
НДР викладачів та студентів

Кафедра фундаментальних дисциплін 
Львівської медичної академії імені Андрея
Крупинського



Тема наукового дослідження кафедри

Тема: Опис теми:

«Прикладні аспекти 
методики викладання 
фундаментальних 
дисциплін в процесі 
підготовки медичних 
працівників».

Затверджена – 2019 рік
Термін виконання – 2022 рік
Заплановані результати, 
видання: 
✓ видання підручників, 
✓ навчальних посібників, 
✓ монографій, 
✓ статей



Індивідуальні теми наукових досліджень

Сушко О.О. Вплив мікроеле-
ментів (отриманих методом 
аквананотехнології) на 
метаболізм.

Щурко М.М. Патофізіологія 
дисфункції метаболізму при 
ішемічній хворобі серця.

Адамович О.О. – Морфо-
антропометричні особливості 
шийного відділу хребта в осіб 
юнацького віку. 

Корчинський І.О. - Спосіб 
отримання пероксидази і 
флавоноїдно-пероксидазного
комплексу із коренів і листя 
хрону.



Результати 
наукових 

досліджень



Підручники

Анатомія людини: підручник / 
[Кривко Ю.Я., Черкасов
В.Г.,Кравчук С.Ю.,Сопнєва Н.Б. 
та ін.] ; за ред.: проф . Кривка
Ю.Я.,проф.. Черкасова В.Г. –
Вінниця: Нова Книга, 2020. –
452с.:іл.

Соціально-економічні аспекти управління розвит--
ком та безпекою економічної системи України/ За 
ред. Семака Б.Б. Автор: КорчинськийІ.О. Львів: 
Видавництво ЛТЕУ, 2020. 502 с.



Монографії

Корчинський І.О. Організаційно-
економічні перетворення в аграрній 
сфері: теорія, методологія, практика: 
монографія. – Львів: Растр-7, 2018, 442 с.

Адамович О.О. Морфо-антропомет-

ричні особливості шийного відділу

хребта в осіб юнацького віку Прикар-

патського регіону.



Продовжує роботу над 
монографією

Сушко О.О. Використання 
мікроелементів у корекціЇ
метаболічних по-рушень.



Патенти, 
та заявки на винаходи

Заявка на винахід: Спосіб отримання 
пероксидази і флавоноїдно-пероксидазного
комплексу із коренів і листя хрону. 
(д. е.н. Корчинський І.О.)

Патент на корисну модель: Спосіб корекції 
метаболічних порушень в організмі за 
цукрового діабету. (к. біол. н. Сушко О.О.)



Захист дисертації
Сушко О.О. - Захист дисертації на здобуття 
наукового ступеня кандидата біологічних 
наук на тему: «Метаболічні процеси в 
організмі щурів за дії цитратів ванадію та 
хрому на тлі експериментального 
цукрового діабету» (25 вересня 2020 р.). 
Наказ Міністерства освіти і науки України 
від 26.11.2020 №1471.



Навчання в аспірантурі

Щурко М.М. - аспірантка Львівського 
національного медичного університету 
ім. Д. Галицького. 
Тема дисертаційного  дослідження: 
Патофізіологія дисфункції метаболізму 
при ішемічній хворобі серця  (ІХС).



Навчальні посібники

Остеологія. Міологія: [навчальний посібник ]., 
Матещук-Вацеба Л.Р., Нечипор Н.О., Фалик Г.С., 
Львів. Видавництво Львівської політехніки, 2020.

Спланхнологія: [навчальний посібник ] Кривко Ю.Я., 
Сопнєва Н.Б., Нечипор Н.О., Фалик Г.С., Львів. Видав-
ництво Львівської політехніки, 2021.



Нервова система. Органи чуття: 
[навчальний посібник ] Кривко Ю.Я., 
Сопнєва Н.Б., Нечипор Н.О., Фалик Г.С., 
Львів. Видавництво Львівської 
політехніки, 2021.

Медична біологія. [навчальний 
посібник ] Панкевич М.С., Львів. 
Видавництво Львівської політехні-
ки, 2021.

Фізіологія органів і систем 
[навчальний посібник- робочий 
зошит] Щурко М.М., Кузик І.Я. 
Літературна агенція «Піраміда» 
- Львів 2021.



Інклюзивне навчання при порушенні слуху: 
практики викладання природничих наук: Нав-
чальний посібник / за. ред. І. Березовської, К. 
Мінакової. – Львів: Простір - М, 2021. – 184 с.

Г.В.Миськів, І.О.Корчинський, Г.Я.Анілов-
ська. Бюджетно-податкова безпека (у схе-
мах і таблицях). Навчальний посібник / За 
ред. – Г.В. Миськів.- Львів: ЛДУВС. – 320с.



Автори підручників та 
посібників
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Науково-практичні конференції
І Регіональна студентська науково-практична конференція «Теоре-
тичні та прикладні аспекти фундаментальних медико-біологічних 
наук», 16 травня 2019 року.

ІІ Регіональна студентська науково-практична конференція «Теоре-
тичні та прикладні аспекти фундаментальних медико-біологічних 
наук», 21 травня 2020 року.

І Всеукраїнська студентська науково-практична конференція «Теоре-
тичні та прикладні аспекти фундаментальних медико-біологічних 
наук», 20 травня 2021 року.

Подана заявка на проведення ІІ Всеукраїнської студентської науко-во-
практичної конференції «Теоретичні та прикладні аспекти фунда-
ментальних медико-біологічних наук», яка має відбутися 19 травня 
2022 року.

2019

2020

2021

2022
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Підсумки 
науково-практичних конференцій 

Кількість учасників 
конференцій по 
роках



Матеріали 
науково-практичних 
конференцій 
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Кількість публікацій у збірниках
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Кількість ЗВО-учасників
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Обсяг збірників у др. арк. Висновки:
1. Середній обсяг збірника конференції – 14 др. 
аркушів. Загальний обсяг матеріалів студентських 
конференцій за три роки сягає 40,65 др. арк., що 
стало суттєвою допомогою для здобувачів-
магістрантів.
2. За три роки опубліковано 118 студентських робіт.
3. Зростає популярність конференції за межами 
нашого закладу.



2019

2020

2021

Активність викладачів та студентів  у конференціях

Академія:  23 - студента, 23 - наукових керівника;
Гості: 6 студентів, 7 наукових керівників

Академія: 37 - студентів, 32 - наукових керівника
Гості: 13 студентів, 11 наукових керівників;

Академія: 27 студентів, 29 наукових керівників;
Гості: 26 студентів (у т.ч.1 аспірант), 20 н. керівників. 



Загальна характеристика публікацій

За період роботи над науковою темою кафедри опубліковано:
✓ статей у виданнях з міжнародним індексом цитування – 7
✓ статей у фахових виданнях – 8
✓ статей в інших виданнях – 12
✓ тез доповідей на конференціях – 22

Зареєстровано заявок на реєстрацію винаходів – 1
«Спосіб отримання пероксидази і флавоноїдно-пероксидазного комплексу 

із коренів і листя хрону». (д.екон.н., доцент Корчинський І.О.)

Отримано патентів – 1
«Спосіб корекції метаболічних порушень в організмі за цукрового діабету»:
(к. біол. н. Сушко О.О.)



Публікація минулого тижня



Участь у Радах молодих учених

К.біол. н. Сушко О. О. є головою Ради молодих 
учених Львівської медичної академії імені 
Андрея Крупинського та представляє нашу 
Академію у Раді молодих учених при МОН.



Організація науково –
дослідної  роботи студентів



НДРС у межах навчального плану 

передбачає: 
➢ написання наукових рефератів з 

конкретної теми в процесі вивчення 
дисципліни, 

➢ виконання практичних та самостійних 
завдань, що містять елементи 
проблемного пошуку, 

➢ робота студентів за індивідуальним 
планом навчання, 

➢ виконання завдань дослідницького 
характеру 

➢ наукові звіти в період виробничої 
практики, 

➢ підготовка та захист курсових і 
дипломної робіт.

НДРС поза 
навчальним 

процесом
Передбачає участь 
студентів у: 
➢ роботі наукових 

гуртків та 
лабораторій, 

➢ наукових 
конференціях, 

➢ конкурсах, 
➢ олімпіадах, 
➢ написання статей, 

тез доповідей.



Наукові реферати 
Теми рефератів:

✓ Морфологічні прояви адаптації 
організму до фізичних 
навантажень

✓ Роль видатних учених в розвитку 
анатомії

✓ Генна інженерія. Її проблеми та 
перспективи

✓ Нові дослідження стовбурових 
клітин та застосування їх у 
медицині

✓ Причини та механізми порушень 
функції серцево-судинної системи 
при коронавірусній інфекції

✓ Коронавірусна інфекція та її роль в 
ушкодженні нирок: основні 
патофізіологічні та 
патоморфологічні аспекти





Приклади завдань з елементами проблемного 
пошуку 

Метод Фолля - псевдодіагностика чи 
прорив?
Гомеопатія це вигадка?

Біоетичні проблеми редагування генів.
Вплив тератогенних чинників на 
розвиток плоду.

Сучасні методи дослідження серцевої 
діяльності.
Пріоритетні напрями досліджень 
академіка В.Ю. Чаговця у фізіології.

«Медична та біологічна 
фізика» 

Медична біологія,
Медична генетика

Фізіологія



Ознайомлення студентів з 
напрямами розвитку науки

Джерела 
інформації

про напрямки 
розвитку науки

Навчальний 
процес

Науковий 
гурток

Наукова 
проблемна 

група

Підготовка до 
виступів на 

конференціях



Приклади ознайомлення 
студентів з напрямками 
розвитку науки під час занять

Медична та біологічна фізика
✓ Біосенсори, аналітичні прилади нової 

генерації
✓ Діагностичні можливості іонізуючого 

гама-випромінювання
Медична біологія

✓ Аутотрансплантація та 
гетеротрансплантація

✓ ками 
✓ Сучасні можливості клонування 

організмів
Анатомія людини

✓ Сучасні напрями розвитку вікової 
анатомії, екологічної анатомії

✓ Методи дослідження в анатомії
Фізіологія 

✓ Становлення та розвиток фізіології в 

Україні.



ГуртокНауковий гурток: 
«Основи фізіологічних 

досліджень», 
керівник Щурко М.М.



Студентські 
наукові

проблемні 
групи

Наукова проблемна група
«Патоморфологічні та патофізіологічні 
компоненти коронавірусної інфекції 

(COVID-19)». 
Керівник – к.мед.н., доцент Любінець
Л.А.).

Результатом роботи є реферати:
✓ Копровська В., Харачко М.: «Причини 

та механізми порушень функції 
серцево-судинної системи при 
коронавірусній інфекції».

✓ Зозуля А., Михайлечко А.: 
«Коронавірусна інфекція та її роль в 
ушкодженні нирок: основні патофі-
зіологічні та патоморфологічні
аспекти».



Керівник Панкевич 

М.С. 

Обговорюється тема: 

«Генно –

модифіковані 

продукти харчування 

та їх вплив на 

здоров’я людини».



Викладачі кафедри та 
члени гуртка «Основи 
фізіологічних досліджень» 
10 грудня провели спільний 
науковий семінар. 

Доповідач Адамович О.О. 
«Морфо-антропометричні 
особливості шийного 
відділу хребта в осіб 
юнацького віку».

Наукові семінари кафедри за участі 
студентів



Підготовка до студентської наукової конференції 

Подана заявка на 
проведення ІІ 
Всеукраїнської 
студентської науково-
практичної конференції 
«Теоретичні та 
прикладні аспекти 
фундаментальних 
медико-біологічних 
наук», яка має 
відбутися 19 травня 
2022 року.

Запрошуємо до співпраці 
усі кафедри Академії.

Секції:
✓ Актуальні проблеми 

наукових досліджень 
в галузі 
фундаментальних 
наук.

✓ Наукові тенденції в 
клінічному 
медсестринстві.

✓ Сучасні дослідження 
лабораторної 
медицини.

✓ Новітні тренди в галузі 
фармації.

✓ Стоматологія.



Спільні публікації викладачів і студентів. Усього - 16

Атлас Є., Сушко О.О.. «Вплив цитрату хрому на масу тіла та органів, рівень глюкози та 
інсуліну у щурів із алоксановим цукровим діабетом». Матеріали ІІ регіональної студентської 
науково-практичної конференції (м.Львів, 21 травня 2020 р.) – Львів: ВНКЗ ЛОР «Львівська 
медична академія ім. А.Крупинського», 2020. С. 181-186.
Камінська В., Щурко М.М. .Матеріали науково-практичної конференції ЛНМУ ім. Данила 
Галицького «Досягнення сучасної медицини». «Біоетичні аспекти боротьби з 
тютюнопалінням» – Львів:, 2019.- 218 с.
Ковтало М,  Панкевич М.С.. «Дослідження компетентності студентів про шкідливий вплив 
комп’ютерів на фізичне та психічне здоров`я людини. Матеріали Всеукраїнської науково-
практичної конференції «Теоретичні та прикладні аспекти фундаментальних медико-
біологічних наук» (м. Львів, 20 травня 2021р.) Львів: Видавництво Львівської політехніки, 
2021, 240с.  252с.



Лазар Н., Ковтало М., Панкевич М.С.. «Унікальність генів людини». Матеріали І 
регіональної студентської науково-практичної конференції (м.Львів, 21 травня 
2019 р.) – Львів: ВНКЗ ЛОР «Львівська медична академія ім. А.Крупинського», 
2019.
Лазар Н., Ковтало М., Панкевич М.С.. Генетичні та екологічні аспекти хвороб
зору. Матеріали ІІ регіональної студентської науково-практичної конференції 
(м.Львів, 21 травня 2020 р.) – Львів: ВНКЗ ЛОР «Львівська медична академія  
ім. А.Крупинського», 2020. –



Матросова Ю.Р., Сопнєва Н.Б., Федорик В.М. Трансплантація органів: Стереотипи 
громадської думки жителів Львівської області. Стратегія розвитку вищої медсестринської
освіти.: Матеріали ІІ регіональної студентської науково-практичної конференції (м.Львів, 21 
травня 2020 р.) – Львів: ВНКЗ ЛОР «Львівська медична академія ім. А.Крупинського», 2020. С. 
181-186.
Матросова Ю.Р., Сопнєва Н.Б., Федорик В.М. Трансплантація органів: стереотипи 
громадської думки жителів  Львівської області. : Матеріали І Всеукраїнської науково-
практичної конференції (м. Львів, 30 вересня 2020р.). – Львів: «Тріада плюс», 2020. С. 143 –
153.
Матросова Ю.Р., Сопнєва Н.Б., Федорик В.М. Об’єктивні детермінанти престижу
медсестринства в Україні: портрет на фоні мапи світу. Матеріали  Всеукраїнської науково-
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І тур Всеукраїнського
конкурсу студентських наукових 

робіт

18 11. 2021 №  01-08/ 8-Р

Про проведення І туру 

Всеукраїнського 

конкурсу студентських 

наукових робіт з галузей 

знань і спеціальностей у 

2021/2022 навчальному 

році.

Абрамович В., Гладьо В. 

«Потенційні медичні 

застосування ванадію та 

його координаційних 

сполук у перспективах 

сучасних досліджень. 

Науковий керівник -

к.біол.н. Сушко О.О.

Пропонуємо



Внутрішня предметна олімпіада з дисциплін 
кафедри - 2022

Що?
Олімпіада з 
анатомії 
Олімпіада з 
фізіології
Олімпіада з 
медичної 
біології

Де?
Кафедра 
фундамен-
тальних
дисциплін

Коли?
Внутрішні 
олімпіади 
будуть 
проведені у 
ІІ семестрі 
2021-2022 
н.р..

Як?
Питання до 
олімпіад 
розроблені 
та затверд-
жені на за-
сіданні ка-
федри (про-
токол № 5  
від  
20.12.21р



Нагороди

Матросова Юля, студентка ІІІ МС21 у 
2020 р. Лауреат премії обласної 
державної адміністрації та обласної 
ради. 




