
КЗВО ЛОР «ЛЬВІВСЬКА МЕДИЧНА АКАДЕМІЯ 
ІМ.АНДРЕЯ КРУПИНСЬКОГО»

ЗАТВЕРДЖУЮ
Декан факультету №2 КЗВО ЛОР

«і
9

едична академія 
упинського»

ПЛАН
РОБОТИ КАФЕДРИ ФУНДАМЕНТАЛЬНИХ ДИСЦИПЛІН 

на 2022 - 2023 н. рік

Львів - 2022



План роботи кафедри фундаментальних дисциплін обговорено на засіданні кафедри, 

протокол № 2 від «30 серпня 2022 р. і затверджений Вченою радою факультету №2, 

Протокол №1 від 31.08. 2022р. 

 

Довідка про кафедру 

Штат кафедри фундаментальних дисциплін на 2022/2023 н.р. у складі: 

 

1. Сопнєва Надія Богданівна (кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач кафед-

ри) 

2. Корчинський Іван Осипович (доктор економічних наук, доцент) 

3. Любінець Лідія Анісіївна (кандидат медичних наук, доцент) 

4. Сушко Ольга Олександрівна (кандидат біологічних наук) 

5. Борщ Ірина Степанівна 

6.Нечипор Наталія Олександрівна 

7.Панкевич Марія Станіславівна 

8.Фалик Галина Сидорівна 

9.Щурко Марія Мойсеївна 

 

Сумісники (внутрішні): 

1. Фірман Неля Андріївна 

 

Сумісники (зовнішні): 

1. Адамович Олена Олександрівна (кандидат медичних наук) 

2. Задорецька Ірина Володимирівна 

 

Лаборанти: 

1. Адамович Павло Олександрович – лаборант (1 ставка) 

2. Талаш Світлана Богданівна – лаборант (1 ставка) 

 

ПЕРЕЛІК  КАБІНЕТІВ  

та лабораторій, закріплених за кафедрою 

1. Кабінет медичної біології, генетики та медичної паразитології 

2. Кабінет  анатомії і патологічної морфології 

3. Кабінет фізіології та патофізіології 

ПЕРЕЛІК ДИСЦИПЛІН 

 

Дисципліни, закріплені  за кафедрою фундаментальних дисциплін на 

2022 - 2023 н.р.: 

 
Нормативні дисципліни: 

1.Анатомія з топографічною анатомією голови та шиї 

2.Анатомія людини 

3.Анатомія та фізіологія 

4.Анатомія та фізіологія з елементами біомеханіки жувального апарату 
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5.Анатомія та фізіологія людини 

6. Біологічна фізика з фізичними методами аналізу 

7. Біологія з основами генетики 

8. Вища математика і статистика 

9. Інформаційні технології в медицині 

10. Інформаційні технології у фармації 

11. Медична біологія 

12. Медична генетика 

13. Медична інформатика 

14. Медична та біологічна фізика 

15. Основи біологічної фізики та медична апаратура 

16. Основи інформаційних технологій в медицині 

17. Основи медичної біології з генетикою 

18. Основи медичної генетики 

19. Основи патоморфології та патофізіології 

20. Патологічна фізіологія 

21. Патоморфологія та патофізіологія 

22. Патофізіологія 

23. Фізіологія 

24. Фізіологія людини 

 

Вибіркові дисципліни: 
25. Вікова фізіологія 

26. Інформаційні технології в медицині 

27. Клінічна патофізіологія 

28. Медична біологія 

29. Медична біологія з генетикою 

30. Медична інформатика 

31. Медична та біологічна фізика 

32. Основи комп’ютерних технологій у фармації 

33. Основи медичної інформатики 

34. Основи патоморфології та патофізіології 

35. Патологічна фізіологія 

36. Сучасні проблеми біофізики 

37. Фармацевтична інформатика та статистика 

 

 

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА 

 

№

 

п

-

п 

Вид робіт Обсяг Виконавці Термін 

вико-

нання 

Познач-

ка про 

вико-

нання 

1 2 3 4 5 6 
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1. 

Обговорення та затвер-

дження робочих програм з 

дисциплін кафедри за но-

вими  навчальними плана-

ми 2022р.  

 викладачі ка-

федри 

серпень  

 Розробка НМКД з нових 

навчальних  дисциплін ка-

федри 

 Корчинський 

І.О., Сушко 

О.О. 

І семестр  

 Удосконалення роботи ви-

кладачів та студентів з 

програмою MOODLE 

 викладачі  

кафедри 

впродовж 

року 

 

 

 Доповнення навчальної 

платформи MOODLE ме-

тодичними матеріалами 

згідно затверджених робо-

чих програм з дисциплін. 

 викладачі  

кафедри 

впродовж 

року 

 

 

  Уточнення та доповнення 

силабусів з дисциплін ка-

федри за новими  навчаль-

ними планами 2022р.  

 викладачі  

кафедри 

серпень-

вересень 

 

 Розробка і внесення тестів 

у навчальну платформу 

MOODLE з навчальних ди-

сциплін 

 викладачі  

кафедри 

серпень-

вересень 

 

 Розробка і внесення тестів 

до модульних контролів у 

навчальну платформу 

MOODLE з навчальних ди-

сциплін 

 викладачі  

кафедри 

жовтень  

 Розробка і внесення тестів 

до семестрових екзаменів  

у навчальну платформу 

MOODLE з навчальних ди-

сциплін 

 викладачі ка-

федри 

листопад  

 Розробка питань і складан-

ня екзаменаційних білетів 

до семестрових екзаменів з 

дисциплін «Анатомія лю-

дини», «Анатомія та фізіо-

логія людини» «Анатомія 

та фізіологія з елементами 

біомеханіки жувального 

апарату людини», «Фізіо-

логія людини» 

 Сопнєва Н.Б.,  

ФаликГ.С., 

Нечипор Н.О.,  

ЩуркоМ.М., 

Борщ І.С.  

 

Листопад 

квітень 

 



 4 

 Рецензування робочих про-

грам, методичних рекоме-

ндацій до  практичних за-

нять та самостійної роботи 

студентів. 

  викладачі 

 кафедри 

впродовж 

року 

 

 

 Розробка мультимедійних 

презентацій з дисциплін 

кафедри відповідно до но-

вих робочих програм. 

 викладачі 

 кафедри 

впродовж 

року 

 

 

 Уточнення  методичних 

рекомендацій до практич-

них занять з дисциплін ка-

федри відповідно до нових 

робочих програм 

 викладачі 

 кафедри 

впродовж 

року 

 

 

 Уточнення  лекційних ма-

теріалів з дисциплін кафе-

дри відповідно до нових 

робочих програм 

 викладачі 

 кафедри 

впродовж 

року 

 

 

 Підготовка до проведення 

лекційних та  практичних 

занять з дисциплін кафедри 

 викладачі 

 кафедри 

впродовж 

року 

 

 

 Підготовка лекцій з дисци-

плін кафедри для інозем-

них студентів. 

 Нечипор Н.О.,  

Щурко М.М. 

Сушко О.О. 

впродовж 

року 

 

 

 Розробка тестів та модуль-

них контролів  до тем 

практичних занять з дис-

циплін кафедри для інозе-

мних студентів. 

 Нечипор Н.О.,  

Щурко М.М. 

Сушко О.О. 

впродовж 

року 

 

 

 Розробка методичних ре-

комендацій для проведення 

лабораторних занять для 

іноземних студентів з дис-

ципліни «Біологічна хі-

мія»:  
 «Organization of Work in the 

Biochemical Laboratory. Study of 

Physico-Chemical Properties of 

Amino Acids and Proteins»  

 «Determination of Proteins 

using the Biuret Method» 

«Determination of urea, creatine 

kinin and uric acid» 

 Сушко О.О. вересень  

 Відвідування занять викла-

дачів кафедри  з обгово-

 викладачі 

 кафедри 

впродовж 

року 
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ренням та письмовим від-

гуком. 

 

 Проведення науково-

методичних семінарів ка-

федри 

 Фалик Г.С., 

викладачі 

 кафедри 

впродовж 

року 

 

 

 Підготовка звіту про робо-

ту науково-методичних се-

мінарів кафедри за І, ІІ се-

местр, за рік 

 Фалик Г.С., 

 

листопад 

червень 

 

 Обговорення та затвер-

дження звітів про виконан-

ня індивідуальних планів 

викладачів за І, ІІ семестр 

та за 2022-2023 н. р. 

 викладачі 

 кафедри 

листопад 

червень 

 

      

 Видання навчальних по-

сібників: 

    

 

 

1. Видання навчального 

посібника  для самостійної 

роботи студентів «Серце-

во-судинна система» з дис-

ципліни «Анатомія люди-

ни». 

 Сопнєва Н.Б. 

Нечипор Н.О., 

Фалик Г.С 

жовтень 

 

 

 2. Видання навчального 

посібника  для самостійної 

роботи студентів «Загальна 

і спеціальна фізіологія» з 

дисципліни «Фізіологія 

людини» 

 Щурко М.М, 

Нечипор Н.О. 

жовтень 

 

 

 3.Видання навчального по-

сібника (робочого зошита) 

для самостійної роботи 

студентів   «Медична гене-

тика». 

 Панкевич 

М.С. 

жовтень 

 

 

 4. Підготовка до видання 

навчального посібника  для 

самостійної роботи студен-

тів «Анатомія людини».  

 Сопнєва Н.Б. 

Нечипор Н.О., 

Фалик Г.С 

впродовж 

року 

 

 

 5.Підготовка до видання 

навчального посібника для 

практичних занять «Зага-

льна фізіологія. Нейрогу-

моральна регуляція функ-

цій організму» з дисциплі-

 Щурко М.М. 

Нечипор Н.О. 

впродовж 

року 
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ни «Фізіологія людини». 

 6. Підготовка до видання 

навчально-методичного 

посібника для самостійної 

роботи студентів «Медич-

на біологія з основами ге-

нетики».  

 Панкевич 

М.С. 

впродовж 

року 

 

 

 7.Підготовка до видання 

навчального посібника 

(робочий зошит) для само-

стійної роботи «Загальна 

патофізіологія» з дисцип-

ліни «Патофізіологія». 

8. Підготовка до видання 

навчального посібника 

(робочий зошит) для само-

стійної роботи «Загальна 

нозологія та типові патоло-

гічні процеси» з дисциплі-

ни «Патофізіологія». 

 

 Любінець 

Л.А. 

 

 

 

 

 

Любінець 

Л.А. 

впродовж 

року 

 

 

 

 

 

впродовж 

року 

 

 

 

 9. Підготовка до видання 

навчального посібника для 

самостійної роботи «Пато-

логія органів і систем» з 

дисципліни «Патоморфо-

логія та патофізіологія». 

 Щурко М.М. впродовж 

року 

 

 10.Підготовка монографії 

для участі у конкурсі  

«Монографія на грант». 

 Сушко О.О. впродовж 

року 

 

 Участь у «Школі Рівних» 

Академії. 

 Сушко О.О., 

Борщ І.С. 

впродовж 

року 

 

 Участь в онлайн-курсі 

«Викладацька майстерність 

в ЗВО. Випуск третій» ор-

ганізований  

Україно-швейцарський 

проєкт «Розвиток медичної 

освіти». 

 Викладачі ка-

федри 

впродовж 

року 

 

 

3 Реалізація безперервного  викладачі впродовж  
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професійного розвитку на-

уково-педагогічного скла-

ду кафедри. 

 кафедри року 

 

 Аналіз академічної успіш-

ності студентів за  І се-

местр 2022/2023 н.р. 

 викладачі 

 кафедри 

листопад  

 Аналіз академічної успіш-

ності студентів за  ІІ се-

местр 2022/2023 н.р. 

 викладачі 

 кафедри 

червень  

 Виступ на Вченій раді 

ЛМА з доповіддю «Мето-

дична робота на кафедрі 

фундаментальних дисцип-

лін ». 

 Сопнєва Н.Б. лютий  

 

НАУКОВА РОБОТА 

 

№

 

п

. 

п 

Вид робіт Обсяг Виконавці Термін 

вико-

нання 

Позна-

чка          

про ви-

конан-

ня 

1 2 3 4 5 6 

1. Продовження роботи над 

темою наукового дослі-

дження кафедри: «Приклад-

ні аспекти методики викла-

дання фундаментальних ди-

сциплін в процесі підготов-

ки медичних працівників».  

 Усі викладачі впродовж 

року 

 

2.   Затвердження плану-графіка 

наукових досліджень з теми 

кафедри на 2022-2023 н. р.   

 Усі викладачі 

(план-графік  

додається) 

вересень  

 2.1.Видання навчального  

посібника  для самостійної 

роботи студентів «Серцево-

судинна система»  з дисци-

пліни «Анатомія людини».   

 Сопнєва Н.Б. 

Нечипор Н.О., 

Фалик Г.С 

жовтень  

 2.2.Видання навчального 

посібника для самостійної 

 Щурко М.М., 

Нечипор Н.О. 

жовтень  
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роботи студентів «Загальна 

і спеціальна фізіологія» з 

дисципліни «Фізіологія лю-

дини».   

 2.3. Видання навчального 

посібника (робочого зоши-

та) для самостійної роботи 

студентів «Медична генети-

ка». 

 Панкевич М.С. жовтень  

 2.4. Підготовка до видання 

навчального  посібника  для 

самостійної роботи студен-

тів «Анатомія людини». 

 Сопнєва Н.Б. 

Нечипор Н.О., 

Фалик Г.С 

впродовж 

року 

 

 2.5. Підготовка до видання 

навчально-методичного по-

сібника для самостійної ро-

боти студентів «Медична 

біологія з основами генети-

ки».  

 Панкевич М.С. впродовж 

року 

 

 2.6. Підготовка до видання 

навчального посібника для 

практичних занять «Загаль-

на фізіологія. Нейрогумора-

льна регуляція функцій ор-

ганізму» з дисципліни «Фі-

зіологія людини». 

 Щурко М.М. 

Нечипор Н.О., 

 

впродовж 

року 

 

 2.7.Підготовка до видання 

навчального посібника (ро-

бочий зошит) для самостій-

ної роботи «Загальна пато-

фізіологія» з дисципліни 

«Патофізіологія». 

 Любінець Л.А. впродовж 

року 

 

 2.8. Підготовка до видання 

навчального посібника для 

самостійної роботи «Пато-

логія органів і систем» з ди-

сципліни «Патоморфологія 

та патофізіологія». 

 Щурко М.М. 

 

впродовж 

року 

 

 2.9.Підготовка монографії 

для участі у конкурсі  

 Сушко О.О. впродовж 

року 
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«Монографія на грант» 

      

3. Участь у наукових конфе-

ренціях 

 викладачі 

кафедри 

впродовж 

року 

 

4. Організація та проведення  

ІІ Всеукраїнської студент-

ської науково-практичної 

конференції «Теоретичні та 

прикладні аспекти медико-

біологічних наук» 

 оргкомітет, 

викладачі  

кафедри 

 

 

травень    

5. Публікація збірника студе-

нтських  наукових робіт  ІІ 

Всеукраїнської студентської 

науково-практичної конфе-

ренції «Теоретичні та прик-

ладні аспекти медико-

біологічних наук» 

 Сопнєва Н.Б., 

оргкомітет  

конференції 

травень 

 

 

6. Організація роботи секції  

«Актуальні проблеми нау-

кових досліджень  

в галузі фундаментальних 

наук» ІІ Всеукраїнської сту-

дентської науково-

практичної конференції 

«Теоретичні та прикладні 

аспекти медико-біологічних 

наук» 

 Сопнєва Н.Б. травень  

7. Керівництво студентськими  

науковими  роботами, що 

будуть представлені у збір-

нику.  

 викладачі  

кафедри 

впродовж 

року 

 

8. Забезпечення роботи  

студентського  наукового 

гуртка «Основи фізіологіч-

них досліджень» 

 Щурко М.М. впродовж 

року 

 

9 Проведення науково-

методичних семінарів кафе-

дри 

 Фалик Г.С. впродовж 

року 

 

10 Звіт про проведення науко-  Фалик Г.С. червень 
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во-методичних семінарів 

кафедри 

 

11 

Звіт про роботу студентсь-

кого наукового гуртка «Ос-

нови фізіологічних дослі-

джень». 

 Щурко М.М листопад, 

червень 

 

12 Робота з Проблемною  гру-

пою. 

 Любінець Л.А. 

 

впродовж 

року 

 

13 Навчання в аспірантурі 

ЛНМУ ім. Д. Галицького. 

Опрацювання результатів 

досліджень  за темою нау-

кової роботи:« Порушення 

ліпідного обміну при ІХС». 

Виступ на кафедрі. 

 Щурко М.М лютий  

14 Звіт про виконання розділів 

комплексної науково-

дослідної теми кафедри. 

 Сопнєва Н.Б.,  

викладачі  

кафедри 

червень  

 

 

ОРГАНІЗАЦІЙНА РОБОТА 

 

№ 

п. 

п 

Вид роботи Обсяг Виконавці Термін 

виконання 

Позначка 

про вико-

нання 

1 2 3 4 5 6 

1. 

 

 

2. 

Робота у Вченій раді 

ЛМА 

 

Робота у Методичній  

раді ЛМА 

 Сопнєва Н.Б.  

Корчинський 

І.О. 

Сопнєва Н.Б.  

Фалик Г.С. 

впродовж 

року 

 

впродовж 

року 

 

3. Робота у Вченій раді фа-

культету 2 

 Сонєва Н.Б. 

Нечипор 

Н.О. 

Фалик Г.С. 

впродовж 

року 

 

4. Робота в Раді молодих 

учених при МОН та 

Львівської медичної 

академії ім. А. Крупин-

ського. 

 Сушко О.О. 

 

Щурко М.М. 

(ЛМА) 

впродовж 

року 
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5. Робота у розширеному 

складі ректорату (зав. 

кафедри). 

 Сопнєва Н.Б. впродовж 

року 

 

6. Робота довіреного лікаря 

профспілки академії. 

 Борщ І.С. впродовж 

року 

 

 

ВИХОВНА РОБОТА 

 

№ 

п/п 

 

Види робіт 

 

 

Відповідальні 

 

Термін 

виконан-

ня 

 

 

Примітка 

 

1. Знайомство студентів-

першокурсників з кафедрою. 

викладачі кафед-

ри 

серпень-

вересень  

 

2. Проведення виховних годин у 

групах, закріплених за курато-

рами.  

Куратори  

(Борщ І.С.,  

Сушко О.О.,  

впродовж 

року 

 

3. Обговорення на кафедрі заходів 

щодо протидії хабарництву, 

зловживанням і корупції. 

завідувач кафед-

ри, викладачі ка-

федри 

впродовж 

року 

 

4. Волонтерська діяльність у бла-

годійному фонді «Пліч-о-пліч» 

(група ІІ МС-21). 

Сушко О.О. впродовж 

року 

 

5. Заходи з попередження булінгу 

в освітньому середовищі 

викладачі кафед-

ри, куратори 

впродовж 

року 

 

 

ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ 

 

№ 

п-

п 

Форма Учасники (прі-

звище, ініціа-

ли) 

Терміни 

виконання 

Позначка 

про вико-

нання 

1 2 3 4 5 

1. Проходження атестації викла-

дачів кафедри 

Борщ І.С. 

Фалик Г.С. 

жовтень - 

березень 

 

2. Навчання в аспірантурі при 

Львівському медичному уніве-

рситеті ім. Д. Галицького 

Щурко М.М. З 2019 р.  

3. Проходження  курсів з дистан-

ційного навчання  при ЛМА 

усі викладачі 2022 р  

4. Підвищення кваліфікації, ста- за графіком 2022-23 р.  
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жування за графіком  

 

ЗАСІДАННЯ КАФЕДРИ 

 

№ 

п. 

п 

Порядок денний Термін 

вико-

нання 

Позначка 

про вико-

нання 

1 2 3 4 

1. 1.Затвердження навчального навантаження ви-

кладачів кафедри на 2022-2023 н .р. 

2.Затвердження робочих програм з дисциплін ка-

федри за навчальним планом 2022р. 

3.Розподіл обов’язків серед членів кафедри 

4. Про академічну доброчесність  на кафедрі фун-

даментальних дисциплін. 

серпень  

2. 1.Обговорення і затвердження індивідуальних 

планів викладачів  кафедри на 2022-2023 н .р. 

2.Обговорення і затвердження плану роботи ка-

федри на 2022-2023 н. р. 

3.Обговорення і затвердження плану науково-

методичних семінарів кафедри. 

4. Обговорення і затвердження плану роботи  

студентського  наукового гуртка «Основи фізіо-

логічних досліджень» 

5. Затвердження плану-графіка наукових дослі-

джень з теми кафедри на 2022-2023 н. р. 

 

вересень 

 

 

3.  1. Інноваційні технології  та  проблемне викла-

дання медичної біології у вищих навчальних за-

кладах. (Панкевич М.С.) 

2.Заходи з попередження булінгу в освітньому 

середовищі. (Сопнєва Н.Б.) 

3. Обговорення методичних рекомендацій для ла-

бораторних занять з дисципліни «Біологічна хі-

мія»:  

1.«Organization of Work in the Biochemical Labora-

tory. Study of Physico-Chemical Properties of Amino 

Acids and Proteins»  

2.«Determination of Proteins using the Biuret Meth-

od» 

3.«Determination of urea, creatine kinin and uric ac-

id». (Сушко О.О.). 

жовтень.  
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4. 1.Обговорення та затвердження тестів для прове-

дення семестрового диф. заліку  з дисциплін  

«Анатомія та фізіологія», «Анатомія та фізіологія 

з елементами біомеханіки жувального апарату 

людини»  (Нечипор Н.О.) 

2.Звіт про роботу студентського  наукового гурт-

ка «Основи фізіологічних досліджень» (Щурко 

М.М.) 

 

листопад  

5. 1. Звіт про виконання плану роботи кафедри за    

І семестр 2021-2022 н. р. (Сопнєва Н.Б.) 

2.Звіт про проведення наукових - методичних  

семінарів кафедри. (Фалик Г.С.) 

3.Звіт про виконання індивідуальних планів ви-

кладачів. 

4. Про результати зимової екзаменаційної сесії 

 

грудень 

 

6. 1. Про організацію та проведення ІІ Всеукраїнсь-

кої студентської науково-практичної конференції 

«Теоретичні та прикладні аспекти медико-

біологічних наук». 

 2. Нові підходи до безперервного професійного 

розвитку науково-педагогічного складу кафедри. 

(Сопнєва Н.Б.) 

січень  

7. 1.Можливі напрямки застосування інформаційних 

технологій в медичній сфері для прийняття опти-

мальних рішень щодо удосконалення способів 

надання медичної допомоги населен-

ню.(Адамович О.О.) 

2. «Морфологічні прояви адаптації організму до 

фізичних навантажень». (Фалик Г.С.)  

лютий  

8. 1.Про стан роботи викладачів кафедри над керів-

ництвом студентськими науковими дослідження-

ми, що будуть представлені у збірнику  Матеріа-

лів  ІІ Всеукраїнської студентської конференції 

«Теоретичні та прикладні аспекти медико-

біологічних наук». 

2. Про роботу секції «Актуальні проблеми науко-

вих досліджень в галузі фундаментальних наук» 

під час роботи ІІ Всеукраїнської студентської на-

уково-практичної конференції «Теоретичні та 

березень  
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прикладні аспекти медико-біологічних наук». 

3 «Соціально-педагогічна профілактика булінгу в 

навчальних закладах».(Любінець Л.А.) 

4.Обговорення матеріалів навчально-методичного 

посібника «Медична біологія з основами генети-

ки» для   самостійної роботи студентів для спеці-

альностей «Сестринська справа» та «Акушерська 

справа», І рівня акредитації.(Панкевич М.С.)  

9. 1.Підготовка до проведення ІІ Всеукраїнської 

студентської науково-практичної конференції 

«Теоретичні та прикладні аспекти медико-

біологічних наук». 

2. Завершення підготовки до видання   навчально-

го посібника (робочий зошит) для самостійної ро-

боти «Загальна патофізіологія» з дисципліни «Па-

тофізіологія». (Любінець Л.А.) 

3. Завершення підготовки до видання   навчально-

го посібника (робочий зошит) для самостійної ро-

боти «Патологія органів і систем» з дисципліни 

«Патоморфологія та патофізіологія». (Щурко 

М.М.). 

квітень  

10. 1. Про завершення підготовки до видання   Мате-

ріалів ІІ Всеукраїнської студентської конференції 

«Теоретичні та прикладні аспекти медико-

біологічних наук».  

2. Про результати  проведення ІІ Всеукраїнської 

студентської науково-практичної конференції 

«Теоретичні та прикладні аспекти медико-

біологічних наук». 

3. Обговорення та затвердження  тестів для про-

ведення семестрового екзамену з дисциплін 

«Анатомія людини»,  «Фізіологія людини» «Ана-

томія та фізіологія  людини» для дистанційної 

форми контролю.   

4. Завершення підготовки до видання   навчально-

го посібника «Анатомія людини».  

5. Завершення підготовки  до видання навчально-

го посібника для практичних занять «Загальна фі-

зіологія. Нейрогуморальна регуляція функцій ор-

ганізму» з дисципліни «Фізіологія людини». 

травень  
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(Щурко М.М., Нечипор Н.О.). 

6. Завершення підготовки до видання навчально-

методичного посібника для самостійної роботи 

студентів «Медична біологія з основами генети-

ки». (Панкевич М.С.).   

11. 1. Звіт про виконання плану роботи  кафедри за ІІ 

семестр і за 2021-2022 н .р. 

2. Звіт про проведення науково - методичних  се-

мінарів кафедри.(Фалик Г.С.). 

3. Звіт про виконання індивідуальних планів ви-

кладачів. 

4. Звіт про роботу студентського наукового гурт-

ка «Основи фізіологічних досліджень» (Щурко 

М.М.). 

5. Про результати літньої екзаменаційної сесії. 

 

червень 

 

 

 

 

 

    

 

НАУКОВО – МЕТОДИЧНІ СЕМІНАРИ  

№ Тема Виконавець Дата прове-

дення 

1. 

"Клінічне та діагностичне значення досліджень ліпідного 

обміну"  

листопад 

 

 

«Метаболізм порушень при ліпідному обмі-

ні». 

Щурко М.М. 

 «Роль вільних жирних кислот в діагностиці 

захворювань». 

  

Любінець Л.А. 

«Особливості функціонального стану ліпід-

но-транспортної системи при атеросклеро-

зі». 

 

Борщ І.С. 

    

2. 

 

 

«Методичні аспекти підготовки та проведення навчаль-

них занять з дисциплін кафедри»" 

 

лютий 

 

«Місце і роль медичної біології в модерні-

зації навчального процесу». 

Панкевич М.С. 

 «Досвід використання корпоративної нав-

чальної платформи Moodle в умовах війсь-

кового стану» 

Нечипор Н.О. 
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«Дистанційне навчання  студентів в умовах 

воєнного стану» 

 

Корчинський 

І.О. 

«Системи віртуальних лабораторних робіт з 

біофізики як засоби реалізації принципу 

професійної спрямованості навчання студе-

нтів» 

Сушко О.О. 

  3. 

 

 

«Формування професійної компетентності здобувачів 

освіти» 

 

 

 

 

 

 

квітень 

 

 

 

 

 

 

«Деякі проблеми формування професійної 

компетентності випускників ВНЗ та особис-

тісно орієнтований дидактичний процес». 

Сопнєва Н.Б. 

«Змішана форма навчання у вищих навча-

льних закладах». 

Фалик Г.С. 

«Використання сучасної інформаційної бази 

і обчислювальної техніки для розрахунків 

при прийнятті оптимальних рішень (на при-

кладі системи охорони здоров’я, для удо-

сконалення профілактичних, діагностичних 

та лікувальних заходів)». 

Адамович О.О. 

 

 

План-графік виконання наукової теми кафедри 

 на 2022-2023 н. р. 

 

№ 

п-п 

Вид робіт Виконавці Термін ви-

конання 

1 2 4 5 

1 Видання навчального  посібника  для 

самостійної роботи студентів «Серце-

во-судинна система»  з дисципліни 

«Анатомія людини». 

Сопнєва Н.Б., 

Нечипор Н.О., 

Фалик Г.С 

 

жовтень 

 

 

2.  Видання навчального  посібника для 

самостійної роботи студентів «Зага-

льна і спеціальна фізіологія» з дисци-

пліни «Фізіологія людини».    

 

Щурко М.М., 

Нечипор Н.О. 

 

 

 

жовтень 

3. Видання навчального  посібника (ро-

бочого зошита) для самостійної робо-

ти студентів «Медична генетика». 

Панкевич М.С. жовтень 
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4. Завершення підготовки до видання   

навчального посібника (робочий зо-

шит) для самостійної роботи «Загаль-

на патофізіологія» з дисципліни «Па-

тофізіологія». 

Любінець Л.А. 

 

квітень 

5. Завершення підготовки до видання   

навчального посібника (робочий зо-

шит) для самостійної роботи «Пато-

логія органів і систем» з дисципліни 

«Патоморфологія та патофізіологія». 

Щурко М.М. квітень 

4 Завершення підготовки до видання 

навчального  посібника  для само-

стійної роботи студентів «Анатомія 

людини». 

Сопнєва Н.Б., 

Нечипор Н.О., 

Фалик Г.С 

. 

травень 

 

4 Завершення підготовки до видання 

навчального посібника для практич-

них занять «Загальна фізіологія. Ней-

рогуморальна регуляція функцій ор-

ганізму» з дисципліни «Фізіологія 

людини». 

Щурко М.М. 

Нечипор Н.О. 

 

травень 

5. Завершення підготовки до видання 

навчального посібника  для самостій-

ної роботи студентів «Медична 

біологія з основами генетики». 

Панкевич М.С. травень 

6. Завершення підготовки монографії 

для участі у конкурсі «Монографія на 

грант». 

Сушко О.О. червень 

 

 

ВІДОМОСТІ ПРО ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ВИКЛАДАЧІВ 

КЗВО ЛОР «Львівська медична академія імені Андрея Крупинського» 

2022/2023 н.р. 
 

№  

з/п 

Прізвище, ім’я, по батькові викла-

дача; науковий ступінь, вчене зван-

ня; дисципліни, які викладає 

Відомості про підвищення кваліфі-

кації викладача (найменування за-

кладу, вид документа, тема, дата 

видачі) 

Факультет №2 

Кафедра фундаментальних дисциплін 
 

1.  Сопнєва Надія Богданівна (кандидат педагогічних наук, доцент, завідувач 

кафедри) – медична генетика; анатомія людини; фізіологія; біологія з осно-
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вами генетики; анатомія та фізіологія людини 

 МОЗ України Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, 

посвідчення про підвищення кваліфікації до диплому серія Б-І №764099, «Анатомія люди-

ни», 12.03.2018 – 23.03.2018 (2 кредити); 

 

МОЗ України Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, 

посвідчення про підвищення кваліфікації до диплому серія Б-І №764099, «Медична біоло-

гія», 16.04.2018 – 27.04.2018 (2 кредити); 

 

МОН України Бердянський державний педагогічний університет, наказ №214/06 к від 

17.12.2018 р., «Психолого-педагогічний цикл», 19.12.2018 – 10.01.2019 (1 кредит); 
 

2020/2021 н.р. 
Львівський регіональний інститут державного управління Національної академії держав-

ного управління при Президентові України, свідоцтво завершення короткострокової про-

грами підвищення кваліфікації, серія СКП №23884645/14-21, на тему: «Організаційно-

управлінська діяльність», 22-24.02.2021 р., 01-03.03.2021 р., за 30-ти годинною програмою 

(1 кредит); 

 

Україно-швейцарський проєкт «Розвиток медичної освіти», сертифікат завершення тренін-

гу «Ефективні комунікації в медичному університеті» (тривалість 15 год.), 2020 р. (0,5 кре-

дити). 

 

2021/2022 н.р. 
при МОЗ України у XIIІ Міжнародному конгресі медичних сестер: Медсестринство під час 

війни, присвяченому Міжнародному дню медичної сестри та отриманням сертифікату уча-

сті у конгресі, 12.05.2022 р., тривалість 0,1 кредити (4 год.); 

 

2022/2023 н.р. 

«Анатомія та фізіологія людини» заплановані на ІІ сем. 2022/2023 н.р. 

 

2.  Корчинський Іван Осипович (доктор економічних наук, доцент) – вища 

математика і статистика; інформаційні технології в медицині; медична інфо-

рматика 

 -------------------- 

 

3.  Любінець Лідія Анісіївна (кандидат медичних наук, доцент) – патоморфо-

логія та патофізіологія; патофізіологія; клінічна патофізіологія; патологічна 

фізіологія 

 участь при Варшавському медичному університеті, сертифікат завершення науково-

тренінгової конференції «Епідеміологічні загрози та здоров’я населення – вчора, сьогодні, 

завтра», 23-24.09.2021 р. (0,4 кредити); 
 

участь при Національному медичному університеті імені О.О. Богомольця (кафедра меди-

чної психології, психосоматичної медицини та психотерапії), ГО «Всеукраїнська асоціація 

психосоматичної медицини», сертифікат завершення IV науково-практична конференція з 

міжнародною участю «Психосоматична медицина: наука та практика» в якості слухача, 05-

06.11.2021 р. (0,4 кредити); 

 
при МОЗ України у XIIІ Міжнародному конгресі медичних сестер: Медсестринство під час 

війни, присвяченому Міжнародному дню медичної сестри та отриманням сертифікату уча-

сті у конгресі, 12.05.2022 р., тривалість 0,1 кредити (4 год.); 
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2022/2023 н.р. 

-------------------- 

 

4.  Сушко Ольга Олександрівна (кандидат біологічних наук) – основи біоло-

гічної фізики та медична апаратура; медична та біологічна фізика; біологічна 

фізика з фізичними методами аналізу 

 МОН України Львівський національний університет імені Івана Франка, довідка про під-

вищення кваліфікації №1284-В, «Основи біологічної фізики та медична апаратура», 

27.02.2017 - 10.03.2017 (2 кредити); 

 

МОН України Львівський національний університет імені Івана Франка. Інститут післяди-

пломної освіти та доуніверситетської підготовки, свідоцтво про підвищення кваліфікації 

серія ПК №01467243/02359-18, «Психолого-педагогічний цикл», 22.01.2018 - 26.01.2018 (1 

кредит); 

2020/2021 н.р. 
МОН України Таврійський національний університет імені В.І. Вернадського, сертифікат 

підтверджує підвищення кваліфікації за модулями «Цифрові технології в освітньому про-

цесі», «Інтерактивні методи навчання дорослих», 16.06.2020 - 31.07.2020 (2 кредити); 

 

Україно-швейцарський проєкт «Розвиток медичної освіти», сертифікат завершення тренін-

гу «Ефективні комунікації в медичному університеті» (тривалість 15 год.), 2020 р. (0,5 кре-

дити); 

 

Відповідно до пп. 1.14, 2.1 Положення про підвищення кваліфікації педагогічних та науко-

во-педагогічних працівників у ВНКЗ ЛОР «Львівська медична академія імені Андрея Кру-

пинського», рішенням Вченої ради (протокол №9 від 24.03.2021 р.) та наказом «Про під-

вищення кваліфікації (стажування)» (№01-06/57к від 24.03.2021 р.) здобуття наукового 

ступеня «кандидат біологічних наук» визнано, як підвищення кваліфікації (6 кредити). 

 

2021/2022 н.р. 
Україно-швейцарський проєкт «Розвиток медичної освіти», сертифікат завершення про-

грами навчання на курсах англійської мови, жовтень 2020 – червень 2021, тривалість 3,6 

кредити (108 год.); 

 

Україно-швейцарський проєкт «Розвиток медичної освіти», сертифікат завершення зустрі-

чі «Груп рівних для медичних освітян», січень – червень 2021 р., тривалість 0,4 кредити 

(12 год.); 

 

в рамках Україно-швейцарського проєкту «Розвиток медичної освіти», сертифікат завер-

шення онлайн тренінгу «Викладацька майстерність в ЗВО. Випуск третій» за «Модулем 1. 

Інтерактивні методи викладання», 29.11.2021 – 10.01.2022, тривалість 0,3 кредити (10 

год.); 

 

в рамках Україно-швейцарського проєкту «Розвиток медичної освіти», сертифікат завер-

шення онлайн тренінгу «Викладацька майстерність в ЗВО. Випуск третій» за «Модулем 2. 

Компетентнісний підхід у викладанні», 24.01.2022 – 21.02.2022, тривалість 0,4 кредити (12 

год.); 

2022/2023 н.р. 

 

5.  Борщ Ірина Степанівна – фізіологія; фізіологія людини; патоморфологія та 

патофізіологія; основи патоморфології та патофізіології 
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 МОЗ України Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, 

посвідчення про підвищення кваліфікації до диплому серія ВК №11062163, «Анатомія лю-

дини», 13.02.2017 – 24.02.2017 (2 кредити); 

 

МОЗ України Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, 

посвідчення про підвищення кваліфікації до диплому серія ВК №11062163, «Фізіологія 

людини», 27.03.2017 – 07.04.2017 (2 кредити); 

 

МОЗ України Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, 

посвідчення про підвищення кваліфікації до диплому серія ВК №11062163, «Патоморфо-

логія», 18.05.2017 – 31.05.2017 (2 кредити); 

 

МОЗ України Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, 

посвідчення про підвищення кваліфікації до диплому серія ВК №11062163, «Патофізіоло-

гія», 30.10.2017 – 10.11.2017 (2 кредити); 

 

МОН України Львівський національний університет імені Івана Франка. Інститут післяди-

пломної освіти та доуніверситетської підготовки, свідоцтво про підвищення кваліфікації 

серія ПК №01467243/02342-18, «Психолого-педагогічний цикл», 22.01.2018 – 26.01.2018 

(1 кредит); 

2020/2021 н.р. 
при МОЗ України, сертифікат засвідчує участь у XII Міжнародному конгресі «STOP 

COVID: Медсестри в справі», присвяченому Міжнародному дню медичної сестри, 

12.05.2021 р., тривалість 0,1 кредити (4 год.); 

2021/2022 н.р. 
Україно-швейцарський проєкт «Розвиток медичної освіти», сертифікат завершення зустрі-

чі «Груп рівних для медичних освітян», січень – червень 2021 р., тривалість 0,4 кредити 

(12 год.); 

за підтримки ТзОВ «Едпро Дистрибюшн», сертифікат до програми підвищення кваліфіка-

ції за напрямом «Інформаційні технології та STEM», вдосконалила інформаційно-цифрову 

компетентність і компетентність педагогічного партнерства, 28.01.2022 р., 17.03.2022 р., 

тривалість 0,13 кредити (4 год.); 

учасник Міжнародного конгресу з інфузійної терапії, «Асоціація алергологів України», 

сертифікат учасника в роботі онлайн-телемосту «Респіраторні захворювання лікуй респі-

раторно. Діагностуй як лікар, лікуй як митець», 10.02.2022 р., тривалість 0,15 кредити (4,5 

год.); 

учасник Міжнародного конгресу з інфузійної терапії, ГО «Українське Товариство Інсульт-

ної Медицини», сертифікат учасника в роботі онлайн-телемосту «ІІІ-й Міждисциплінарний 

Колегіум з неврологічних захворювань», 23.02.2022 р., тривалість 0,1 кредити (3,5 год.); 

 

учасник Міжнародного конгресу з інфузійної терапії, сертифікат участі в роботі онлайн-

телемосту «Можливості інфузійної терапії та реабілітації в умовах воєнного часу», 

21.04.2022 р. (0,2 кредити); 

при МОЗ України у XIIІ Міжнародному конгресі медичних сестер: Медсестринство під час 

війни, присвяченому Міжнародному дню медичної сестри та отриманням сертифікату уча-

сті у конгресі, 12.05.2022 р., тривалість 0,1 кредити (4 год.); 

учасник Міжнародного конгресу з інфузійної терапії, сертифікат учасника в роботі онлайн-

телемосту «5-та Міждисциплінарна Школа інфузійної терапії: можливості в умовах воєн-

ного часу», 19.05.2022 р., тривалість 0,1 кредити (3 год.); 

2022/2023 н.р. 

ЗА ФАХОМ на 2022/2023 н.р. 

 

6.  Панкевич Марія Станіславівна – медична біологія; біологія та екологія 
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 2020/2021 н.р. 
МОН України Львівський національний університет імені Івана Франка, довідка про під-

вищення кваліфікації №В-496, «Медична біологія», «Медична генетика», «Основи медич-

ної генетики», «Біологія та екологія», 26.10.2020 - 20.11.2020 (4 кредити); 

 

МОН України Центр неформальної освіти Інституту післядипломної освіти та доуніверси-

тетської підготовки Львівського національного університету імені Івана Франка, свідоцтво 

про підвищення кваліфікації №01467243/03005-21, «Психолого-педагогічний цикл», 

01.02.2021 - 05.02.2021 (2 кредити). 

2021/2022 н.р. 
Учасниця ІІ Регіональної науково-практичної конференції (заочна форма) з публікацією 

тез, при ВНКЗ ЛОР «Львівська медична академія імені Андрея Крупинського», сертифікат 

завершення конференції «Стратегія розвитку вищої медсестринської освіти», 27.10.2021 р., 

тривалість 0,5 кредити; 

 

При Житомирському медичному інституті Житомирської обласної ради (за підтримки Де-

партаменту охорони здоров’я Житомирської облдержадміністрації, Центру розвитку мед-

сестринства МОЗ України, Асоціації медичних сестер Житомирської області), сертифікат 

засвідчує участь у роботі XII науково-практичної конференції з міжнародною участю 

«Вища освіта в медсестринстві», 21.10.2021 р. (0,4 кредити); 

 

при МОЗ України у XIIІ Міжнародному конгресі медичних сестер: Медсестринство під час 

війни, присвяченому Міжнародному дню медичної сестри та отриманням сертифікату уча-

сті у конгресі, 12.05.2022 р., тривалість 0,1 кредити (4 год.); 

 

2022/2023 н.р. 

БПР (1 кредит) на 2022/2023 н.р. 

 

7.  Фалик Галина Сидорівна – анатомія людини; анатомія з топографічною 

анатомією голови та шиї 

 2020/2021 н.р. 
при МОЗ України, сертифікат засвідчує участь у XII Міжнародному конгресі «STOP 

COVID: Медсестри в справі», присвяченому Міжнародному дню медичної сестри, 

12.05.2021 р., тривалість 0,1 кредити (4 год.); 

 

2021/2022 н.р. 
МОЗ України при Житомирському медичному інституті Житомирської обласної ради, сві-

доцтво про підвищення кваліфікації серія ЖІ №02011284/002417-21, «Інноваційні техно-

логії у вищій медичній освіті з формування професійної майстерності через компетентніс-

ну складову. Теорія і методика викладання анатомії людини, анатомії з топографічною 

анатомією голови та шиї», 15.11.2021 - 19.11.2021 (1 кредит); 
 

2022/2023 н.р. 

БПР (1 кредит) на 2022/2023 н.р. 

 

8.  Щурко Марія Мойсеївна – патоморфологія та патофізіологія; фізіологія 

 МОЗ України Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, 

посвідчення про підвищення кваліфікації до диплому серія ВК №39440836, «Фізіологія», 

12.03.2018 – 23.03.2018 (2 кредити); 

 

МОЗ України Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, 

посвідчення про підвищення кваліфікації до диплому серія ВК №39440836, «Патоморфо-

логія», 17.09.2018 – 28.09.2018 (2 кредити); 
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МОЗ України Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, 

посвідчення про підвищення кваліфікації до диплому серія ВК №39440836, «Патофізіоло-

гія», 22.10.2018 – 02.11.2018 (2 кредити); 

 

МОН України Львівський національний університет імені Івана Франка. Інститут післяди-

пломної освіти та доуніверситетської підготовки, свідоцтво про підвищення кваліфікації 

серія ПК №01467243/02564-19, «Психолого-педагогічний цикл», 28.01.2019 – 01.02.2019 

(1 кредит); 

2020/2021 н.р. 
Українсько-швейцарський проєкт «Розвиток медичної освіти», сертифікат завершення 

програми навчання на курсах англійської мови (тривалість 44 год.), жовтень 2019 – лютий 

2020 (1,4 кредити). 

2021/2022 н.р. 
Україно-швейцарський проєкт «Розвиток медичної освіти», сертифікат завершення про-

грами навчання на курсах англійської мови, жовтень 2020 – червень 2021, тривалість 4,5 

кредити (136 год.); 

 

при МОЗ України ДУ «Український інститут науково-технічної експертизи та інформації» 

(за підтримки Національного фармацевтичного університету), сертифікат завершення нау-

ково-практичної міжнародної дистанційної конференції «Сучасні досягнення та перспек-

тиви клінічної лабораторної медицини у діагностиці хвороб людини та тварин», 

17.03.2021 р. (0,2 кредити); 

при Інституті кардіології імені академіка М.Д. Стражеска, сертифікат завершення курсу 

лекцій в рамках онлайн-конференції «Серце та судини», 06.04.2021 р. (0,2 кредити); 

 

при МОЗ України (за підтримки ДУ «ННЦ «Інститут кардіології ім. акад. М.Д. Стражеска» 

НАМНУ та ГО «Міжнародна асоціація медицини»), сертифікат завершення курсу лекцій в 

рамках онлайн циклу «Добовий та амбулаторний моніторинг АТ у клінічній практиці» за 

програмою «Значення показників офісного і домашнього моніторування АТ. Прогноз та 

оцінка ураження органів-мішеней», 14.04.2021 р. (0,2 кредити); 

 

при МОЗ України (за підтримки Національної академії медичних наук України та Націо-

нального медичного університету ім. О.О. Богомольця), сертифікат завершення науково-

практичної онлайн конференції з міжнародною участю «Міждисциплінарні підходи до діа-

гностики та лікування дитячих хвороб», 22.04.2021 – 23.04.2021 (0,4 кредити); 

 

за підтримки Львівського національного медичного університету імені Данила Галицького 

та ін., сертифікат учасника X Scientific-practical international conference in Lviv «COVID-19: 

their multiplicity and immune disorders» (Х науково-практичної міжнародної конференції у 

Львові) «COVID-19: their multiplicity and immune disorders» (COVID-19: їхня множинність 

та імунні порушення), 09-10.12.2021 р., тривалість 0,66 кредити (20 год.); 

 

за підтримки МОЗ України, ДУ «Інститут травматології та ортопедії НАМН України», сер-

тифікат учасника у стимуляційних майстер-класах в рамках науково-практичної конфере-

нції «V Зимова школа з травматології», 10.12.2021 р. (0,2 кредити); 

 

за підтримки МОЗ України, ГО «Українська рада медичної освіти», Національного медич-

ного університету імені О.О. Богомольця, Національного університету охорони здоров’я 

України імені П.Л. Шупика, Дніпровського державного медичного університету та ін., сер-

тифікат учасника Всеукраїнської науково-практичної онлайн конференції для лікарів «Піс-

лядипломний курс професійного вдосконалення», 24-25.02.2022 р., тривалість 0,6 кредити 

(20 год.); 
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за підтримки МОЗ України, Україно-швейцарського проєкту «Розвиток медичної освіти», 

Українського центру охорони здоров’я та ін., сертифікат завершення курсу «Як працює 

охорона здоров’я», 22.05.2022 р., тривалість 0,18 кредити (5,5 год.); 

 

2022/2023 н.р. 

БПР (1 кредит)/або за фахом на 2022/2023 н.р. 

 

 

9.  Нечипор Наталія Олександрівна – анатомія та фізіологія; анатомія людини; 

анатомія та фізіологія з елементами біомеханіки жувального апарату 

 МОЗ України Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, 

посвідчення про підвищення кваліфікації до диплому серія ФВ №779119, «Анатомія люди-

ни», 12.03.2018 – 23.03.2018 (2 кредити); 

 

МОЗ України Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького, 

посвідчення про підвищення кваліфікації до диплому серія ФВ №779119, «Фізіологія», 

14.05.2018 – 25.05.2018 (2 кредити); 

 

МОН України Львівський національний університет імені Івана Франка. Інститут післяди-

пломної освіти та доуніверситетської підготовки, свідоцтво про підвищення кваліфікації 

серія ПК №01467243/02556-19, «Психолого-педагогічний цикл», 28.01.2019 – 01.02.2019 (1 

кредит); 

 

Житомирський медичний інститут Житомирської обласної ради, сертифікат засвідчує уч-

асть в програмі Х науково-практичної конференції з міжнародною участю «Вища освіта в 

медсестринстві: проблеми та перспективи», 24-25 жовтня 2019 р., тривалість 12 год. 

(0,4 кредити); 

2020/2021 н.р. 
Львівський регіональний інститут державного управління Національної академії держав-

ного управління при Президентові України, свідоцтво завершення короткострокової про-

грами підвищення кваліфікації, серія СКП №23884645/07-21, на тему: «Організаційно-

управлінська діяльність», 22-24.02.2021 р., 01-03.03.2021 р., за 30-ти годинною програмою 

(1 кредит); 

 

Україно-швейцарський проєкт «Розвиток медичної освіти», сертифікат завершення про-

грами навчання на курсах англійської мови (тривалість 70 год.), жовтень 2019 – лютий 

2020 (2,3 кредити); 

 

Україно-швейцарський проєкт «Розвиток медичної освіти», сертифікат завершення онлайн 

курсу «Вступ до електронного навчання» (тривалість 30 год.), березень-квітень 2020 

(1 кредит); 

 

Україно-швейцарський проєкт «Розвиток медичної освіти», сертифікат завершення тренінгу 

«Ефективні комунікації в медичному університеті» (тривалість 15 год.), 2020 р. 

(0,5 кредити). 

2021/2022 н.р. 
Україно-швейцарський проєкт «Розвиток медичної освіти», сертифікат завершення трені-

нгу «Стратегія розвитку університету. Проєктний менеджмент. Сесія 2»,                    28-

29.10.2021 р., тривалість 0,5 кредити (15 год.); 

 

Україно-швейцарський проєкт «Розвиток медичної освіти», сертифікат завершення про-

грами навчання на курсах англійської мови, жовтень 2020 – червень 2021, тривалість 4,4 

кредити (134 год.); 
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Україно-швейцарський проєкт «Розвиток медичної освіти», сертифікат завершення зустрі-

чі «Груп рівних для медичних освітян», січень – червень 2021 р., тривалість 0,4 кредити 

(12 год.); 

 

в рамках Україно-швейцарського проєкту «Розвиток медичної освіти», сертифікат завер-

шення тренінгу «Стратегія розвитку університету. Комунікації в проєкті. Сесія 3»,          21-

23.12.2021 р., тривалість 0,4 кредити (12 год.); 

 

при МОЗ України у XIIІ Міжнародному конгресі медичних сестер: Медсестринство під час 

війни, присвяченому Міжнародному дню медичної сестри та отриманням сертифікату уча-

сті у конгресі, 12.05.2022 р., тривалість 0,1 кредити (4 год.); 

 

2022/2023 н.р. 

БПР (1 кредит)/або за фахом на 2022/2023 н.р. 

 

 Сумісники (внутрішні): 

10.  Фірман Неля Андріївна – основи медичної інформатики 

 МОН України Львівський національний університет імені Івана Франка, довідка про під-

вищення кваліфікації №770-В, «Основи медичної інформатики», 18.02.2019 – 01.03.2019 (2 

кредити); 

2020/2021 н.р. 
МОН України Львівський національний університет імені Івана Франка. Інститут післяди-

пломної освіти та доуніверситетської підготовки, свідоцтво про підвищення кваліфікації 

серія ПК №01467243/02636-20, «Психолого-педагогічний цикл», 27.01.2020 - 31.01.2020 (2 

кредити); 

при МОЗ України, сертифікат засвідчує участь у XII Міжнародному конгресі «STOP 

COVID: Медсестри в справі», присвяченому Міжнародному дню медичної сестри, 

12.05.2021 р., тривалість 0,1 кредити (4 год.); 

2021/2022 н.р. 
при МОЗ України у XIIІ Міжнародному конгресі медичних сестер: Медсестринство під час 

війни, присвяченому Міжнародному дню медичної сестри та отриманням сертифікату уча-

сті у конгресі, 12.05.2022 р., тривалість 0,1 кредити (4 год.); 

учаснику for being an active participant in IІ International Scientific and Practical Conference 

(Lviv) (в IІ Міжнародній науково-практичній конференції, Львів), сертифікат завершення 

науково-практичної конференції «Modern research: in world science» («Сучасні досліджен-

ня: у світовій науці»), 15-17.05.2022 р., тривалість 0,8 кредити (24 год.); 

 

2022/2023 н.р. 

БПР (1 кредит)/або за фахом на 2022/2023 н.р. 

 

Сумісники (зовнішні): 
 

11.  Адамович Олена Олександрівна (кандидат медичних наук) – анатомія лю-

дини; анатомія та фізіологія 

 2021/2022 н.р. 
 

Стажування “Innowacyjne technologie nauczania podstaw cyto fiziologiii morfologii dla 

medycznych specjalizacji» Wyzsza Skole Stosunkow Miedzynarodowychi Komunikacji 

Spolecznejw Chelmie ( 180god./ 6TCTS). Тривалість 6 кредити (180 год);  

 

For being an active participant in Proceedings of XII international scientific and practical confer-

ence «Modern scientific research: achievements, innovations and development prospects» Berlin 
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May 22-24 2022. Тривалість 0,8 кредити (24 год); 

 

For being an active participant in  I International Scientific and Practical Conference «PRO-

GRESSIVE RESEARCH IN THE MODERN WORLD» 5-7.10.2022 Boston USA. Тривалість 

0,8 кредити (24 год). 

 

12.  Задорецька Ірина Володимирівна –  

 -------------------- 
 

 

 

ЗМІНИ (ДОПОВНЕННЯ) ДО ПЛАНУ 

 

Дата Розділ Назва Підстава для змін 

1 2 3 4 

    

    

    

    

 

 

13. ЗАУВАЖЕННЯ ОСІБ, ЯКІ ПЕРЕВІРЯЮТЬ РОБОТУ КАФЕДРИ 

 

  Підпис 

  3 

   

   

   

 

 

ВИСНОВОК ПРО ВИКОНАННЯ ПЛАНУ 

 

 

1 СЕМЕСТР 
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2 СЕМЕСТР 

  


