандемії 

Сovid-19. Матеріали І Всеукраїнської конференції науково-практичної 

конференції «Актуальні питання запровадження інтерактивно-інноваційних 

форм навчання у ЗВО медичного профілю». Львів. 28.05.2021. 

10. ІІ Всеукраїнська студентська науково-практична конференції Теоретичні та 

прикладні аспекти фундаментальних медико-біологічних наук, Назар Н. С. 

та Юрцюнь «Життя в клінічній смерті», 20.05.21 р., Львів. 

11. Керівники Жубрид М.Т., Янків С.В. «Доцільність та актуальність 

впровадження медичного відеоконтенту у навчальному процесі ЗВО» ІІ 

всеукраїнська студентська науково-практична конференції «Теоретичні 

напрямки та прикладні аспекти фундаментальних медико-біологічних 

наук» 20 травня 2021р.  

 

ІV. ОРГАНІЗАЦІЙНА РОБОТА у звітний період 

 Участь у роботі експертних рад НАЗЯВО 

1. Дуб Н.Є. 

2. Неділько Р.В. 

 

 Участь у роботі Науково-методичної комісії з вищої освіти 

МОН (прізвище, назва комісії) 

1. Дуб Н.Є. - Секретар підкомісії 223 Медсестринство НМК 11з охорони 

здоров'я та соціального забезпечення сектору вищої освіти МОН України. 

 

 Участь у роботі Вченої ради Академії (прізвище) 

1. Безкоровайна У.Ю. 

2. Дуб Н.Є. 

3. Неділько Р.В. 

4. Андрейко О.І. 

5. Білобривка В.Ю. 

 

 Участь у роботі Вченої ради факультету (прізвище) 

1. Костів З.П. 

 

 Участь у роботі Методичної ради Академії (прізвище) 

1. Безкоровайна У.Ю. 

2. Дуб Н.Є. 

3. Неділько Р.В. 

4. Білобривка В.Ю. 

5. Ільчишин ОВ. 

 

 Робота в Приймальній комісії (прізвище) 

1. Андрейко О.І. 
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2. Білобривка В.Ю. 

3. Ільчишин О.В. 

 Виконання обов’язків гаранта освітньої програми (прізвище 

гаранта, назва програми) 

1. Безкоровайна У.Ю. – ОПП Медсестринство, спеціальність 223 

Медсестринство, магістерського  освітнього ступеня 

2. Дуб Н.Є. -  ОПП Сестринська справа, спеціальність 223 Медсестринство, 

бакалаврський рівень освіти 

3. Неділько Р.В. - ОПП Сестринська справа, спеціальність 223 Медсестринство, 

рівень освіти  молодший бакалавр  

 Участь у профорієнтаційній роботі (назва заходу, прізвище 

учасників, дата, місце проведення) 

1. Андрейко О.І. – організувала триччі Дні відкритих дверей у ЛМА. 

 

V. ВИХОВНА РОБОТА у звітний період 

 

 Виховні заходи, проведені кафедрою (назва, дати проведення, 

організатори). 

 

 10.10.2020р- Колектив кафедри  вирушив в загальноакадемічну поїздку 

Буковинським краєм відвідавши Чернівецький національний Університет 

імені Юрія Федьковича, Камянець- Подільський замок та Українську 

Атлантиду - Бакоту 

 11-13.06.2021р-неймовірні враження від мандрівки Шевченківськими 

стежками: Канів- Чигирин- Моринці 

Заходи, ініційовані кафедрою і організовані як загальноакадемічні: 

 Флеш-моб для студентів ЛМА на тему: «Повага й тепло до людей похилого 

віку»; «Нехай тепло наших рук зігріває Ваші серця!!!», який стартував з 1 

жовтня по 10 жовтня 2020 року та був присвячений Міжнародному дню 

людей похилого віку. 

 Мотиваційний флеш-моб «Наші здобувачі та їх досягнення в професії» 

приурочений завершенню РОКУ  МЕДСЕСТРИНСТВА -29.12.2020р 

Заходи, ініційовані та організовані кафедрою як внутрішньо 

факультетські чи кафедральні: 

 Превентивний   міжкафедральний семінар  «Вегетаріанство у контексті 

здорового харчування- запорука довголіття»  організований для здобувачів 

груп III МС-11 та III МС-12 викладачами кафедри, Янків С.В. Неділько Р.В., 

Рик Т.М.  та Андрейко О І - 08.10 2020року. 

 Різдвяна онлайн – зустріч: Різдвяна Реколекція для  викладачів кафедри на 

тему: «Місія Месії», реколектант о. Тарас Жиплинський – 26 – 27 грудня 
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2020 року, організувано викладачкою кафедри Фітьо Н.Р. та завідувачем 

кафедри Неділько Р.В. 

 Викладач Яремчук О.В. Провела  он- лайн зустріч зі студентами в групі 

3МС-12 на тему: «Обов’язки сестри медичної в осередку особливо 

небезпечних інфекцій». 

 Передріздвяні зустрічі на кафедрі організовані викладачам  Жубрид М.Т., 

Янків С.В, та Неділько Р.В.22.12.2020р (у форматі малої групи з 

дотриманням карантинних вимог) спрямовані покращити мотиваційну 

атмосферу в період пандемії. 

Проведено ряд бесід лекцій в он- лайн форматі ,зокрема викладачами 

o Бялий А.О у групі ІV МС21: «Академічна доброчесність». 

o Жубрид М.Т, у групі ІІІ МС 21: «Мистецтво вирішувати 

конфлікти». 

o  Костерева Н.В.у групі 1МС12-2бр. на тему: «Всесвітній день 

боротьби з артеріальною гіпертонією» (17.05.) та у групі 1МС11-

3бр. на тему: «День медичної сестри (12.05). Флоренс 

Найтінгейл». 

Діяльність відповідальних за виховну роботу на кафедрах та кураторів 

академічних груп: 

 Кузьменко О.В. - Керівник групи І МС-22.    

Проведено «Академічна доброчесність» (10.09.2020р) « Стоп 

Булінг» (8.10.2020р) 

 Костерева Н.В.-Куратор групи ІІ МС-в 11 Бесіди: 

- у групі ІІІАК11 на тему: «Роль сестри медичної/акушерки в 

реабілітаційній 

команді» (8.09. День фізичного терапевта) 

- у групі ІІМСв11 на тему: Наказ МОЗ України №798 від 21.09.2010 

(15.10.Всесвітній день миття рук). 

- у групі ІІІМС11-3бр. на тему: «Роль сестри медичної в реабілітації 

інсультних пацієнтів» (29.10.День боротьби з інсультом). 

 Неділько Р.В. – Куратор групи ІІІ МС 12: Бесіда – лекція, у онлайн-

форматі «Здоровий спосіб життя – запорука успіх»   (07.10.2020р) 

 Костів З.П.-Куратор I МС- 12 – Флеш-моб до дня боротьби зі  Снідом 

(01.12.2020р) 
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  Палагіцька О.Я. Куратор групи студентів ІV МС -21- он лайн  

дискусійний діалог  «Вакцинація- медсестринський супровід»
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ДОДАТОК 

1. Дуб Н.Є.: 

 Міжнародне стажування у Державній вищій техніко-економічній 

школі імені Броніслава Маркевича. 15.02.2021-07.05.2021. м. Ярослав 

(Польща). 

 Участь у міжнародній науково-практичній конференції «Бренд-

менеджмент: маркетингові технології». – 11.03.2021. – Київ. 

 Участь у марафоному діалозі «Формування фахових компетентностей 

сестри/брата медичних – бачення стейкхолдерів». 19.03.2021. – Львів. 

 Участь у он-лайн семінарах «Конфлікти та способи їх вирішення», 

«Відносини в колективі». травень 2021 р. 

 Доповідь на тему: «Перспективи безперервного професійного розвитку 

медичних сестер та братів». ХІІ міжнародний конгрес медичних сестер 

«Stop Covid: медсестри в справі». Київ. 12.05.2021. 

 Участь у тренінгу для керівників експертних груп Національного 

агентства із забезпечення якості вищої освіти. 13-14.05.2021 

 Участь у Ярмарку кращих практик викладання природничих наук 

«Інклюзивне навчання при порушенні слуху. 24.05.2021. Львів 

 Участь у Міжнародному науково-педагогічному семінарі «Інтеграція 

закладів фахової передвищої та вищої освіти в європейський освітній 

простір. Розвиток міжнародного співробітництва». Вища Школа 

Агробізнесу в Ломжі (Польща). 25.05.2021р. 

 Участь у тренінгу з організації іспиту Крок. Он-лайн. 27.05.2021. 

 Участь у тренінгу експертів Державної служби якості освіти. Он-лайн. 

14-18.06.2021. 

2.   Неділько Р.В.: 

1. Приймала участь  в Україно – швейцарському проєкті «Розиток медичної 

науки»: 

 Проєктному семінарі «Процес створення лабораторій клінічних 

навичок і курікули в медичній освіті» – 24 -25 вересня 2020 року. 

 Проєктному семінарі «Філософія ЗВО» - 19 – 20 листопада 2020 року. 

 Проєктному тренінгу «Ефективні комунікації в медичному 

університеті» - 16 – 17 грудня 2020 року. 

 Пройшла онлайн-тренінг для майбутніх фасилітаторів Груп Рівних та 

отримала сертифікат фасилітатора Групи рівних – 17 грудня 2020 

року. 

 Прийняла участь у Участь в онлайн марафоні панельних дискусій на 

тему: «Набуті уроки: Створення потенціалу медичних працівників». 

17.02.2021 

 Написала статтю у вісник Україно –швейцарського проєкту «Новини – 

розвиток медичної освіти». Випуск 1/2021(5). 
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2. Прийняла участь у Всеукраїнському форумі «Рік медсестринства в 

Україні 2020», який відбувся в онлайн форматі на YouTube каналі Центр 

розвитку медсестринства, 07.12.20 р. – 11.12.20 р. 

3. Отримала сертифікати: 

 За навчання у майстер класі на симуляційному тренінгу «Консиліум 

фахівців при коморбітних станах», Національна медична академія 

післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика – 07.11.2020 року; 

 У роботі фахової школи «Діагностика та ведення пацієнтів з COVID-

19», Національна медична академія післядипломної освіти ім. П. Л. 

Шупика – 16.11.2020 року. 

 Пройшла міжнародне стажування та отримала сертифікат учасниці 

міжнародного післядипломного стажування (podyplomowy staz 

miedzynarodowy) від Uczelni Nauk Spolecznych (Університет 

Суспільних Наук, Лодзь, Польща), 180 годин, 6 кредитів ECTS.-  

02.02.2021 року. 

 Участь у тренінгу з організації іспиту Крок. Он-лайн. 27.05.2021. 

3. Безкоровайна У.Ю.:  

1. Прийняла участь у Всеукраїнському форумі «Рік медсестринства в 

Україні 2020», який відбувся в онлайн форматі на YouTube каналі Центр 

розвитку медсестринства, 07.12.20 р. – 11.12.20 р. 

2. Отримала сертифікати: 

 За навчання у майстер класі на симуляційному тренінгу «Консиліум 

фахівців при коморбітних станах», Національна медична академія 

післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика – 07.11.2020 року; 

 У роботі фахової школи «Діагностика та ведення пацієнтів з COVID-

19», Національна медична академія післядипломної освіти ім. П. Л. 

Шупика – 16.11.2020 року. 

 Пройшла міжнародне стажування та отримала сертифікат учасниці 

міжнародного післядипломного стажування (podyplomowy staz 

miedzynarodowy) від Uczelni Nauk Spolecznych (Університет 

Суспільних Наук, Лодзь, Польща), 180 годин, 6 кредитів ECTS.-  

02.02.2021 року. 

 Участь у тренінгу з організації іспиту Крок. Он-лайн. 27.05.2021. 

3.   Костерева Н.В.: 

 Участь у Всеукраїнській науково-практичній онлайн конференції для 

лікарів (післядипломний курс професійного вдосконалення з 

міжнародною участю) -2.06.2020 р. м. Миколаїв; - 11.06.2020 р., м. Луцьк; 

- 18-19.06.2020р. м. Запоріжжя; - 30.06-01.07.2020 р. м. Одеса. 

 Участь у Міжнародному онлайн симпозіумі для лікарів 

(міждисциплінарні дискусії): - 09.07.2020 р. м. Вінниця-Кропивницький-

Житомир; - 16.07.2020 р. м. Дніпро-Чернігів; - 23.07.2020 р. м. Київ 

 Участь у роботі навчального онлайн-семінару на тему: «Сучасні аспекти 

гострого інфаркту міокарду та ішемічного інсульту в умовах пандемії 
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Україна-Узбекистан 19.06.2020р. НМАПО ім. П.Л. Шупика ТОВ «Група 

компаній МЕД ЕКСПЕРТ» 

 Участь у Всеукраїнській науково-практичній онлайн конференції для 

лікарів Мистецтво лікування (післядипломний курс професійного 

вдосконалення з міжнародною участю) - 17-18.09.2020р. м. Вінниця; - 15-

16.10.2020р. м. Івано-Франківськ; - 3-4.12.2020р. Кривий Ріг. 

 Навчання на майстер-класі на симуляційному тренінгу: Консиліум 

фахівців по коморбідних станах НМАПО ім. П.Л. Шупика ГО «Асоціація 

серцево-судинної допомоги сімейної медицини» (24.10.2020 р.)  

 Участь у онлайн-конференції для лікарів Мистецтво лікування 

«Інфекційний контроль. Від вакцинації до лікування» з міжнародною 

участю 27.11.2020 р. 

 Участь у Медичному онлайн-конгресі УКРМЕДІНФО2020 

«ПЕРЕЗАВАНТАЖЕННЯ» 10-11.12.2020р. м. Київ 

 7.11.2020 р. Участь у Всеукраїнському онлайн-форумі «Рік 

медсестринства в Україні 2020» м. Київ9. 19-20.02.2021 р. м. Одеса участь 

у Всеукраїнській онлайн-конференції «Сучасні аспекти паліативної 

допомоги в медсестринстві» м. Одеса  

 10. 12.05. 2021 р. участь у ХІІ Міжнародний конгресі «STOP COVID-19: 

Медсестри у справі», присв’яченому Міжнародному дню медичної 

сестри. 

4.   Кузьменко О.В.: 

 Вивчає англійську мову в рамках Україно-Швейцарського проєкту 

«Розвиток медичної освіти».  

 Підготувала доповідь «Дебрифінг один із методів симуляційного 

навчання в медицині: структура та методика проведення» до заняття у 

Групі рівних.  

 

5.   Жубрид М.Т.: 

 Пройшла курси підвищення кваліфікації на циклах тематичного 

удосконалення «Клінічна фармакологія  в сучасній лікарській практиці» 

з 12.10.2020 по 26.10.2020 на базі Львівського національного медичного 

університету ім. Д. Галицького. 

 Участь у роботі 1-го Міжнародного конгресу з онлайн-трансляцією «Від 

народження до зрілості: міждисциплінарний підхід в збереженні здоров'я 

людини» 06.10.20-07.10.20. 

 Участь у науково-практичній конференції «Актуальні проблеми 

лікування пацієнтів з ХОЗЛ та бронхіальною астмою в умовах пандемії 

COVID-19» 29.10.2020 
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 Участь у  роботі фахової школи «Діагностика та ведення пацієнтів з 

COVID-19», Національна медична академія післядипломної освіти ім. П. 

Л. Шупика  

 Пройшла курс онлайн навчання у Центрі Громадського Здоров'я «РНС: 

30 Інтегроване ведення випадків гіпертензії та діабету». 

 Пройшла курс онлайн навчання у Центрі Громадського Здоров'я «РНС: 

37 Імунопрофілактика інфекційних хвороб». 

 

6. Костів З.П.: 

 Вінниця Мистецтво лікування. Післядипломний курс професійного 

вдосконалення. 17.09-18.09.20 

 Інфекційний контроль . Від вакцинації до лікування. 02.10.2020  

 Консіліум  фахівців при коморбідних станах10.10, 07.11,14.11, 05.12 

 Івано-Франківськ. Мистецтво лікування. Післядипломний курс 

професійного вдосконалення. 15.10-16.10.20 

 Харків. Мистецтво лікування. Післядипломний курс професійного 

вдосконалення 12.11-13.11.20 

 Фахова школа «Діагностика  та ведення  пацієнтів з COVID» 16.11.20 

 

 Харків. Регіональний  конгрес  «Людина та ліки» 20.11.20 

 Всеукраїнський форум « Рік медсестринства  в Україні» 07.12-11.12 

 Київські Дерматологічні Дні 2021. Весняний симпозіум. 23.04-24.04 

2021 

 ХІІ  Міжнародний конгрес «STOP COVID:Медсестри в справі» 

12.05.2021 

 Міжнародний конгрес «MELANOMA  DAY 2021» 21.05.2021 

 

7.   Палагіцька О.Я.: 

 Участь в онлайн-курсі «Викладацька майстерність в медичному ЗВО. 

Випуск перший: «Зворотний зв’язок». 2020 р. 

  Успішно завершила навчання фасилітаторів ГРУП РІВНИХ у Україно-

швейцарський проект «Розвиток медичної освіти», сертифікат - червень 

2020. 

 Успішно пройшла курс навчання «ISO 9001: 2015-Quality Management 

Systems Training Gourse» з управління якістю в ЗОЗ 18.11.2020 та 

отримала сертифікат. 

 Проєктному семінарі «Філософія ЗВО» - 19 – 20.11 2020 року. 

 Пройшла онлайн-тренінг для фасилітаторів Груп Рівних «Створення та 

фасилітація груп рівних для медичних фахівців» та отримала сертифікат 

фасилітатора Групи рівних . 
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 Успішно пройшла он лайн курс підвищення кваліфікації на отримала 

сертифікати (1 кредитECTS): «Інструменти фасилітації для проведення 

ефективних заходів в он-лайн - форматі», Центральна Європейська 

Академія Навчання – 07.2020 року. 

 Успішно пройшла курс навчання «ISO 9001: 2015-Quality Management 

Systems Training Gourse» з управління якістю в ЗОЗ 18.11.2020 та 

отримала сертифікат. 

 Успішно завершила навчальний курс від Softserve \ Mikrosoft «ЯК 

НАВЧАТИ І НАВЧАТИСЯ ОНЛАЙН ЕФЕКТИВНО» 20-29 квітня 2021р. 

з отриманням сертифікату. 

8. Янків С.В.: 

 Прийняла участь у круглому столі «Забезпечення якості освіти: стан 

проблеми, перспективи» 20.11.2020 НАУ 

 Online тренінг «Впровадження в медичну практику протоколів 

діагностики та лікування дітей з алергічними захворюваннями», 

13.11.2020р 

 Прийняла участь у ІІІ міжнародному конгресі Antibiotic resistance 

STOP! 

 Міністерство освіти та науки України « Педагогічні іннівації та 

інструменти. Техніки для особистого та психологічного розвитку. На 

тему: Дистанційна освіта організація та супровід. 

 Пройшла курс онлайн навчання у Центрі Громадського Здоров'я 

«РНС: 30 Інтегроване ведення випадків гіпертензії та діабету». 

 Пройшла курс онлайн навчання у Центрі Громадського Здоров'я 

«РНС: 37 Імунопрофілактика інфекційних хвороб». 

 Пройшла курс онлайн навчання у Центрі Громадського Здоров’я 

«РНС 41 Медична допомога в період пандемії COVID-19» 

 Сучасні аспекти лікування гострого інфаркту міокарда та ішемічного 

інсульту в умовах пандемії УКРАЇНА-УЗБЕКИСТАН. 

 Брала участь в тренінгах « Отоскопія» та « Основи 

Імунопрофілактики» 

 

 


