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Найменування 

освітнього 

компонента, 

який закріп-

лено за науко-

во-

педагогічним, 

педагогічним, 

науковим 

працівником 

Прізвище, ім’я, 

по батькові 

науково-

педагогічного, 

педагогічного, 

наукового пра-

цівника 

Найменування 

посади 

Освітня кваліфі-

кація (наймену-

вання закладу, 

який закінчив 

науково-

педагогічний, пе-

дагогічний, нау-

ковий працівник, 

рік закінчення, 

спеціальність, 

кваліфікація згід-

но з документом 

про вищу освіту) 

Освітня кваліфі-

кація (науковий 

ступінь, шифр і 

найменування 

наукової спеціа-

льності, тема ди-

сертації(серія, 

номер, дата, ким 

виданий диплом), 

вчене звання, за 

якою кафедрою 

(спеціальністю) 

присвоєно (серія, 

номер, дата, ким 

виданий атестат) 

Професійна кваліфікація (ві-

домості про досвід професійної 

діяльності (заняття) за відпо-

відним фахом (спеціальністю, 

спеціалізацією) із зазначенням 

посади та строку роботи на 

цій посаді (крім педагогічної, 

науково-педагогічної, науко-

вої діяльності), керівництво 

(консультування) дисертації 

на здобуття наукового ступеня 

за спеціальністю (прізвище, 

ім’я, по батькові дисертанта, 

здобутий науковий ступінь, 

спеціальність, назва дисерта-

ції, рік захисту, серія, номер, 

дата ким виданий диплом), 

наявність публікацій у науко-

вих виданнях, які включені до 

переліку фахових видань Ук-

раїни, до наукометричних баз, 

зокрема Scopus, Web of Science 

Core Collection), протягом 

останніх п’яти років) 
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ня кваліфікації (найме-
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документа, тема, дата 
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чальних кредитів (го-
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професійній 

діяльності 
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дження освіт-

ньої діяльнос-
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тика; Анатомія 

людини; Фізіо-

логія; Біологія 
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генетики; Ана-

томія та фізіо-

логія людини 

Сопнєва Надія 

Богданівна 

Завідувач ка-

федри  

Мелітопольський 

державний педаго-

гічний інститут, 

біологічний факу-

льтет, вчитель 

біології і хімії се-

редньої школи, 

1983 р. 

 

кандидат педагогі-

чних наук, 13.00.04  

теорія і методика 

професійної освіти. 

«Педагогічні умови 

формування нав-

чальної етичної 

діяльності майбут-

нього вчителя» ДК 

№ 019011,2003р., 

доцент кафедри 

валеології та безпе-

ки життєдіяльності,  

ДЦ № 009444, 2004 

р.   

1.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. 

2.«Спланхнологія»:[навчальний 

посібник ]  Кривко Ю.Я., Соп-

нєва  Н.  Н.Б., Нечипор Н.О., 

Фалик Г.С., Львів. Видавництво 

Львівської політехніки, 2020. 

3.«Нервова система. Органи 

чуття» [навчальний посібник ]   

Кривко Ю.Я., Сопнєва  Н.  Н.Б., 

Нечипор Н.О., Фалик Г.С., 

МОЗ України Львівський 

національний медичний 

університет імені Данила 

Галицького, посвідчення 

про підвищення кваліфі-

кації до диплому серія Б-І 

№764099, «Анатомія лю-

дини», 12.03.2018 – 

23.03.2018 (2 кредити); 

 

МОЗ України Львівський 

національний медичний 

університет імені Данила 

Галицького, посвідчення 

про підвищення кваліфі-

кації до диплому серія Б-І 

3,4,8,10,12, 

14, 19 



Львів. Видавництво Львівської 

політехніки, 2021., 6,1 др.арк. 

4. Серцево-судинна система: 

[навчальний посібник ]  Кривко 

Ю.Я., Сопнєва Н.Б., Нечипор 

Н.О., Фалик Г.С., Львів. Видав-

ництво Львівської політехніки, 

2022. 

5. Адамович О.О. Порівняльний 

аналіз змін щільності та мінера-

льного складу кісткової тканини 

на тлі експериментального цук-

рового діабету, та тривалого 

опіоїдного впливу / Адамович 

О.О., Сопнєва Н.Б. // Матеріали I 

Міжнародної науково-практична 

конференції PROGRESSIVE 

RESEARCH IN THE MODERN 

WORLD, 5-7.10.2022 Бостон, 

США. - 2022. -  С. 71-74.  

6.O.O. Adamovych. SCREENING 

MAMMOGRAPHY POSSIBILITIES 

REGARDING THE DETECTION OF 

PATHOLOGICAL CHANGES IN 

THE DIFFERENT STRUCTURAL 

TYPES OF MAMMARY GLANDS 

IN WOMEN OF MATURE AND 

OLD AGE / О.O. Adamovych, Z.Z. 
Masna, M.A.L. Vasyliv, N.V. 

Savran, N.B. Sopneva // Матеріа-

ли шостої всеукраїнської науко-

во-практичної конференції з 

міжнародною участю «Теорія та 

практика сучасної морфології». 

Дніпро 9-11 листопада 2022 р. - 

2022.  - С. 12 

7.Адамович О.О. Можливості 

скринінгової мамографії щодо 

виявлення патологічних змін у 

молочних залозах різних струк-

турних типів у жінок зрілого і 

літнього віку / Адамович О.О., 

№764099, «Медична біо-

логія», 16.04.2018 – 

27.04.2018 (2 кредити); 

 

МОН України Бердянсь-

кий державний педагогіч-

ний 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 уп-

равління Національної 

академії державного уп-

равління при Президенто-

ві України, свідоцтво 

завершення короткостро-

кової програми підвищен-

ня кваліфікації, серія СКП 

№23884645/14-21, на те-

му: «Організаційно-

управлінська діяльність», 

22-24.02.2021 р., 01-

03.03.2021 р., за 30-ти 

годинною програмою (1 

кредит); 

 

Україно-швейцарський 

проєкт «Розвиток медич-

ної освіти», сертифікат 

завершення тренінгу 

«Ефективні комунікації в 

медичному університеті» 

(тривалість 15 год.), 2020 

р. (0,5 кредити). 
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Масна З.З., Василів М.А.Л., Са-

вран Н.В., Сопнєва Н.Б. // 

Morphologia 2022 Т.16 №3, 

Дніпро. - 2022. - С. 23-28 

8.Матросова Ю.Р., Сопнєва 

Н.Б., Федорик В.М. Об’єктивні 

детермінанти престижу медсес-

тринства в Україні: портрет на 

фоні мапи світу. Теоретичні та 

прикладні аспекти фундамента-

льних медико-біологічних наук: 

Матеріали  Всеукраїнської сту-

дентської науково-практичної 

конференції (м. Львів, 20 травня 

2021р.). – Львів: Видавництво 

Львівської політехніки, 2021. С. 

14 – 20. 

 

гресі «STOP COVID: 

Медсестри в справі», при-

свяченому 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: Медсес-

тринство під час війни, 

присвяченому Міжнарод-

ному дню медичної сестри 

та отриманням сертифіка-

ту участі у конгресі, 

12.05.2022 р., тривалість 

0,1 кредити (4 год.); 

 

 

Вища матема-

тика і статис-

тика; Інформа-

ційні техноло-

гії в медицині; 

Медична інфо-

рматика 

Корчинський 

Іван Осипович 

Доцент кафед-

ри фундамета-

льних дисцип-

лін  

Львівської 

медичної 

академії ім. 

Андрея 

Крупинського 

Дрогобицький 

державний педаго-

гічний інститут ім. 

І. Франка, 1992 р., 

спеціальність «За-

гально-технічні 

дисципліни і праця 

з додатковою спе-

ціальністю інфор-

матика і обчислю-

вальна техніка» 

Львівський держа-

ний аграрний уні-

верситет,2005р., 

«Менеджмент 

організацій» 

Кандидат економі-

чних наук08.06.01     

«Економіка проми-

словості» 

Тема дисертації: 

«Формування та 

функціонування 

інфраструктури 

ринку сільськогос-

подарської продук-

ції» 
Доктор економіч-

них наук 

08.00.03      «Еко-

номіка і управління 

національним гос-

подарством» 

Тема дисертації: 

«Організаційно-

економічні перет-

ворення в аграрній 

сфері та формуван-

ня її архітектоніки» 

1. Професійна кваліфікація 

Директор ТзОВ «Агрокомпанія 

«РАТА» 

2. Керівництво (консульту-

вання) дисертації на здобуття 

наукового ступеня 

-Гуцуляк Вікторія Романівна – 

тема «Маркетинговий механізм 

розвитку сільськогосподарських 

підприємств» - спеціальність 

08.00.04 – економіка та управ-

ління підприємствами, м. Львів, 

Львівський національний аграр-

ний університет  

-.Ковалів Ірина Зіновіївна – тема 

«Вдосконалення пенсійного 

забезпечення населення» - 

08.00.08 – гроші, фінанси і кре-

дит. Міністерство освіти і науки 

України, Львівська державна 

фінансова академія.  

-Антонюк Роксолана Ростиславі-

вна – тема «Організаційно-

Державна служба фінан-

сового моніторингу Укра-

їни  

Львівський торговельно-

економічний університет  

(Свідоцтво про підвищен-

ня кваліфікації ДЗ 

33695210/000054-17 від 

10.02. 2017)  

Захист дисертації на здо-

буття наукового ступеня 

доктора економічних наук 

на тему «Організаційно-

економічні перетворення 

в аграрній сфері та фор-

мування її архітектоніки»  

ДД№008911 

(липень 2019) 
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ДД№008911 

(липень 2019) 

економічний механізм забезпе-

чення прибутковості сільсько-

господарських підприємств» - 

08.00.04 – економіка та управ-

ління підприємствами (за вида-

ми економічної діяльності) – 

Львівський національний аграр-

ний університет; 

-Фостяк Володимир Ігорович – 

тема «Управління безпековою 

діяльністю промислових підп-

риємств» - ЛьвівДУВС 

3.  Наявність публікацій у нау-

кових виданнях, які включені 

до переліку фахових видань 

України 

Корчинський І.О., Фірман Н.А. 

Цифрова медицина: особливості 

та проблеми становлення в Ук-

раїні. Цифрова економіка та 

економічна безпека. 2022. Ви-

пуск 1(01). URL: 

http://dees.iei.od.ua/index.php/jour

nal/article/view/51 DOI: 

10.32782/dees.1-16 

Корчинський І.О., Щадило М.І. 

Дослідження основних методів 

оцінювання конкурентоспромо-

жності підприємств.Соціально-

правові студії. Том 5. 2022 №2. 

С. 54-61. 

https://doi.org/10.32518/2617-

4162-2022-5-2-54-60 

Корчинський І.О., Щадило М.І. 

Стратегія реалізації безпекових 

механізмів підвищення рівня 

конкурентоспроможності підп-

риємств. Проблеми сучасних 

трансформацій. Серія: економі-

ка та управління. 2022. 

№5.   DOI: https://doi.org/10.5492
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Чура С.Г. Т., Корчинський І.О. 

Теоретичні основи холістичного 

управління економічною безпе-

кою підприємства. Держава та 

регіони: науково-виробничий 

журнал. Серія економіка та 

підприємництво. 2020. Вип. 5 

(116) С. 45-49. 

 Корчинський І. О. Сільські 

домогосподарства як елемент 

архітектоніки аграрної сфери. 

Вісник ХНАУ 

ім. В. В. Докучаєва. Серія “Еко-

номічні науки”, №2  2018, 

С.122-129  

Корчинський І. О. Фермерство 

як новий елемент соціо-

господарської системи в архіте-

ктоніці аграрної сфери. Вісник 

ЛНАУ Економіка АПК. 2018. № 

25  С. 32-36 (0,28 друк. арк.). 

Корчинський І. О. Архітектоні-

ка аграрної сфери як інституці-

ональний і соціально-

економічний конструкт.  Еко-

номіка, фінанси, право. №5/1. 

2018. С. 9-13  

 Корчинський І. О Інфраструк-

тура аграрної сфери як елемент 

її архітектоніки. Бізнес навіга-

тор. Випуск 3 (46) 2018. С. 61-

64.  

 Корчинський І. О. Динаміка 

організаційно-економічних 

перетворень суб’єктів господа-

рювання і архітектоніка аграр-

ної сфери. Економіка, фінанси, 

право № 6/5-2018. С. 22-26  

Корчинський І.О. Полікритері-

альний аналіз організаційно-

правових  форм діяльності в 

https://doi.org/10.54929/2786-5738-2022-5-04-02


аграрній сфері. Економіка: реа-

лії часу..  №2 (36) 2018. С. 38-43   

 Корчинський І. О. Ефект масш-

табу і архітектоніка аграрної 

сфери.  Інтелект ХХІ, 2018  №3  

С. 65-68.  

 Корчинський І.О Аграрна сфе-

ра: суспільно-економічний і 

організаційно-технологічний 

конструкт з позицій архітекто-

ніки. Економічний вісник Наці-

онального гірничого універси-

тету, 2018.  № 1.  С. 74-81 

4. Наявність публікацій у нау-

кових виданнях, які включені 

до наукометричних баз, зокре-

ма Scopus, Web of Science Core 

Collection) 

1.Shyra, T., Shtyrov, O., Korchyn-

skyy, I., Zerkal, A.,  Skoryk, 

H. Providing the corporate securi-

ty strategy in the management 

system of the enterprise. Business: 

Theory and Practice 21(2), с. 737-

745. 2020. (Scopus) 

Патоморфоло-

гія та патофізі-

ологія; Патофі-

зіологія; кліні-

чна патофізіо-

логія; Патоло-

гічна фізіологія 

Любінець Лідія 

Анісіївна 

Доцент кафед-

ри 

Львівський держа-

вний медичний 

інститут 

1979 

педіатрія 

Лікар-педіатр 

К. мед. н. 

14.03.4 «Патологі-

чна фізіологія» 

«Вплив простагла-

ндину Е2 на мета-

болічні ефекти 

гідролізату казеїну 

на фоні токсичного 

гепатиту і білково-

го голодування» 

Доцент кафедри 

патофізіології 

Наявність публікацій 
1.Kachmarska Marta, Borowiec 

Wsewołod, Liubinets Lidija. 

Ocena wpływu stresu społecznego 

na stan zdrowia psychicznego 

pracowników medycznych i 

kierowników zakładów opieki 

zdrowotnej. /  Międzynarodowa 

konferencja naukowa «DNI 

MEDYCYNY SPOŁECZNEJ I 

ZDROWIA PUBLICZNEGO» - 

OSTATNIE DOŚWIADCZENIA 

I OBECNE WYZWANIA. 

Krakowska Wyższa Szkoła 

Promocji Zdrowia. 13-15.10.2022. 

STRESZCZENIA. POLSKA. 

2022:102-103.  

Факультет підвищення 

кваліфікації викладачів 

вищих медичних навчаль-

них закладів Інституту 

післядипломної освіти, 

посвідчення № 12 від 

19.09.2016 р. 

Тема: Стандартизовані 

методи діагностики якості 

підготовки фахівців галузі 

знань «Охорона здоров'я» 

2021/2022 н.р 
участь при Варшавському 

медичному університеті, 

сертифікат завершення 

науково-тренінгової кон-

ференції «Епідеміологічні 

загрози та здоров’я насе-

1, 4, 14, 19 

https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=57210558156&zone=
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=57219839436&zone=
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=57219842423&zone=
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=57219842423&zone=
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=57216970427&zone=
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=57218950111&zone=
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?origin=resultslist&authorId=57218950111&zone=
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85095691461&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=Providing+the+corporate+security+strategy+in+the+management+system+of+the+enterprise&st2=&sid=2ca89493a8918e8bab7621552e19028e&sot=b&sdt=b&sl=99&s=TITLE-ABS-KEY%28Providing+the+corporate+security+strategy+in+the+management+system+of+the+enterprise%29&relpos=0&citeCnt=0&searchTerm=
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85095691461&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=Providing+the+corporate+security+strategy+in+the+management+system+of+the+enterprise&st2=&sid=2ca89493a8918e8bab7621552e19028e&sot=b&sdt=b&sl=99&s=TITLE-ABS-KEY%28Providing+the+corporate+security+strategy+in+the+management+system+of+the+enterprise%29&relpos=0&citeCnt=0&searchTerm=
https://www.scopus.com/record/display.uri?eid=2-s2.0-85095691461&origin=resultslist&sort=plf-f&src=s&st1=Providing+the+corporate+security+strategy+in+the+management+system+of+the+enterprise&st2=&sid=2ca89493a8918e8bab7621552e19028e&sot=b&sdt=b&sl=99&s=TITLE-ABS-KEY%28Providing+the+corporate+security+strategy+in+the+management+system+of+the+enterprise%29&relpos=0&citeCnt=0&searchTerm=
https://www.scopus.com/sourceid/1000147123?origin=resultslist
https://www.scopus.com/sourceid/1000147123?origin=resultslist


2..Качмарська М., Боровець В., 

Любінець Л. Оцінка впливу 

соціальних стресів на стан пси-

хічного здоров’я медичних пра-

цівників, керівників закладів 

охорони здоров’я та студентів 

вищих медичних навчальних 

закладів. Українські медичні 

вісті. 2022. Т.14, №3-4(92-

93):99. 

3.Городецький О. Т Особливості 

змін фагоцитарної активності 

лейкоцитів в крові за умов фор-

мування поєднаної патології 

експериментального пародонти-

ту та адреналінового пошко-

дження міокарда та їх корекції 

корвітином. / Городецький О. 

Т., Регеда М. С., Городецький Т. 

М., Заяць Л. М., Любінець Л. А. 

//Актуальні проблеми транспор-

тної медици-ни: навколишнє 

середовище; професійне здо-

ров’я; патологія. 2020;1(59):160-

166. 

4..Регеда М. С., Любінець Л. А., 

Щепанський Б. Ф. Особливості 

імунного гомеостазу в динаміці 

розвитку експериментальної 

бронхіальної астми / М. С. Реге-

да, Л. А. Любінець, Б. Ф. Щепа-

нський // Вісник наукових дос-

ліджень. – 2018. – №2. – С. 133-

135.   

5.О.О. Чугай, Фагоцитарна ак-

тивність лейкоцитів у динаміці 

розвитку експериментальної 

пневмонії /  

О.О. Чугай, Л.А. Любінець // 

лення – вчора, сьогодні, 

завтра», 23-24.09.2021 р. 

(0,4 кредити); 

 

участь при Національному 

медичному університеті 

імені О.О. Богомольця 

(кафедра медичної психо-

логії, психосоматичної 

медицини та психотера-

пії), ГО «Всеукраїнська 

асоціація психосоматич-

ної медицини», сертифі-

кат завершення 

IV науково-практична 

конференція з міжнарод-

ною участю «Психосома-

тична медицина: наука та 

практика» в якості слуха-

ча, 05-06.11.2021 р. (0,4 

кредити); 

 

при МОЗ України у XIIІ 

Міжнародному конгресі 

медичних сестер: Медсес-

тринство під час війни, 

присвяченому Міжнарод-

ному дню медичної сестри 

та отриманням сертифіка-

ту участі у конгресі, 

12.05.2022 р., тривалість 

0,1 кредити (4 год.); 

 



Світ медицини та біології. – 

2017. - №2 (60).- С. 172-174.  

6..Кравець Б.Б. Динаміка показ-

ників ліпопероксидації, актив-

ності антиоксидантного захисту 

та протеїназо-інгібіторної сис-

теми в крові морських свинок 

при  експериментальній бронхі-

альній астмі і пневмонії. /Б.Б. 

Кравець, Л.А. Любінець 

//Актуальні проблеми транспор-

тної медицини. – 2017. № 1 (47). 

С.138-141.   

7.Регеда М. С., Любінець Л. А., 

Небелюк Н.М. Роль процесів 

перокисного окиснення ліпідів 

та активності ферментів антиок-

сидантного захисту в легенях в 

патогенезі експериментальної 

бронхіальної астми //Науковий 

журнал “Медичний форум”. – 

2017. - №12 (12). – С. 51-53.  

 

Основи біоло-

гічної фізики та 

медична апара-

тура; Медична 

та біологічна 

фізика; Біоло-

гічна фізика з 

фізичними 

методами ана-

лізу 

Сушко Ольга 

Олександрівна 

Викладач ка-

федри 

Львівський націо-

нальний універси-

тет імені Івана, 

2014 р., магістр, 

біофізик, науковий 

співробітник (біо-

логія) 

Кандидат біологіч-

них наук 

03.00.04 – біохімія. 

«Метаболічні про-

цеси в організмі 

щурів за дії цитра-

тів ванадію та хро-

му на тлі експери-

ментального цук-

рового діабету» 

Диплом кандидата 

біологічних наук. 

Біохімія. (ДК № 

058157), виданий 

26 листопада 2020 

р. Львівським наці-

ональним універ-

ситетом ім. І. Фра-

нка. 

 

Наявність публікацій 
1. Sushko O., Iskra R., Ponkalo L. 

Influence of chromium citrate on 

oxidative stress in the tissues of 

muscle and kidney of rats with 

experimentally induced diabetes. 

Regulatory Mechanisms in Bio-

systems. 2019. Vol. 10(2). P. 209–

214. doi: 10.15421/021931.  

2. Sushko O., Iskra R., Pylypets A. 

Effect of Vanadium Citrate on the 

Lipid Composition in the Blood 

Plasma of Rats with Experimental 

Diabetes. Scholars International 

Journal of Biochemistry. 2019. 

Vol. 2(5). P. 170–175. 

3. Сушко О. О., Іскра Р. Я. 

Вплив цитратів ванадію та хро-

му на стан про/антиоксидантної 

системи підшлункової залози 

МОН України Львівський 

національний університет 

імені Івана Франка, довід-

ка про підвищення квалі-

фікації №1284-В, «Основи 

біологічної фізики та ме-

дична апаратура», 

27.02.2017 - 10.03.2017 (2 

кредити); 

 

МОН України Львівський 

національний університет 

імені Івана Франка. Інсти-

тут післядипломної освіти 

та доуніверситетської 

підготовки, свідоцтво про 

підвищення кваліфікації 

серія ПК 

№01467243/02359-18, 

«Психолого-педагогічний 

1,2,3,5,12,13, 

19 



щурів із алоксановим цукровим 

діабетом. Медична та клінічна 

хімія. 2019. T. 9. Вип. 4. С. 20–

25. 

4. Сушко О. О., Іскра Р. Я. 

Вплив цитратів ванадію та хро-

му на антиоксидантну систему в 

крові щурів із експерименталь-

ним діабетом. Вісник ОНУ. 

Біологія. 2019. Т. 24. Вип. 1(11). 

С. 106–115. 

5. Сушко О. О., Іскра Р. Я. 

Вплив цитрату ванадію на масу 

тіла, рівень глюкози в крові та 

антиоксидантний захист у печі-

нці та нирках щурів із алоксано-

вим цукровим діабетом. Вісник 

проблем біології і медицини. 

2019. Вип. 1. Т.2 (149). С. 75–79. 

6. Сушко О. О., Іскра Р. Я. 

Вплив цитрату хрому на стан 

про/антиоксидантної системи у 

підшлунковій залозі щурів з 

експериментальним цукровим 

діабетом. Український журнал 

медицини, біології та спорту. 

2019. Т. 4. №1 (17). С. 256–261. 

7. Котик Б., Іскра Р., Сушко О., 

Слівінська О., Климець Г., Буч-

ко О., Пилипець А., Приймич В. 

Вплив етилтіосульфанілату та 

хрому(VI) на стан 

про/антиоксидантної системи в 

крові щурів. Біологія тварин. 

2019. Т. 21. №4, С. 38–45. 

8. Sushko O., Klumets G., Iskra R. 

Carbohydrate metabolism and the 

state of the pro-antioxidant system 

in the pancreas of rats with exper-

imentally induced diabetes and the 

release of vanadium citrate. Inter-

national Journal Pharmaceutical 

Sciences and Research. 2018. Vol. 

цикл», 22.01.2018 - 

26.01.2018 (1 кредит); 

 

2020/2021 н.р. 
МОН України Таврійсь-

кий національний універ-

ситет імені 

В.І. Вернадського, серти-

фікат підтверджує підви-

щення кваліфікації за 

модулями «Цифрові тех-

нології в освітньому про-

цесі», «Інтерактивні мето-

ди навчання дорослих», 

16.06.2020 - 31.07.2020 (2 

кредити); 

 

Україно-швейцарський 

проєкт «Розвиток медич-

ної освіти», сертифікат 

завершення тренінгу 

«Ефективні комунікації в 

медичному університеті» 

(тривалість 15 год.), 2020 

р. (0,5 кредити); 

Відповідно до пп. 1.14, 2.1 

Положення про підви-

щення кваліфікації педа-

гогічних та науково-

педагогічних працівників 

у ВНКЗ ЛОР «Львівська 

медична академія імені 

Андрея Крупинського», 

рішенням Вченої ради 

(протокол №9 від 

24.03.2021 р.) та наказом 

«Про підвищення кваліфі-

кації (стажування)» (№01-

06/57к від 24.03.2021 р.) 

здобуття наукового сту-

пеня «кандидат біологіч-

них наук» визнано, як 

підвищення кваліфікації 



9(12). P. 5382–5387. 

9. Iskra R., Sushko O., Pylypets 

A., Slivinska O. Effect of chromi-

um citrate on lipid composition in 

blood plasma of rats with experi-

mental diabetes. Studia Biologica. 

2018. 12 (3-4). P. 35–46. 

 

(6 кредити). 

 

2021/2022 н.р 
Україно-швейцарський 

проєкт «Розвиток медич-

ної освіти», сертифікат 

завершення програми 

навчання на курсах анг-

лійської мови, жовтень 

2020 – червень 2021, три-

валість 3,6 кредити (108 

год.); 

 

Україно-швейцарський 

проєкт «Розвиток медич-

ної освіти», сертифікат 

завершення зустрічі «Груп 

рівних для медичних осві-

тян», січень – червень 

2021 р., тривалість 

0,4 кредити (12 год.); 

 

в рамках Україно-

швейцарського проєкту 

«Розвиток медичної осві-

ти», сертифікат завершен-

ня онлайн тренінгу «Ви-

кладацька 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 осві-

ти», сертифікат завершен-

ня онлайн тренінгу «Ви-

кладацька майстерність в 

ЗВО. Випуск третій» за 

«Модулем 2. Компетент-



нісний підхід у викладан-

ні», 24.01.2022 – 

21.02.2022, тривалість 

0,4 кредити (12 год.); 

 

Фізіологія; 

Фізіологія лю-

дини; Патомо-

рфологія та 

патофізіологія; 

Основи пато-

морфології та 

патофізіології 

Борщ Ірина 

Степанівна 

Викладач ка-

федри 

Львівський держа-

вний медичний 

університет ім. 

Данила Галицько-

го, лікувальний 

факультет, лікува-

льна справа, лікар, 

1999 р. 

 Викладач І категорії МОЗ України Львівський 

національний медичний 

університет імені Данила 

Галицького, посвідчення 

про підвищення кваліфі-

кації до диплому серія ВК 

№11062163, «Анатомія 

людини», 13.02.2017 – 

24.02.2017 (2 кредити); 

 

МОЗ України Львівський 

національний медичний 

університет імені Данила 

Галицького, посвідчення 

про підвищення кваліфі-

кації 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 кваліфі-

кації 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 кваліфі-

кації до диплому серія ВК 

№11062163, «Патофізіо-

логія», 30.10.2017 – 

10.11.2017 (2 кредити); 

МОН України Львівський 

19 



національний університет 

імені Івана Франка. Інсти-

тут післядипломної 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, серти-

фікат засвідчує участь у 

XII Міжнародному кон-

гресі «STOP COVID: 

Медсестри в справі», при-

свяченому Міжнародному 

дню медичної сестри, 

12.05.2021 р., тривалість 

0,1 кредити (4 год.) 

       2021/2022 н.р 
 

Україно-швейцарський 

проєкт «Розвиток медич-

ної освіти», сертифікат 

завершення зустрічі 

«Груп рівних для медич-

них освітян», січень – 

червень 2021 р., трива-

лість 0,4 кредити 

(12 год.); 

 

за підтримки ТзОВ «Ед-

про Дистрибюшн», сер-

тифікат до програми під-

вищення кваліфікації за 

напрямом «Інформаційні 

технології та STEM», 

вдосконалила інформа-

ційно-цифрову компетен-

тність і компетентність 



педагогічного партнерст-

ва, 28.01.2022 р., 

17.03.2022 р., тривалість 

0,13 кредити (4 год.); 

 

учасник Міжнародного 

конгресу з інфузійної 

терапії, «Асоціація алер-

гологів України», серти-

фікат учасника в роботі 

онлайн-телемосту «Респі-

раторні захворювання 

лікуй респіраторно. Діаг-

ностуй 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 Інсультної 

Медицини», сертифікат 

учасника в роботі онлайн-

телемосту «ІІІ-й Міждис-

циплінарний Колегіум з 

неврологічних захворю-

вань», 23.02.2022 р., три-

валість 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 креди-

ти); 

 

при МОЗ України у XIIІ 

Міжнародному конгресі 



медичних сестер: Медсес-

тринство під час війни, 

присвяченому Міжнарод-

ному дню медичної сестри 

та отриманням сертифіка-

ту участі у конгресі, 

12.05.2022 р., тривалість 

0,1 кредити (4 год.); 

 

учасник Міжнародного 

конгресу з інфузійної 

терапії, сертифікат учас-

ника в роботі онлайн-

телемосту «5-та Міждис-

циплінарна Школа інфу-

зійної терапії: можливості 

в умовах воєнного часу», 

19.05.2022 р., тривалість 

0,1 кредити (3 год.); 

 

         

 

Медична біо-

логія; Біологія 

та екологія 

 

Панкевич Марія 

Станіславівна 

 

Викладач ка-

федри  

 

Львівський держа-

вний універси-

тет1981р., біологія, 

викладач біології 

та хімії. 

  

Викладач вищої категорії, ви-

кладач-методист. 

Наявність публікацій: 

1.Панкевич М.С. Медична біоло-

гія: навч.-метод. Посібник \ М.С. 

Панкевич; за ред. проф. Ю.Я. 

Кривка. – Львів: Видавництво 

Львівської політехніки, 2021. -

196с 

2.Панкевич М.С., Щурко М.М. 

«Екологічні та генетичні аспекти 

онкологій людини». Матеріали 

ХІІІ науково-практичної конфе-

ренції з міжнародною участю 

«Вища освіта та практика в 

медсестринстві» 2022, Житомир. 

3.Панкевич М.С. , Щурко М.М. 

«Патогенетичне значення тю-

 

2020/2021 н.р. 
1.МОН України Львівсь-

кий національний універ-

ситет імені Івана Франка, 

довідка про підвищення 

кваліфікації №В-496, 

«Медична біологія», «Ме-

дична генетика», «Основи 

медичної генетики», «Біо-

логія та екологія», 

26.10.2020 - 20.11.2020 

(4 кредити); 

2 МОН України Центр 

неформальної освіти Ін-

ституту післядипломної 

освіти та доуніверситет-

ської підготовки Львівсь-

кого аціонального універ-

ситету імені Івана Франка, 

свідоцтво про підвищення 
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тюнопаління на розвиток арте-

ріальної гіпертензії» . Матеріали  

ХІІІ  Всеукраїнської науково-

практичної конференції « Акту-

альні питання патології за умов 

дії надзвичайних факторів на 

організм» 2022,  Тернопіль; 48-

49с.  

  4.Панкевич М.С. «Модифікація 

генів та біоетичні застереження». 

Матеріали  ІІ Регіональної науко-

во-практичної конференції «Стра-

тегія розвитку вищої  медсестри-

нської освіти»(м. Львів,27 жовтня 

2021р.) – Львів: «Тріада плюс», 

2021.- 69-77с. 

  5.Панкевич М.С. «Генетичні та 

екологічні аспекти вад зору у 

людини».  Вища  освіта та прак-

тика в медсестринстві: матеріали 

науково-практичної конференції з 

міжнародною участю, Житомир, 

22-23 жовтня 2020р/за ред. В.Й. 

Шатила. – Житомир: ФОП Худя-

ков О.В., 2020. – 326с.  

  6.Панкевич М.С.  «Удоскона-

лення організованого навчання 

студентів, спеціальності «Сестри-

нська справа» при вивченні 

медичної біології – важлива 

складова навчального процесу». 

Матеріали  І Всеукраїнської 

науково-практичної конференції 

«Стратегія розвитку ви-

щої       медсестринської освіти» 

(м. Львів,30 вересня 2020р.) – 

Львів: «Тріада плюс», 2020.-160с. 

кваліфікації 

№01467243/03005-21, 

«Психолого-педагогічний 

цикл», 01.02.2021 - 

05.02.2021 (2 кредити). 

2020/2021 н.р. 
при МОЗ України, серти-

фікат засвідчує участь у 

XII Міжнародному кон-

гресі «STOP COVID: 

Медсестри в справі», при-

свяченому Міжнародному 

дню медичної сестри, 

12.05.2021 р., тривалість 

0,1 кредити (4 год.); 

 

2021/2022 н.р 

Учасниця ІІ Регіональної 

науково-практичної кон-

ференції (заочна форма) з 

публікацією тез, при 

ВНКЗ ЛОР «Львівська 

медична академія імені 

Андрея Крупинського», 

сертифікат завершення 

конференції «Стратегія 

розвитку вищої медсест-

ринської освіти», 

27.10.2021 р., тривалість 

0,5 кредити; 

 

При Житомирському ме-

дичному інституті Жито-

мирської обласної ради (за 

підтримки Департаменту 

охорони здоров’я Жито-

мирської облдержадмініс-

трації, Центру розвитку 

медсестринства МОЗ 

України, Асоціації медич-

них сестер Житомирської 

області), сертифікат засві-

дчує участь у роботі XII 



науково-практичної кон-

ференції з міжнародною 

участю «Вища освіта в 

медсестринстві», 

21.10.2021 р. (0,4 креди-

ти); 

при МОЗ України у XIIІ 

Міжнародному конгресі 

медичних сестер: Медсес-

тринство під час війни, 

присвяченому Міжнарод-

ному дню медичної сестри 

та отриманням сертифіка-

ту участі у конгресі, 

12.05.2022 р., тривалість 

0,1 кредити (4 год.); 

 

Анатомія лю-

дини; Анатомія 

з топографіч-

ною анатомією 

голови та шиї 

Фалик Галина 

Сидорівна 

Викладач ка-

федри 

Львівський держа-

вний університет 

ім. Івана Франка, 

біологічний факу-

льтет, біолог, ви-

кладач біології та 

хімії, 1984 р. 

 Викладач вищої категорії, ви-

кладач-методист. 

Наявність публікацій: 

- 1.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 

- 2.Тканини. Органи. Системи 

органів. Остеологя. Артрологія. 

Міологія:[навчальний посібник ]  

Фалик Г.С., Нечипор Н.О., Мате-

щук-Вацеба Р.Л. Львів. Видавницт-

во Львівської політехніки, 2020. 

- 3.Спланхнологія:[навчальний 

посібник ]  Кривко Ю.Я., Сопнєва   

Н.Б., Нечипор Н.О., Фалик Г.С., 

Львів. Видавництво Львівської 

політехніки, 2020. 

- 4.Нервова система. Органи 

чуття [навчальний посібник ]   

МОЗ України Львівський 

національний медичний 

університет імені Данила 

Галицького, посвідчення 

про підвищення кваліфі-

кації до диплому серія КВ 

№639447, «Анатомія лю-

дини», 05.12.2016 – 

16.12.2016 (2 кредити); 

 

МОН України Львівський 

національний університет 

імені Івана Франка. Інсти-

тут післядипломної освіти 

та доуніверситетської 

підготовки, свідоцтво про 

підвищення кваліфікації 

серія ПК 01467243/02175-

17, «Психолого-

педагогічний цикл», 

23.01.2017 – 27.01.2017 

(1 кредит); 

2020/2021 н.р. 
при МОЗ України, серти-

фікат засвідчує участь у 

XII Міжнародному кон-

3, 4, 19, 20 



Кривко Ю.Я., Сопнєва  Н.  Н.Б., 

Нечипор Н.О., Фалик Г.С., Львів. 

Видавництво Львівської політехні-

ки, 2021., 6,1 др.арк. 

      5.Серцево-судинна система: 

[навчальний посібник ]  Кривко 

Ю.Я., Сопнєва Н.Б., Нечипор Н.О., 

Фалик Г.С., Львів. Видавництво 

Львівської політехніки, 2022. 

- 6.Фалик Г.С. Вакцинація  - 

здоров’я всього суспільства.// 

«Теоретичні та прикладні аспекти 

медико-біологічних наук»: Збірник 

тез наукових доповідей учасників 

регіональної студентської науково-

практичної конференції – Львів: 

ВНКЗ ЛОР «Львівський інститут 

медсестринства та лабораторної 

медицини ім. А.Крупинського», 

2019. – с.31-46. 

      7.Фалик Г.С. «Професійна 

підготовка фізіотерапевтів у 

Великій Британії» -  тези VІІ 

Міжнародного науково-

методологічного семінару «Розви-

ток порівняльної професійної 

педагогіки у контексті глобаліза-

ційних та інтеграційних процесів», 

Хмельницький, 2018, с. 74 

гресі «STOP COVID: 

Медсестри в справі», при-

свяченому Міжнародному 

дню медичної сестри, 

12.05.2021 р., тривалість 

0,1 кредити (4 год.); 

2021/2022 н.р. 
МОЗ України, Житомир-

ський медичний інститут, 

свідоцтво про підвищен-

ня кваліфікації серія ЖІ 

№ 02011284/002417-21, 

«Інноваційні технології у 

вищій медичній освіті», 

15-19 листопада 2021 р., 

30 год.(1 кр.ECTS  

 

Патоморфоло-

гія та патофізі-

ологія; Фізіо-

логія 

 

Щурко Марія 

Мойсеївна 

 

Викладач ка-

федри 

 

Львівський націо-

нальний медичний 

університет ім. Д. 

Галицького, 2010р, 

медико-

профілактична 

справа, лікар. 

  

2006–2011р Львівська обласна 

клінічна лікарня, медична 

сестра- анестезистка. 

2010-2012р Львівська обласна 

інфекційна лікарня, лікар- 

інтерн. 

З 2020 -  навчання у аспірантурі 

 

МОЗ України Львівський 

національний медичний 

університет імені Данила 

Галицького, посвідчення 

про підвищення кваліфі-

кації до диплому серія ВК 

№39440836, «Фізіологія», 

12.03.2018 – 23.03.2018 

 

 

 

 

 

 

 

1,12,13,14,19, 

20 



Львівського національного 

медичного університету ім. д. 

Галицького, кафедри КЛД 

ФПДО (заочна форма).Тема : 

«Патофізіологія дисфункції 

метаболізму при ІХС». 

Наявність публікацій: 

1.Загальна і спеціальна фізіоло-

гія. [навчальний посібник для 

самостійної роботи - робочий 

зошит] Щурко М.М., Кузик І.Я., 

Нечипор Н.О. Літературна аген-

ція «Піраміда» - Львів 2022. 

2.Фізіологія органів і систем 

[навчальний посібник- робочий 

зошит] Щурко М.М., Кузик І.Я. 

Літературна агенція «Піраміда» 

- Львів 2021. 

3.M.Shchurko, L. Lapovets, H. 

Bashta, N. Lapovets, V. Akimova 

Diagnostic significance of 

stimulating growth factor ST2 and 

N-terminal prohormone of brain 

natriuretic peptide NT-PROBNP 

in patients with ischemic heart 

disease in the setting of metabolic 

syndrome. Pol Med J, 2021;XLIX 

(292). – P. 249-251. 

PMID: 34464362 

4.Щурко, М. М., Лаповець, Л. 

Є.,  Бойків, Н. Д. Діагностичне 

значення лептину в пацієнтів з 

ішемічною хворобою серця на 

тлі метаболічного 

синдрому. Вісник медичних і 

біологічних досліджень. 2022, 

(1), 110–113.  

https://doi.org/10.11603/bmbr.270

(2 кредити); 

МОЗ України Львівський 

національний медичний 

університет імені Данила 

Галицького, посвідчення 

про підвищення кваліфі-

кації до диплому серія ВК 

№39440836, «Патоморфо-

логія», 17.09.2018 – 

28.09.2018 (2 кредити); 

МОЗ України Львівський 

національний медичний 

університет імені Данила 

Галицького, посвідчення 

про підвищення кваліфі-

кації до диплому серія ВК 

№39440836, «Патофізіо-

логія», 22.10.2018 – 

02.11.2018 

(2 кредити); 

МОН України Львівський 

національний університет 

імені Івана Франка. Інсти-

тут післядипломної 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 медич-

ної освіти», сертифікат 

завершення програми 

навчання на курсах анг-

лійської мови (тривалість 

44 год.), жовтень 2019 – 

лютий 2020 (1,4 кредити). 

2021/2022 н.р. 
Україно-швейцарський 

 

 

https://doi.org/10.11603/bmbr.2706-6290.2022.1.12978


6-6290.2022.1.12978 

5.Щурко М. М., Лаповець Л. Є., 

Акімова В. М., Башта Г. В. 

Особливості клітинного 

імунітету у хворих на ІХС, 

ускладнену метаболічним 

синдромом. Вісник медичних і 

біологічних досліджень. 2022, 

(2), с. 53-56. 

DOI: https://doi.org/10.11603/bm

br.2706-6290.2022.2.13042 

6.Щурко М. М., Лаповець Л. Є., 

Ткачук С.О. «Особливливості 

порушення ліпідного обміну у 

хворих на ішемічну хворобу на 

тлі метаболічного синдрому». 

Збірник матеріалів Всеукраїнсь-

кої науково-практичної інтер-

нет-конференції «YONG 

SCIENCE». Київ: Національна 

медична академія післядиплом-

ної освіти імені П. Л. Шупика; 

2022, с. 96-97. 

7.M.Shchurko, L. Lapovets, H. 

Bashta, N. Lapovets, V. Akimova 

Diagnostic significance of 

stimulating growth factor ST2 and 

N-terminal prohormone of brain 

natriuretic peptide NT-PROBNP 

in patients with ischemic heart 

disease in the setting of metabolic 

syndrome. Pol Med J, 2021;XLIX 

(292). – P. 249-251. 

PMID: 34464362 

8.M. Shchurko, N. Lapovets, L. 

Lapovets, V. Akimova, H. Bashta, 

G.Lebed, O. Martianova, Yu. 

Stepas, Ye. Pysarenko, N. Bojkiv 

Cytokine profile and C-reactive 

проєкт «Розвиток медич-

ної освіти», сертифікат 

завершення програми 

навчання на курсах анг-

лійської мови, жовтень 

2020 – червень 2021, три-

валість 4,5 кредити (136 

год.); 

 

при МОЗ України ДУ 

«Український інститут 

науково-технічної експер-

тизи та інформації» (за 

підтримки Національного 

фармацевтичного універ-

ситету), сертифікат заве-

ршення науково-

практичної міжнародної 

дистанційної конференції 

«Сучасні досягнення та 

перспективи клінічної 

лабораторної медицини у 

діагностиці хвороб люди-

ни та тварин», 

17.03.2021 р. (0,2 креди-

ти); 

 

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 «Ін-

ститут кардіології 

ім. акад. М.Д. Стражеска» 

НАМНУ та ГО «Міжна-

родна асоціація медици-

ни»), сертифікат завер-

шення курсу лекцій в 

https://doi.org/10.11603/bmbr.2706-6290.2022.1.12978
https://doi.org/10.11603/bmbr.2706-6290.2022.2.13042
https://doi.org/10.11603/bmbr.2706-6290.2022.2.13042


protein level in patients with is-

chemic heart disease on the back-

ground of metabolic syndrome. 

Rom J Diabetes Nutr Metab Dis. - 

2021; Vol. 28 (2). – P. 121-125. 

(SJR 0,15). DOI: 10.46389/rjd-
2021-1019 

рамках онлайн циклу 

«Добовий та амбулатор-

ний моніторинг АТ у клі-

нічній практиці» за про-

грамою «Значення показ-

ників офісного і домаш-

нього моніторування АТ. 

Прогноз та оцінка ура-

ження органів-мішеней», 

14.04.2021 р. (0,2 креди-

ти); 

при МОЗ України (за 

підтримки Національної 

академії медичних наук 

України та Національного 

медичного університету 

ім. О.О. Богомольця), 

сертифікат завершення 

науково-практичної он-

лайн конференції з міжна-

родною участю «Міждис-

циплінарні підходи до 

діагностики та лікування 

дитячих хвороб», 

22.04.2021 – 23.04.2021 

(0,4 кредити); 

за підтримки Львівського 

національного медичного 

університету імені Данила 

Галицького та ін., серти-

фікат 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 іму-

нні порушення), 09-

https://doi.org/10.46389/rjd-2021-1019
https://doi.org/10.46389/rjd-2021-1019


10.12.2021 р., тривалість 

0,66 кредити (20 год.); 

 

за підтримки МОЗ Украї-

ни, ДУ «Інститут травма-

тології та ортопедії НА-

МН України», сертифікат 

учасника у стимуляційних 

майстер-класах в рамках 

науково-практичної кон-

ференції «V Зимова школа 

з травматології», 

10.12.2021 р. (0,2 креди-

ти); 

за підтримки МОЗ Украї-

ни, ГО «Українська рада 

медичної освіти», Націо-

нального медичного уні-

верситету імені О.О. Бо-

гомольця, Національного 

університету охорони 

здоров’я України імені 

П.Л. Шупика, Дніпровсь-

кого державного медич-

ного університету та ін., 

сертифікат учасника Все-

української науково-

практичної онлайн конфе-

ренції для лікарів «Після-

дипломний курс профе-

сійного вдосконалення», 

24-25.02.2022 р., трива-

лість 0,6 кредити (20 

год.); 

за підтримки МОЗ Украї-

ни, Україно-

швейцарського проєкту 

«Розвиток медичної осві-

ти», Українського центру 

охорони здоров’я та ін., 

сертифікат завершення 

курсу «Як працює охоро-

на здоров’я», 



22.05.2022 р., тривалість 

0,18 кредити (5,5 год.); 

 

 

Анатомія та 

фізіологія; 

Анатомія лю-

дини; Анатомія 

та фізіологія з 

елементами 

біомеханіки 

жувального 

апарату 

Нечипор Ната-

лія Олександрі-

вна 

методист, ви-

кладач (внут-

рішнє сумісни-

цтво) 

Київський медич-

ний інститут ім. 

О.О. Богомольця, 

1992 р., стоматоло-

гія, лікар-

стоматолог 

 03.08.1992-29.07.1993 – лікар-

інтерн (інтернатура по терапев-

тичній стоматології) у Перво-

майській міській стоматологіч-

ній поліклініці (м. Первомайськ, 

Миколаївська обл.). 

02.08.1993-01.06.2001 – лікар-

стоматолог у Первомайській 

міській стоматологічній полік-

лініці (м. Первомайськ, Микола-

ївська обл.). 

26.04.2002-30.09.2004 – лікар-

стоматолог у в/ч А2602 14-го 

авіаційного ордена Червоного 

Прапора корпусу ЗСУ (м. 

Львів). 

Викладач вищої категорії, ви-

кладач-методист. 

Наявність публікацій: 

 

МОЗ України Львівський 

національний медичний 

університет імені Данила 

Галицького, посвідчення 

про підвищення кваліфіка-

ції до диплому серія ФВ 

№779119, «Анатомія лю-

дини», 12.03.2018 – 

23.03.2018 (2 кредити); 

МОЗ України Львівський 

національний медичний 

університет імені Данила 

Галицького, посвідчення 

про підвищення кваліфіка-

ції до диплому серія ФВ 

№779119, «Фізіологія», 

14.05.2018 – 25.05.2018 (2 

кредити); 

МОН України Львівський 

національний університет 

імені Івана Франка. Ін-

ститут післядипломної 

освіти та доуніверситет-

ської підготовки, свідоцт-

во про підвищення квалі-

фікації серія ПК 

№01467243/02556-19, 

«Психолого-педагогічний 

цикл», 28.01.2019 – 

01.02.2019 (1 кредит); 

Житомирський медичний 

інститут Житомирської 

обласної ради, сертифікат 

засвідчує участь в програмі 

Х науково-практичної кон-

ференції з міжнародною 

участю «Вища освіта в 

медсестринстві: проблеми 

3, 4, 9, 10, 12, 

19, 20 



та перспективи», 24-25 

жовтня 2019 р., тривалість 

12 год. (0,4 кредити); 

2020/2021 н.р. 
Львівський регіональний 

інститут державного уп-

равління Національної 

академії державного уп-

равління при Президенто-

ві України, свідоцтво 

завершення короткостро-

кової програми підвищен-

ня кваліфікації, серія СКП 

№23884645/07-21, на те-

му: «Організаційно-

управлінська діяльність», 

22-24.02.2021 р., 01-

03.03.2021 р., за 30-ти 

годинною програмою (1 

кредит); 

Україно-швейцарський 

проєкт «Розвиток медич-

ної освіти», сертифікат 

завершення програми 

навчання на курсах анг-

лійської мови (тривалість 

70 год.), жовтень 2019 – 

лютий 2020 

(2,3 кредити); 

Україно-швейцарський 

проєкт «Розвиток медич-

ної освіти», сертифікат 

завершення онлайн курсу 

«Вступ до електронного 

навчання» (тривалість 30 

год.), березень-квітень 

2020 (1 кредит); 

Україно-швейцарський 

проєкт «Розвиток медичної 

освіти», сертифікат завер-

шення тренінгу «Ефективні 

комунікації в медичному 

університеті» (тривалість 



15 год.), 2020 р. 

(0,5 кредити). 

2021/2022 н.р. 

 

Україно-швейцарський 

проєкт «Розвиток медич-

ної освіти», сертифікат 

завершення тренінгу 

«Стратегія розвитку уні-

верситету. Проєктний 

менеджмент. Сесія 2»,                    

28-29.10.2021 р., трива-

лість 0,5 кредити (15 

год.); 

Україно-швейцарський 

проєкт «Розвиток медич-

ної освіти», сертифікат 

завершення програми 

навчання на курсах анг-

лійської мови, жовтень 

2020 – червень 2021, три-

валість 4,4 кредити (134 

год.); 

Україно-швейцарський 

проєкт «Розвиток медич-

ної освіти», сертифікат 

завершення зустрічі 

«Груп рівних для медич-

них освітян», січень – 

червень 2021 р., трива-

лість 0,4 кредити 

(12 год.); 

в рамках Україно-

швейцарського проєкту 

«Розвиток медичної осві-

ти», сертифікат завершен-

ня 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: Медсес-

тринство під час війни, 

присвяченому Міжнарод-

ному дню медичної сестри 

та отриманням сертифіка-

ту участі у конгресі, 

12.05.2022 р., тривалість 

0,1 кредити (4 год.); 

 

Основи медич-

ної інформати-

ки 

Фірман Неля 

Андріївна 

Помічник рек-

тора, викладач 

кафедри 

Національний 

університет 

«Львівська політе-

хніка», 

2002 р., 

«Якість, стандар-

тизація та сертифі-

кація»,  

інженер з якості 

  

Наявність публікацій: 

Корчинський І.О., Фірман Н.А. 

Цифрова медицина: особливості 

та проблеми становлення в Ук-

раїні. Цифрова економіка та 

економічна безпека. 2022. Ви-

пуск 1(01). URL: 

http://dees.iei.od.ua/index.php/jour

nal/article/view/51 DOI: 

10.32782/dees.1-16 

 

МОН України Львівський 

національний університет 

імені Івана Франка, довід-

ка про підвищення квалі-

фікації №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. Інсти-

тут післядипломної 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, серти-

фікат засвідчує участь у 

XII Міжнародному кон-

гресі «STOP COVID: 

Медсестри в справі», при-

свяченому 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 

20 

http://dees.iei.od.ua/index.php/journal/article/view/51
http://dees.iei.od.ua/index.php/journal/article/view/51


медичних сестер: Медсес-

тринство під час війни, 

присвяченому Міжнарод-

ному дню медичної сестри 

та отриманням сертифіка-

ту участі 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 науко-

во-практичній конферен-

ції, Львів), сертифікат 

завершення науково-

практичної конференції 

«Modern research: in world 

science» («Сучасні дослі-

дження: у світовій нау-

ці»), 15-17.05.2022 р., 

тривалість 0,8 кредити 

(24 год.); 

 

Сумісник (зовнішній): 

Анатомія лю-

дини; Анатомія 

та фізіологія 

Адамович Оле-

на Олександрів-

на 

Викладач ка-

федри фунда-

мент-тальних 

дисциплін 

ЛНМУ імені Дани-

ла Галицького; 

2012 р.; Внутрішні 

хвороби;  

Лікар терапевт  

Спеціальність 

14.03.01 – норма-

льна анатомія 

Дисертаційна робо-

та на тему: «Мор-

фо-антро-

пометричні осо-

бливості шийного 

відділу хребта в 

осіб юнацького 

віку прикарпатсь-

кого регіону» по-

дана до захисту. 

 

2011-2012 рр. – Молодша меди-

чна сестра стоматологічної клі-

ніки «Естетик Дент» м. Львів; 

2006-2012 рр. – Студентка 

ЛНМУ імені Данила Галицько-

го; 

2012-2014 рр. – Лікар-інтерн 

ЛОДК ЛДКЦ; 

2014-2016 рр. – Лікар прийма-

льного відділення Кам’янка-

Бузької ЦРЛ. 

 

Наявність публікацій: 

- Адамович О.О. Викори-

стання сучасної інформаційної 

бази при прийнятті оптималь-

них рішень в закладах охорони 

Wyzsza Szkole Stosunkow 

Miedzynarodowych I 

Komunikacij Spolecznej w 

Chelmie 

Zaswiadczenie 

“Innowacyjne technologie 

nauczania podstaw cytofizi-

ologii i morfologii dla 

medycznych specjalizacji» 

26.08.2021 

180 godzin / 6 ECTS 

2021/2022 н.р. 
 

Стажування “Innowacyjne 
technologie nauczania pod-
staw cyto fiziologiii morfol-
ogii dla medycznych specja-

1, 2, 3, ,5,12, 

19. 



здоров’я для удосконалення 

способів надання якісної меди-

чної допомоги населенню. Мо-

нографія / О.О. Адамович // 

Львів-2022 .- 77с. 

- «Анатомія людини». 

Друк. Вінниця – 2021.// 400 с. /  

Матешук - Вацеба Л.Р., Вільхова 

І.В., Бекесевич А.М., Підвальна У.Є. 

. Фік В.Б., Борис Р.Я.,  Галюк У.М . 

Кирик Х.А.,  Кордис Б.Д., Мота 

О.М., Пальтов Є.В., Покотило П.Б., 

Савка І.І., Танчин І.А., Адамович 

О.О., Блищак Н.Б., Криницький 

Р.П., Цитовський М.Н., Гресько Н.І., 

Логаш М.В.,  Подолюк М.В.,  Со-

домора О.О., Гнідик Ю.В., Михале-

вич М.М., Сушко Ю.І., Дмитрів 

Г.М., Зінько А.В., Ковалишин О.А. , 

Джалілова Е.А., Беседіна А.С. 

- Адамович О.О. Порів-

няльний аналіз змін щільності 

та мінерального складу кістко-

вої тканини на тлі експеримен-

тального цукрового діабету, та 

тривалого опіоїдного впливу / 

Адамович О.О., Сопнєва Н.Б. // 

Матеріали I Міжнародної нау-

ково-практична конференції 

PROGRESSIVE RESEARCH IN 

THE MODERN WORLD, 5-

7.10.2022 Бостон, США. - 2022. 

-  С. 71-74.  

- Адамович О.О. Аналіз ступе-

нів ризику наявності новоутво-

рів у молочних залозах жінок 

зрілого і літнього віку за даними 

скринінгової мамографії / Ада-

мович О.О., Василів М.А.Л., 

Масна З.З. // Український жур-

нал медицини, біології та спор-

ту. Т.7,№5(39), - 2022 -  С. 65-

68. 

lizacji» Wyzsza Skole Sto-
sunkow 
Miedzynarodowychi Komu-
nikacji Spolecznejw Chelmie 
( 180god./ 6TCTS). 
Тривалість 6 кредити (180 
год);  
 

For being an active partici-

pant in Proceedings of XII 

international scientific and 

practical conference «Mod-

ern scientific research: 

achievements, innovations 

and development pro-

spects» Berlin May 22-24 

2022. Тривалість 0,8 

кредити (24 год); 

 

For being an active partici-

pant in  I International Sci-

entific and Practical Con-

ference «PROGRESSIVE 

RESEARCH IN THE 

MODERN WORLD» 5-

7.10.2022 Boston USA. 

Тривалість 0,8 кредити 

(24 год). 

 

https://sci-conf.com.ua/i-mizhnarodna-naukovo-praktichna-konferentsiya-progressive-research-in-the-modern-world-5-7-10-2022-boston-ssha-arhiv/
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 - O.O. Adamovych. SCREEN-

ING MAMMOGRAPHY POSSI-

BILITIES REGARDING THE 

DETECTION OF PATHOLOGI-

CAL CHANGES IN THE DIF-

FERENT STRUCTURAL TYPES 

OF MAMMARY GLANDS IN 

WOMEN OF MATURE AND 

OLD AGE / О.O. Adamovych, 

Z.Z. Masna, M.A.L. Vasyliv, N.V. 

Savran, N.B. Sopneva // Матеріа-

ли шостої всеукраїнської науко-

во-практичної конференції з 

міжнародною участю «Теорія та 

практика сучасної морфології». 

Дніпро 9-11 листопада 2022 р. - 

2022.  - С. 12 

- Адамович О.О. Можливості 

скринінгової мамографії щодо 

виявлення патологічних змін у 

молочних залозах різних струк-

турних типів у жінок зрілого і 

літнього віку / Адамович О.О., 

Масна З.З., Василів М.А.Л., 

Савран Н.В., Сопнєва Н.Б. // 

Morphologia 2022 Т.16 №3, 

Дніпро. - 2022. - С. 23-28 

- Adamovych Olena FEATURES 

OF DETECTING THE FRE-

QUENCY OF UNILATERAL 

AND BILATERAL CHANGES 

IN MAMMARY GLANDS OF 

MATURE WOMEN ACCORD-

ING TO THE RESULTS OF 

SCREENING MAMMOGRA-

PHY / Adamovych Olena, Varsik 

Dadayan, Poliiants Artur. // V 

Міжнародна науково-практична 

конференція "Concepts and use 

of technologies in practice". No-

vember 28-30, 2022 London, 



Great Britan - 2022 - С. 124-127. 

 

Показники, що визначають види і результати професійної діяльності  
Види і результати професійної діяльності особи 

за спеціальністю, яка застосовується до ви-

знання кваліфікації, відповідної спеціальності: 

Перелік 

 

Сопнєва Надія Богданівна 

 

3. наявність виданого підручника  

чи навчального посібника або монографії; 

4. наявність виданих навчально-методичних 

посібників/посібників для самостійної роботи 

здобувачів вищої освіти та дистанційного нав-

чання, електронних курсів на освітніх плат-

формах ліцензіатів, конспектів лек-

цій/практикумів/методичних вказі-

вок/рекомендацій/ робочих програм, інших 

друкованих навчально-методичних праць за-

гальною кількістю три найменування; 

 

8. виконання функцій наукового керівника або 

відповідального виконавця наукової теми 

(проекту), або головного редактора/члена ре-

дакційної колегії наукового видання, включе-

ного до переліку наукових фахових видань 

України, або іноземного рецензованого науко-

вого видання; 

10. участь у міжнародних наукових та/або 
освітніх проєктах, залучення до міжнародної 
експертизи, наявність звання “суддя міжнаро-

дної категорії”; 

12. наявність апробаційних та/або науково-
популярних, та/або консультаційних (дорад-
чих), та/або науково-експертних публікацій з 

 

 

3.  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.  

4.   
- «Спланхнологія»:[навчальний посібник ]  Кривко Ю.Я., Сопнєва  Н.  Н.Б., Нечипор Н.О., 

Фалик Г.С., Львів. Видавництво Львівської політехніки, 2020. 

 

- «Нервова система. Органи чуття» [навчальний посібник ]   Кривко Ю.Я., Сопнєва  Н.  Н.Б., 

Нечипор Н.О., Фалик Г.С., Львів. Видавництво Львівської політехніки, 2021., 6,1 др.арк. 

 

- Серцево-судинна система: [навчальний посібник ]  Кривко Ю.Я., Сопнєва Н.Б., Нечипор 

Н.О., Фалик Г.С., Львів. Видавництво Львівської політехніки, 2022, 5,3 др.арк. 

 

8. Виконання функцій керівника наукової теми кафедри «Прикладні аспекти методики викла-

дання фундаментальних дисциплін в процесі підготовки медичних працівників». 

 

 

 

 

 

10. Участь у проєкті «Ефективні комунікації в медичному університеті» в рамках Україно-

швейцарського проєкту «Розвиток медичної освіти». 

 

 

12. Адамович О.О. Порівняльний аналіз змін щільності та мінерального складу кісткової тка-

нини на тлі експериментального цукрового діабету, та тривалого опіоїдного впливу / Адамо-

вич О.О., Сопнєва Н.Б. // Матеріали I Міжнародної науково-практична конференції 

https://sci-conf.com.ua/i-mizhnarodna-naukovo-praktichna-konferentsiya-progressive-research-in-the-modern-world-5-7-10-2022-boston-ssha-arhiv/


наукової або професійної тематики загальною 
кількістю не менше п’яти публікацій; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14. керівництво студентом, який зайняв при-

зове місце на I етапі Всеукраїнської студент-

ської олімпіади (Всеукраїнського конкурсу 

студентських наукових робіт), або робота у 

складі організаційного комітету/журі Всеукра-

їнської студентської олімпіади (Всеукраїнсь-

кого конкурсу студентських  

наукових робіт), або керівництво постійно 

діючим студентським науковим гурт-

PROGRESSIVE RESEARCH IN THE MODERN WORLD, 5-7.10.2022 Бостон, США. - 2022. -  

С. 71-74.  

- O.O. Adamovych. SCREENING MAMMOGRAPHY POSSIBILITIES REGARDING THE 

DETECTION OF PATHOLOGICAL CHANGES IN THE DIFFERENT STRUCTURAL TYPES 

OF MAMMARY GLANDS IN WOMEN OF MATURE AND OLD AGE / О.O. Adamovych, Z.Z. 

Masna, M.A.L. Vasyliv, N.V. Savran, N.B. Sopneva // Матеріали шостої всеукраїнської науково-

практичної конференції з міжнародною участю «Теорія та практика сучасної морфології». 

Дніпро 9-11 листопада 2022 р. - 2022.  - С. 12 

- Адамович О.О. Можливості скринінгової мамографії щодо виявлення патологічних змін у 

молочних залозах різних структурних типів у жінок зрілого і літнього віку / Адамович О.О., 

Масна З.З., Василів М.А.Л., Савран Н.В., Сопнєва Н.Б. // Morphologia 2022 Т.16 №3, Дніпро. - 

2022. - С. 23-28 

- Матросова Ю.Р., Сопнєва Н.Б., Федорик В.М. Об’єктивні детермінанти престижу медсест-

ринства в Україні: портрет на фоні мапи світу. Теоретичні та прикладні аспекти фундамента-

льних медико-біологічних наук: Матеріали  Всеукраїнської студентської науково-практичної 

конференції (м. Львів, 20 травня 2021р.). – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2021. 

С. 14 – 20. 

Сопнєва Н.Б., Федорик В.М. Матросова Ю «Трансплантація органів: стереотипи жителів 

Львівської області». Матеріали ІІ регіональної студентської науково-практичної конференції 

(м. Львів, 21 травня 2020 р.) – Львів: ВНКЗ ЛОР «Львівська медична академія ім. 

А.Крупинського», 2020. С. 142-150. 

-Матросова Ю.Р., Сопнєва Н.Б., Федорик В.М. Трансплантація органів: Стереотипи громад-

ської думки жителів Львівської області. Стратегія розвитку вищої мед сестринської освіти : 

Матеріали І всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Львів, 30 вересня 2020р.). – 

Львів: «Тріада плюс», 2020. С. 143 – 153. 

14.  Керівництво постійно діючою проблемною групою «Актуальні проблеми наукових дос-

ліджень в галузі фундаментальних медико-біологічних наук». 

Заступник голови Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції «Теоретичні 

та прикладні аспекти фундаментальних медико-біологічних наук». 
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ком/проблемною групою;  

 

19. участь у професійних об’єднаннях за спе-

ціальністю; 

 

 

19 . Член наукового товариства анатомів, гістологів, ембріологів та топографоанатомів Укра-

їни. 

 

Корчинський Іван Осипович 

1.Наявність не менше п’яти наукових публіка-

цій у наукових виданнях, включених до пере-

ліку наукових фахових видань України 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. наявність одного патенту на винахід або 

п’яти деклараційних патентів на винахід чи 

корисну модель, включаючи секретні, або ная-

вність не менше п’яти свідоцтв про реєстрацію 

авторського права на твір 

1.  
1.Корчинський І.О., Фірман Н.А. Цифрова медицина: особливості та проблеми становлення в 

Україні. Цифрова економіка та економічна безпека. 2022. Випуск 1(01). URL: 

http://dees.iei.od.ua/index.php/journal/article/view/51 DOI: 10.32782/dees.1-16 

2.Корчинський І.О., Щадило М.І. Дослідження основних методів оцінювання конкуренто-

спроможності підприємств. Соціально-правові студії. Том 5. 2022 №2. С. 54-61. 

https://doi.org/10.32518/2617-4162-2022-5-2-54-60 

3.Корчинський І.О., Щадило М.І. Стратегія реалізації безпекових механізмів підвищення рів-

ня конкурентоспроможності підприємств. Проблеми сучасних трансформацій. Серія: еконо-

міка та управління. 2022. №5.   DOI: https://doi.org/10.54929/2786-5738-2022-5-04-02 

4.Чура С.Г. Т., Корчинський І.О.  Теоретичні основи холістичного управління економічною 

безпекою підприємства. Держава та регіони: науково-виробничий журнал. Серія економіка 

та підприємництво. 2020. Вип. 5 (116) С. 45-49. 

 

5.  Корчинський І. О. Сільські домогосподарства як елемент архітектоніки аграрної сфери. 

Вісник ХНАУ ім. В. В. Докучаєва. Серія “Економічні науки”, №2  2018, С.122-129 

  

6.Корчинський І. О. Архітектоніка аграрної сфери як інституціональний і соціально-

економічний конструкт.  Економіка, фінанси, право. №5/1. 2018. С. 9-13  

 7.Корчинський І. О Інфраструктура аграрної сфери як елемент її архітектоніки. Бізнес наві-

гатор. Випуск 3 (46) 2018. С. 61-64.  

 
2.  

    2.Патент на корисну модель №151216 «Спосіб отримання флавоноїдно-пероксидазного 

   комплексу і пероксидази із коренів і листя хрону», д. екон.н. Корчинський І.О. 

 

 

http://dees.iei.od.ua/index.php/journal/article/view/51
https://doi.org/10.32518/2617-4162-2022-5-2-54-60
https://doi.org/10.54929/2786-5738-2022-5-04-02


3. наявність виданого підручника чи навчаль-

ного посібника (включаючи електронні) або 

монографії (загальним обсягом не менше 5 

авторських аркушів), в тому числі видані у 

співавторстві (обсягом не менше 1,5 автор-

ського аркуша на кожного співавтора) 

  
3. 

3.1. Соціально-економічні аспекти управління розвитком та безпекою економічної системи 

України/ За ред. Семака Б.Б. Львів: Видавництво ЛТЕУ, 2020. 502 с. 

3.2. Бюджетно-податкова  безпека:  навчальний  посібник.  За  ред.  Миськів  Г.В. Львів: 

ЛьвДУВС, 2020. 272 с.  

3.3.Корчинський І. О. Організаційно-економічні перетворення в аграрній сфері: теорія, мето-

дологія і практика: монографія. Львів: Растр-7, 2018. 442 с. 

3.4.Корчинський І. О., Антонюк Р. Р. Архітектоніка організаційно-економічного механізму 

забезпечення прибутковості в аграрних підприємствах: монографія. Львів: Ліга-Прес, 2016. 

222 с. 

5. захист дисертації на здобуття наукового 

ступеня 

5. 08.00.03 «Економіка і управління національним господарством». Тема дисертації: «Органі-

заційно-економічні перетворення в аграрній сфері та формування її архітектоніки» 

ДД№008911 

01.07. 2019) 

6. наукове керівництво (консультування) здо-

бувача, який одержав документ про прису-

дження наукового ступеня; 

6.  

6.1. Гуцуляк Вікторія Романівна – тема «Маркетинговий механізм розвитку сільськогосподар-

ських підприємств» - спеціальність 08.00.04 – економіка та управління підприємствами, м. 

Львів, Львівський національний аграрний університет  

6.2.Ковалів Ірина Зіновіївна – тема «Вдосконалення пенсійного забезпечення населення» - 

08.00.08 – гроші, фінанси і кредит. Міністерство освіти і науки України, Львівська державна 

фінансова академія.  

6.3.Антонюк Роксолана Ростиславівна – тема «Організаційно-економічний механізм забезпе-

чення прибутковості сільськогосподарських підприємств» - 08.00.04 – економіка та управлін-

ня підприємствами (за видами економічної діяльності) – Львівський національний аграрний 

університет; 

6.4. Фостяк Володимир Ігорович – тема «Управління безпековою діяльністю промислових 

підприємств» - ЛьвДУВС 

 

12.наявність апробаційних та/або науково-

популярних, та/або консультаційних (дорад-

чих), та/або науково-експертних публікацій з 

наукової або професійної тематики загальною 

кількістю не менше п’яти публікацій 

12. 

1. Корчинський І.О. Розвиток сільських домогосподарств як спосіб відродження україн-

ського села. Актуальні проблеми зміцнення економічної безпеки держави та суб’єктів госпо-

дарської діяльності: матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Львів, 16 

квітня 2021 р.) Львів: Львівський державний університет внутрішніх справ, 2021. 184 с. С.92-

94. 

2. Корчинський І.О. Ринок землі в Україні: стан та особливості розвитку на сучасно-

javascript:open_window(%22http://aleph.lsl.lviv.ua:8991/F/1DVE2N9LXXMUTTEQ5PXD32GIIIPV3G6NBETC1BAUV4DBYTACDQ-61201?func=service&doc_number=000459247&line_number=0012&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://aleph.lsl.lviv.ua:8991/F/1DVE2N9LXXMUTTEQ5PXD32GIIIPV3G6NBETC1BAUV4DBYTACDQ-61201?func=service&doc_number=000459247&line_number=0012&service_type=TAG%22);
javascript:open_window(%22http://aleph.lsl.lviv.ua:8991/F/1DVE2N9LXXMUTTEQ5PXD32GIIIPV3G6NBETC1BAUV4DBYTACDQ-61201?func=service&doc_number=000459247&line_number=0012&service_type=TAG%22);


му етапі. Актуальні проблеми зміцнення економічної безпеки держави та суб’єктів господар-

ської діяльності: збірник тез доповідей учасників Всеукраїнської науково-практичної конфе-

ренції (10 квітня 2020 р.) / упор. І. О. Ревак. Львів: ЛьвДУВС, 2020. 196 с. C.92-96. 

3. Корчинський І.О. Розвиток фермерства як запорука забезпечення фінансової безпеки 

регіону. Фінансова безпека: макро- та мікроекономічні аспекти управління: тези доповідей та 

повідомлень учасників науково-практичного семінару (29 жовтня 2020 р.). Львів: ЛьвДУВС, 

2020. 169 с. С.74-78  

4. Мойсеєнко І.П., Корчинський І.О. Організаційний механізм управління інтелектуаль-

ним капіталом організацій. Проблеми становлення інформаційної економіки України: Матері-

али Міжнародної науково-практичної конференції (19-21 жовтня 2017 р.) Львів: Видавництво 

«Левада», 2017. С. 221-228. 

5. Сулятицький І.В., Корчинський І.О. Нозологія психологічних травм війни. Військова 

психологія у вимірах війни і миру: проблеми, досвід, перспективи: Військова психологія у вимі-

рах війни і миру: проблеми, досвід, перспективи: Матеріали ІІІ Міжнародної науково-

практичної конференції «». К.: КНУ ім. Тараса Шевченка, 2018. С.155-157. 

Любінець Лідія Анісіївна 

 

1.Наявність не менше п’яти наукових публі-

кацій у наукових виданнях, включених до 

переліку наукових фахових видань України 

 

1. 

1.Качмарська М., Боровець В., Любінець Л. Оцінка впливу соціальних стресів на стан психіч-

ного здоров’я медичних працівників, керівників закладів охорони здоров’я та студентів вищих 

медичних навчальних закладів. Українські медичні вісті. 2022. Т.14, №3-4(92-93):99. 

2.Kachmarska Marta, Borowiec Wsewołod, Liubinets Lidija. Ocena wpływu stresu społecznego na 

stan zdrowia psychicznego pracowników medycznych i kierowników zakładów opieki zdrowotnej. /  

Międzynarodowa konferencja naukowa «DNI MEDYCYNY SPOŁECZNEJ I ZDROWIA 

PUBLICZNEGO» - OSTATNIE DOŚWIADCZENIA I OBECNE WYZWANIA. Krakowska 

Wyższa Szkoła Promocji Zdrowia. 13-15.10.2022. STRESZCZENIA. POLSKA. 2022:102-103. 

3.Городецький О. Т Особливості змін фагоцитарної активності лейкоцитів в крові за умов фо-

рмування поєднаної патології експериментального пародонтиту та адреналінового пошко-

дження міокарда та їх корекції корвітином. / Городецький О. Т., Регеда М. С., Городецький Т. 

М., Заяць Л. М., Любінець Л. А. //Актуальні проблеми транспортної медицини: навколишнє 

середовище; професійне здоров’я; патологія. 2020;1(59):160-166. 

 

4.Регеда М. С., Любінець Л. А., Щепанський Б. Ф. Особливості імунного гомеостазу в динаміці 

розвитку експериментальної бронхіальної астми / М. С. Регеда, Л. А. Любінець, Б. Ф. Щепан-

ський // Вісник наукових досліджень. – 2018. – №2. – С. 133-135.  



https://ojs.tdmu.edu.ua/index.php/visnyk-nauk-dos/article/view/8745 

  

5.Регеда М. С., Любінець Л. А., Небелюк Н.М. Роль процесів перокисного окиснення ліпідів та 

активності ферментів антиоксидантного захисту в легенях в патогенезі експериментальної 

бронхіальної астми //Науковий журнал “Медичний форум”. – 2017. - №12 (12). – С. 51-53. 

http://www.medicinelviv.org.ua/archive/2017/12_2017.pdf  

 

 

4.Наявність виданих навчально-методичних 

посібників/посібників для самостійної роботи 

студентів та дистанційного навчання, конспе-

ктів лекцій/практикумів/методичних вказі-

вок/рекомендацій загальною кількістю три 

найменування 

4. 

1.«Загальна патофізіологія» [навчальний посібник ] Любінець Л.А., Львів. Видавництво Львів-

ської політехніки, 2022. 

2. Методичні вказівки для підготовки фахівців другого (магістер-ського) рівня вищої освіти 

(спеціальність 221 «Стоматологія») за темою «Лейкози». Львів, 2019.- 16 с. Любінець Л.А., 

Качмарська М.О. 

3.Методичні вказівки для самостійної роботи при підготовці до практичних занять фахівців 

другого (магістерського) рівня вищої освіти (спеціальність 226 «Фармація») з роділу «Загальна 

патофізіологія» Львів, 2019.- 43 с. Регеда М.С., Любінець Л.А.,  Угрин О.М. та ін. 

4. Методичні вказівки для самостійної роботи при підготовці до практичних занять фахівців 

другого (магістерського) рівня вищої освіти (спеціальність 226 «Фармація») з роділу «Патофі-

зіологія органів і систем» Львів, 2019.- 54 с. Регеда М.С., Любінець Л.А.,Лукович І.М., Ка-

чмарська М.О., та ін. 

5. Методичні вказівки для підготовки фахівців другого (магістерського) рівня вищої освіти 

(спеціальність 221 «Стоматологія») за темою «Порушення системи лейкоцитів. Лейкоцитози, 

лейкопенії». Львів, 2019.- 18 с. Любінець Л.А., Качмарська М.О. 

 

14. Керівництво студентом, який зайняв при-

зове місце на I або ІІ етапі Всеукраїнської 

студентської олімпіади (Всеукраїнського 

конкурсу студентських наукових робіт), або 

робота у складі організаційного комітету / 

журі Всеукраїнської студентської олімпіади 

(Всеукраїнського конкурсу студентських на-

укових робіт), або керівництво постійно дію-

чим студентським науковим гуртком / про-

блемною групою; 

14. Керівництво студентською проблемною групою: «Патоморфологічні та патофізіологічні 

компоненти коронавірусної інфекції (COVID-19)». 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://ojs.tdmu.edu.ua/index.php/visnyk-nauk-dos/article/view/8745
http://www.medicinelviv.org.ua/archive/2017/12_2017.pdf


 

19. Діяльність за спеціальністю у формі учас-

ті у професійних та/або громадських 

об’єднаннях; 

 

19. 

Член товариства патофізіологів України 

 

Сушко Ольга Олександрівна 

1.наявність не менше п’яти публікацій у 
періодичних наукових виданнях, що вклю-
чені до переліку фахових видань України, 
до наукометричних баз, зокрема Scopus, 
Web of Science Core Collection; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. наявність одного патенту на винахід або 

 

1. 

1. Sushko O., Iskra R., Ponkalo L. Influence of chromium citrate on oxidative stress in the tissues of 

muscle and kidney of rats with experimentally induced diabetes. Regulatory Mechanisms in Biosys-

tems. 2019. Vol. 10(2). P. 209–214. doi: 10.15421/021931.  

2. Sushko O., Iskra R., Pylypets A. Effect of Vanadium Citrate on the Lipid Composition in the Blood 

Plasma of Rats with Experimental Diabetes. Scholars International Journal of Biochemistry. 2019. 

Vol. 2(5). P. 170–175. 

3. Сушко О. О., Іскра Р. Я. Вплив цитратів ванадію та хрому на стан про/антиоксидантної сис-

теми підшлункової залози щурів із алоксановим цукровим діабетом. Медична та клінічна хі-

мія. 2019. T. 9. Вип. 4. С. 20–25. 

4. Сушко О. О., Іскра Р. Я. Вплив цитратів ванадію та хрому на антиоксидантну систему в крові 

щурів із експериментальним діабетом. Вісник ОНУ. Біологія. 2019. Т. 24. Вип. 1(11). С. 106–

115. 

5. Сушко О. О., Іскра Р. Я. Вплив цитрату ванадію на масу тіла, рівень глюкози в крові та анти-

оксидантний захист у печінці та нирках щурів із алоксановим цукровим діабетом. Вісник 

проблем біології і медицини. 2019. Вип. 1. Т.2 (149). С. 75–79. 

6. Сушко О. О., Іскра Р. Я. Вплив цитрату хрому на стан про/антиоксидантної системи у підш-

лунковій залозі щурів з експериментальним цукровим діабетом. Український журнал меди-

цини, біології та спорту. 2019. Т. 4. №1 (17). С. 256–261. 

7. Котик Б., Іскра Р., Сушко О., Слівінська О., Климець Г., Бучко О., Пилипець А., Приймич В. 

Вплив етилтіосульфанілату та хрому(VI) на стан про/антиоксидантної системи в крові щурів. 

Біологія тварин. 2019. Т. 21. №4, С. 38–45. 

8. Sushko O., Klumets G., Iskra R. Carbohydrate metabolism and the state of the pro-antioxidant sys-

tem in the pancreas of rats with experimentally induced diabetes and the release of vanadium cit-

rate. International Journal Pharmaceutical Sciences and Research. 2018. Vol. 9(12). P. 5382–

5387. 

9. Iskra R., Sushko O., Pylypets A., Slivinska O. Effect of chromium citrate on lipid composition in 

blood plasma of rats with experimental diabetes. Studia Biologica. 2018. 12 (3-4). P. 35–46. 

 

2. 



п’яти деклараційних патентів на винахід чи 
корисну модель, включаючи секретні, або 
наявність не менше п’яти свідоцтв про ре-
єстрацію авторського права на твір; 

3. наявність виданого підручника чи навча-
льного посібника (включаючи електронні) 
або монографії (загальним обсягом не мен-
ше  
5 авторських аркушів), в тому числі видані 
у співавторстві (обсягом не менше 1,5 ав-
торського аркуша на кожного співавтора); 

 

5. захист дисертації на здобуття наукового 
ступеня; 

 

 

 

 

12. наявність апробаційних та/або науково-
популярних, та/або консультаційних (дора-
дчих), та/або науково-експертних публіка-
цій з наукової або професійної тематики 
загальною кількістю не менше п’яти публі-
кацій; 

 

 

 

 

 

 

 

 Спосіб корекції метаболічних порушень в організмі за цукрового діабету: пат. 139300, Укра-

їна / Климець Г. В., Сушко О. О., Іскра Р. Я. МПК А61К 31/00, А61Р 3/10 (2006.01); заявл. 

25.06.2019, опубл. 26.12.2019, бюл. №24. 

 

 

3. . 
Монографія: Topical issues of the development of veterinary medicine and breeding technologies: Sci-

entific monograph. Riga, Latvia : “Baltija Publishing”, 2022. 580 p   

 

 

 

 

 

     5. 

 Захист дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук на тему 

«Метаболічні процеси в організмі щурів за дії цитратів ванадію та хрому на тлі експеримен-

тального цукрового діабету» (03.00.04 - біохімія). Наказ Міністерства освіти і науки України 

від 26.11.2020 №1471. 

 

 

      12. 

1 Sushko O., Iskra R. Effect of vanadium and chromium citrates on lipid composition in blood 

plasma of rats with experimental diabetes. The 1st Ukrainian-Polish Scientific Forum AgroBi-

oPerspectives. Lviv. 2021. 

2 Sushko O., Iskra R. Influence of chromium and vanadium citrate on lipid composition in the 

blood plasma of rats with experimental diabetes: XVI International scientific conference for stu-

dents and phD students “Youth and Progress of Biology”, dedicated to the 75th anniversary of the 

faculty of biology of Ivan Franko national university of Lviv and 90th anniversary from the birth-

day of prof. M.P. Derkach. Lviv. 2020. P. 46–47. 

3 Сушко О.О., Іскра Р. Я. Стан про/антиоксидантної системи в скелетних м’язах та печінці 

щурів із алоксановим діабетом і за дії цитратів ванадію та хрому. ХІІ Український біохімі-

чний конгрес, присвячений 165-й річниці від дня народження І. Я. Горбачевського. Медич-

на та клінічна хімія. 2019. Т. 21. №3. С.139. 

2. Климець Г. В., Іскра Р. Я., Сушко О. О., Сварчевська О. З. Дія цитрату ванадію на актив-

ність ензимів вуглеводного обміну в печінці та підшлунковій залозі самців і самок щурів. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20-ий з’їзд Українського фізіологічного товариства з міжнародною участю, присвячений 

95-річчю від дня народження П. Г. Костюка. Фізіологічний журнал. 2019. Т. 65. №3. С. 

126–127. 

3. Sushko O., Pylypiv O. Effects of vanadium and chromium citrate on the prooxidant and antioxi-

dant system in the pancreas of rats with alloxan-induced diabetes mellitus: XV International sci-

entific conference for students and phD students “Youth and Progress of Biology”, dedicated to 

the 135th anniversary of J. Parnas. Lviv. 2019. P. 49–50. 

4. Sushko O., Ponkalo L. Activity of antioxidant enzymes in rats’ blood with experimentally in-

duced diabetes under influence of chromium citrate: Theses presents at the CEECHE Central and 

Eastern European Conference on Health and Environment “Environmental and health issue in fast 

changing”. Krakow. CEECHE, 2018. P–9.  

5. Sushko O., Ponkalo L. Glutathione status in rats’ liver with experimentally induced diabetes un-

der influence chromium citrate: Young scientists conference “Modern Aspects of Biochemistry 

and Biotechnology”. The Ukrainian Biochemical Journal. 2018. Vol. 90, №3. P. 141. 

6. Сушко О., Іскра Р., Понкало Л. Інтенсивність процесів пероксидного окиснення ліпідів у 

крові щурів за експериментально індукованого діабету та впливу цитрату хрому: матеріали 

Всеукраїнської науково-практичної конференції з міжнародною участю, присвяченої 80-

річчю з дня народження доктора фармацевтичних наук, професора О.М. Гайдукевича “Си-

нтез і аналіз біологічно активних речовин і лікарських субстанцій”. Харків. НФаН, 2018. С. 

115. 

7. Сушко О. О., Іскра Р. Я. Вплив цитрату хрому на пероксидне окиснення ліпідів у скелетних 

м’язах щурів з експериментально-індукованим діабетом: Матеріали науково-практичної 

конференції з міжнародною участю “Актуальні питання сучасної мікроелементології”, 

присвячена пам’яті академіка Ю.І. Кундієва. Київ. 2018. С. 43–45.  

8. Сушко О. О. Вплив цитрату хрому на антиоксидантний захист у підшлунковій залозі щурів 

за експериментального діабету: Матеріали ІІ Міжнародної наукової конференції “Сього-

дення біологічної науки”. Суми, 2018. С. 79.  

9. Сушко О. Вплив цитратів ванадію та хрому на антиоксидантний захист у крові щурів за 

експериментального діабету: Матеріали XVII Всеукраїнської науково-практичної конфере-

нції молодих вчених “Молоді вчені у вирішенні актуальних проблем біології, тваринництва 

та ветеринарної медицини”, присвяченої 100-річчю від дня народження довтора біологіч-

них наук Третевича Володимира Івановича. Біологія тварин. Львів. 2018. Т. 20, №4. С. 139. 

 

 

 



 

13. проведення навчальних занять із спеціа-
льних дисциплін іноземною мовою (крім 
дисциплін мовної підготовки) в обсязі не 
менше 50 аудиторних годин на навчальний 
рік; 

 

 

 

 

19. діяльність за спеціальністю у формі уча-
сті у професійних та/або громадських 
об’єднаннях; 

 

 

13.  

 Дисциплінa “Medical and Biological Physics” (І семестр – 90 год). Дисципліна “Biological 

Chemistry” (II семестр- 90 год) 

 

 

 

 

 

 

 

 

19. Українське біохімічне товариство; Дійсний член наукової організації "Центр українсько-

європейського наукового співробітництва" 

 
 

Борщ Ірина Степанівна 

19. діяльність за спеціальністю у формі уча-
сті у професійних та/або громадських 
об’єднаннях; 

 

19. 

Член Українського Лікарського Товариства. 
 

 
 

Панкевич Марія Станіславівна 

 

3. наявність виданого підручника чи навча-

льного посібника (включаючи електронні) 

або монографії (загальним обсягом не мен-

ше  

5 авторських аркушів), в тому числі видані 

у співавторстві (обсягом не менше 1,5 ав-

торського аркуша на кожного співавтора). 

 

12. наявність апробаційних та/або науково-
популярних, та/або консультаційних (дора-
дчих), та/або науково-експертних публіка-

 

3. 

Панкевич М.С. Медична біологія: навч.-метод. Посібник \ М.С. Панкевич; за ред. проф. Ю.Я. 

Кривка. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2021. -196с. 
 

 

 

 

 

 

 

12. 

1.Панкевич М.С., Щурко М.М. «Екологічні та генетичні аспекти онкологій людини». Матеріали 

ХІІІ науково-практичної конференції з міжнародною участю «Вища освіта та практика в медсес-



цій з наукової або професійної тематики 
загальною кількістю не менше п’яти публі-
кацій; 
 

тринстві» 2022, Житомир. 

2.Панкевич М.С. , Щурко М.М. «Патогенетичне значення тютюнопаління на розвиток артеріаль-

ної гіпертензії» . Матеріали  ХІІІ  Всеукраїнської науково-практичної конференції « Актуальні 

питання патології за умов дії надзвичайних факторів на організм» 2022,  Тернопіль; 48-49с.  

  3.Панкевич М.С. «Модифікація генів та біоетичні застереження». Матеріали  ІІ Регіональної 

науково-практичної конференції «Стратегія розвитку вищої  медсестринської освіти»(м. Львів,27 

жовтня 2021р.) – Львів: «Тріада плюс», 2021.- 69-77с. 

  4.Панкевич М.С. «Генетичні та екологічні аспекти вад зору у людини».  Вища  освіта та практика 

в медсестринстві: матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю, Житомир, 

22-23 жовтня 2020р/за ред. В.Й. Шатила. – Житомир: ФОП Худяков О.В., 2020. – 326с.  

  5.Панкевич М.С.  «Удосконалення організованого навчання студентів, спеціальності «Сестрин-

ська справа» при вивченні медичної біології – важлива складова навчального процесу». Матеріали  

І Всеукраїнської науково-практичної конференції «Стратегія розвитку вищої       медсестринської 

освіти» (м. Львів,30 вересня 2020р.) – Львів: «Тріада плюс», 2020.-160с. 

 

Фалик Галина Сидорівна 

 

3. Наявність виданого підручника (включа-

ючи електронні) або монографії (загальним 

обсягом не менше 5 авторських аркушів), в 

тому числі видані у співавторстві (обсягом 

не менше 1,5 авторського аркуша на кожно-

го співавтора) 

4. Наявність виданих навчально-

методичних посібників/посібників для са-

мостійної роботи здобувачів вищої освіти та 

дистанційного навчання, електронних кур-

сів на освітніх платформах ліцензіатів, кон-

спектів лекцій/практикумів/методичних 

вказівок/рекомендацій, робочих програм 

загальною кількістю три найменування 

 

 

3.  

Анатомія людини: підручник / [Кривко Ю.Я., Черкасов В.Г., Кравчук С.Ю., Сопнєва Н.Б.,  Не-

чипор Н.О., Фалик Г.С..] ; за ред.: проф. Кривка Ю.Я.,проф.. Черкасова В.Г. – Вінниця: Нова 

Книга, 2020. – 452с.:іл.  
 

 

 

 

4. 
«Тканини. Органи. Системи органів. Остеологя. Артрологія. Міологія»:[навчальний посібник ]  

Фалик Г.С., Нечипор Н.О., Матещук-Вацеба Р.Л. Львів. Видавництво Львівської політехніки, 

2020. 

- «Спланхнологія»: [навчальний посібник ]  Кривко Ю.Я., Сопнєва  Н.  Н.Б., Нечипор Н.О., 

Фалик Г.С., Львів. Видавництво Львівської політехніки, 2020. 

       -  «Нервова система. Органи чуття» [навчальний посібник ]   Кривко Ю.Я., Сопнєва  Н.  Н.Б., 

Нечипор Н.О., Фалик Г.С. 

-    Серцево-судинна система: [навчальний посібник ]  Кривко Ю.Я., Сопнєва Н.Б., Нечипор 



 

 

19. Діяльність за спеціальністю  у формі 

участі  професійних та/або громадських  

об’єднаннях  

20. Досвід практичної роботи за спеціальні-

стю не менше п’яти років; 

Н.О., Фалик Г.С., Львів. Видавництво Львівської політехніки, 2022. 

     

19.  

Член наукового товариства анатомів, гістологів, ембріологів та топографоанатомів України. 

 

 

20. 

 Досвід практичної роботи за спеціальністю не менше п’яти років. 
 

 

Щурко Марія Мойсеївна 

1.наявність не менше п’яти публікацій у 
періодичних наукових виданнях, що вклю-
чені до переліку фахових видань України, 
до наукометричних баз, зокрема Scopus, 
Web of Science Core Collection; 

 

12. наявність апробаційних та/або науково-
популярних, та/або консультаційних (дора-
дчих), та/або науково-експертних публіка-
цій з наукової або професійної тематики 
загальною кількістю не менше п’яти публі-
кацій; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 
1.M.Shchurko, L. Lapovets, H. Bashta, N. Lapovets, V. Akimova Diagnostic significance of stimulating growth 

factor ST2 and N-terminal prohormone of brain natriuretic peptide NT-PROBNP in patients with ischemic heart 

disease in the setting of metabolic syndrome. Pol Med J, 2021;XLIX (292). – P. 249-251. 

PMID: 34464362 

2.Щурко, М. М., Лаповець, Л. Є.,  Бойків, Н. Д. Діагностичне значення лептину в пацієнтів з ішемічною 

хворобою серця на тлі метаболічного синдрому. Вісник медичних і біологічних досліджень. 2022, (1), 110–

113.  

https://doi.org/10.11603/bmbr.2706-6290.2022.1.12978 

3.Щурко М. М., Лаповець Л. Є., Акімова В. М., Башта Г. В. Особливості клітинного імунітету у хворих на 

ІХС, ускладнену метаболічним синдромом. Вісник медичних і біологічних досліджень. 2022, (2), с. 53-56. 

DOI: https://doi.org/10.11603/bmbr.2706-6290.2022.2.13042 

4 M.Shchurko, L. Lapovets, H. Bashta, N. Lapovets, V. Akimova Diagnostic significance of stimulating growth 

factor ST2 and N-terminal prohormone of brain natriuretic peptide NT-PROBNP in patients with ischemic heart 

disease in the setting of metabolic syndrome. Pol Med J, 2021;XLIX (292). – P. 249-251. 

PMID: 34464362 

5.M. Shchurko, N. Lapovets, L. Lapovets, V. Akimova, H. Bashta, G.Lebed, O. Martianova, Yu. Stepas, Ye. 

Pysarenko, N. Bojkiv Cytokine profile and C-reactive protein level in patients with ischemic heart disease on the 

background of metabolic syndrome. Rom J Diabetes Nutr Metab Dis. - 2021; Vol. 28 (2). – P. 121-125. (SJR 

0,15). DOI: 10.46389/rjd-2021-1019 

https://doi.org/10.11603/bmbr.2706-6290.2022.1.12978
https://doi.org/10.11603/bmbr.2706-6290.2022.2.13042
https://doi.org/10.46389/rjd-2021-1019


 

12. наявність апробаційних та/або науково-

популярних, та/або консультаційних (дора-

дчих), та/або науково-експертних публіка-

цій з наукової або професійної тематики 

загальною кількістю не менше п’яти публі-

кацій; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13. проведення навчальних занять із спеціа-

льних дисциплін іноземною мовою (крім 

дисциплін мовної підготовки) в обсязі не 

менше 50 аудиторних годин на навчальний 

рік;  

 

14.Керівництво постійно діючим студентсь-

ким науковим гуртком 

 

19. Діяльність за спеціальністю у формі 

участі у професійних та/або громадських 

12. 

1.Борщ І. С., Щурко М. М. «Патогенетичне значення раціонального харчування пацієнтів при 

виразковій хворобі на тлі ревматоїдного артриту». Матеріали XIII Всеукраїнської науково-

практичної конференції «Актуальні питання патології за умов дії надзвичайних факторів на ор-

ганізм». 2022 Жовт 26-28; Тернопіль; 9-10 с. 

2.Панкевич М. С., Щурко М. М. «Патогенетичне значення тютюнопаління на розвиток артеріа-

льної гіпертензії». Матеріали XIII Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні 

питання патології за умов дії надзвичайних факторів на організм». 2022 Жовт 26-28; Терно-

піль;48-49 с.  

3.Нечипор Н. О., Щурко М. М. «Патогенетичні особливості артеріальної гіпертензії». Матеріали 

XIII Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні питання патології за умов дії 

надзвичайних факторів на організм». 2022 Жовт 26-28; Тернопіль; 48 с. 

4.Нечипор Н. О., Щурко М. М. «Особливості діагностики порушень ліпідного обміну». Матеріа-

ли ХIII науково-практичній конференції з міжнародною участю «Вища освіта та практика в мед-

сестринстві». 2022 Жовт. 26. Житомир;   с. 

5.Панкевич М. С., Щурко М. М. «Екологічні та генетичні аспекти онкологій людини». Матеріали 

ХIII науково-практичній конференції з міжнародною участю «Вища освіта та практика в медсес-

тринстві». 2022 Жовт. 26. Житомир;    

13. 

Викладання дисципліни «Фізіологія» 108 аудиторних годин. 

 

 

 

14. 

Керівник студентського наукового гуртка «Основи фізіологічних досліджень» 

 

 

19.Член Лікарського товариства 

 

 

20. 

Досвід практичної роботи за спеціальністю - 6, 5 років 



об’єднаннях;  

20. Досвід практичної роботи за спеціальні-

стю не менше п’яти років (крім педагогіч-

ної, науково-педагогічної, наукової діяль-

ності). 

Нечипор Наталя Олександрівна 

3. наявність виданого підручника  

чи навчального посібника або монографії; 

 

4.наявність виданих навчально-методичних 

посібників/посібників для самостійної ро-

боти здобувачів вищої освіти та дистанцій-

ного навчання, електронних курсів на осві-

тніх платформах ліцензіатів, конспектів 

лекцій/практикумів/методичних вказі-

вок/рекомендацій/ робочих програм, інших 

друкованих навчально-методичних праць 

загальною кількістю три найменування. 

 

 

 

9.Робота у складі експертної ради з питань 

проведення експертизи дисертацій МОН 

або у складі галузевої експертної ради як 

експерта Національного агентства із забез-

печення якості вищої освіти, або у складі 

Акредитаційної комісії, або міжгалузевої 

експертної ради з вищої освіти Акредита-

ційної комісії, або трьох експертних комісій 

 

 

3. 

 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 

4. 

«Тканини. Органи. Системи органів. Остеологя. Артрологія. Міологія»:[навчальний посібник ]  

Фалик Г.С., Нечипор Н.О., Матещук-Вацеба Р.Л. Львів. Видавництво Львівської політехніки, 

2020. 

 «Спланхнологія»:[навчальний посібник ]  Кривко Ю.Я., Сопнєва   Н.Б., Нечипор Н.О., Фалик 

Г.С., Львів. Видавництво Львівської політехніки, 2020. 

 

 «Нервова система. Органи чуття» [навчальний посібник ]   Кривко Ю.Я., Сопнєва  Н.  Н.Б., Не-

чипор Н.О., Фалик Г.С., Львів. Видавництво Львівської політехніки, 2021., 6,1 др.арк. 

 

Серцево-судинна система: [навчальний посібник ]  Кривко Ю.Я., Сопнєва Н.Б., Нечипор Н.О., 

Фалик Г.С., Львів. Видавництво Львівської політехніки, 2022. 

Загальна і спеціальна фізіологія. [навчальний посібник для самостійної роботи - робочий зошит] 

Щурко М.М., Кузик І.Я., Нечипор Н.О. Літературна агенція «Піраміда» - Львів 2022. 

 

 

 

9.  

Підкомісія 221 Стоматологія Науково-методичної комісії 8 з охорони здоров’я сектору фахової 

передвищої освіти Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України. 

 

 

 

 

 



МОН/зазначеного Агентства, або Науково-

методичної ради/науково-методичних комі-

сій (підкомісій) з вищої або фахової перед-

вищої освіти МОН, наукових/науково-

методичних/експертних рад органів держа-

вної влади та органів місцевого самовряду-

вання, або у складі комісій Державної слу-

жби якості освіти із здійснення планових 

(позапланових) заходів державного нагляду 

(контролю); 

10. участь у міжнародних наукових та/або 
освітніх проєктах, залучення до міжнарод-
ної експертизи, наявність звання “суддя 

міжнародної категорії”; 
 

 

12. наявність апробаційних та/або науково-

популярних, та/або консультаційних (дора-

дчих), та/або науково-експертних публіка-

цій з наукової або професійної тематики 

загальною кількістю не менше п’яти публі-

кацій; 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10. Участь у проєкті «Набуття і сертифікація спеціальних фахових компетентностей для медич-

них сестер» в рамках Україно-швейцарського проєкту «Розвиток медичної освіти». 

 

 

 

 1 12. 
    1.Нечипор Н.О., Щурко М.М. «Патогенетичні особливості артеріальної гіпертензії». Матеріали 

XIII Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні питання патології за умов дії 

надзвичайних факторів на організм». 2022; Тернопіль; 48 с. 

    2.Нечипор Н. О., Щурко М. М. «Особливості діагностики порушень ліпідного обміну». Матеріа-

ли ХIII науково-практичній конференції з міжнародною участю «Вища освіта та практика в медсес-

тринстві». 2022, Житомир 

- 3.Дуб Н.Є., Нечипор Н.О., Головчак М.І. «Дуальна освіта: засіб реалізації практичної підготовки 

сестер медичних». Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної онлайн-конференції "Молодий 

вчений модерну - фундамент розвитку освіти, науки та бізнесу в Україні» м. Дніпро, 2020 р.  

4. Нечипор Н.О., Дуб Н.Є. «Особливості викладання дисципліни «Анатомія та фізіологія люди-

ни» у студентів з вадами слуху». Матеріали Х науково-практичної конференції з міжнародною 

участю «Вища освіта в медсестринстві: проблеми і перспективи».м. Житомир.2019 р.С.121-123 

5. Нечипор Н.О., Дуб Н.Є.  «Роль клінік і відділень медсестринського догляду у наданні паліати-

вної допомоги».  Матеріали Науково-практичної конференції з міжнародною участю «Актуальні 

питання розвитку стаціонарної та мобільної паліативної допомоги в Україні». 

м.Львів. 2019 р С. 37-41. 

6. Нечипор Н.О., Дуб Н.Є., Шашков Ю.І. «Особливості проведення психолого-педагогічної реа-

білітації особам з інвалідністю».  The survival strategy in terms of bioethics, anthropology, philoso-



 

 

 

 

 

 

 

 

 

19. Діяльність за спеціальністю у формі 

участі у професійних та/або громадських 

об’єднаннях; 

 

20. Досвід практичної роботи за спеціальні-

стю не менше п’яти років (крім педагогіч-

ної, науково-педагогічної, наукової діяль-

ності). 
 

phy and medicine Materials of the 25th International Scientific Conference Collection of scientific arti-

cles Volume 25. 2019, с.138-139. 

7. Нечипор Н.О., Назар Н.С., Назар С.Л. «Аналіз щелепно-лицевих поранень у зоні АТО». Inter-

national scientific an d practical conference  

«Prospects for the development of medicine in eu countries and Ukraine» 

December 21–22. Wloclawek, Republic of Poland, 2018. С. 40-44. 

 

 

 

19. 

Член наукового товариства анатомів, гістологів, ембріологів та топографоанатомів України. 

 

20. 

Досвід практичної роботи за спеціальністю 11 років 

03.08.1992-29.07.1993 – лікар-інтерн (інтернатура по терапевтичній стоматології) у Первомайсь-

кій міській стоматологічній поліклініці (м. Первомайськ, Миколаївська обл.). 

02.08.1993-01.06.2001 – лікар-стоматолог у Первомайській міській стоматологічній поліклініці 

(м. Первомайськ, Миколаївська обл.). 

26.04.2002-30.09.2004 – лікар-стоматолог у в/ч А2602 14-го авіаційного ордена Червоного Пра-

пора корпусу ЗСУ (м. Львів). 

Фірман Неля Андріївна 

 

20. Досвід практичної роботи за спеціальні-

стю не менше п’яти років (крім педагогіч-

ної, науково-педагогічної, наукової діяль-

ності). 

 

 

20. 

Досвід практичної роботи за спеціальністю п’ять років 

Адамович Олена Олександрівна 

 
1.наявність не менше п’яти публікацій у 
періодичних наукових виданнях, що вклю-
чені до переліку фахових видань України, 
до наукометричних баз, зокрема Scopus, 
Web of Science Core Collection; 
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2.наявність одного патенту на винахід 

або п’яти деклараційних патентів на ви-

нахід чи корисну модель, включаючи 

секретні, або наявність не менше п’яти 

свідоцтв про реєстрацію авторського 

права на твір; 

 
3.наявність виданого підручника чи навча-
льного посібника (включаючи електронні) 
або монографії (загальним обсягом не мен-
ше  
5 авторських аркушів), в тому числі видані 
у співавторстві (обсягом не менше 1,5 ав-
торського аркуша на кожного співавтора);  
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ступеня. 

го і літнього віку за даними скринінгової мамографії / Адамович О.О., Василів М.А.Л., Масна З.З. // 

Український журнал медицини, біології та спорту. Т.7,№5(39), - 2022 -  С. 65-68. 
  3.Адамович О.О. Можливості скринінгової мамографії щодо виявлення патологічних змін у 
молочних залозах різних структурних типів у жінок зрілого і літнього віку / Адамович О.О., 
Масна З.З., Василів М.А.Л., Савран Н.В., Сопнєва Н.Б. // Morphologia 2022 Т.16 №3, Дніпро. - 
2022. - С. 23-28 

 4. Адамович О. О. Варіабельність біфуркації трахеї за даними магнітно-резонансної томографії// 

Клінічна анатомія та оперативна хірургія. 2022. Т. 21, № 1. С. 52-56./ Адамович О.О., Бачун 
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2021. P – 457-462. 
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12. наявність апробаційних та/або науково-

популярних, та/або консультаційних (дора-

дчих), та/або науково-експертних публіка-

цій з наукової або професійної тематики 

загальною кількістю не менше п’яти публі-

кацій; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

19. діяльність за спеціальністю у формі 

участі у професійних та/або громадських 

об’єднаннях; 
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