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фундація медицини», 2019. – 116 с. 

 



3. «Порівняльна характеристика медсестринських та реабілітаційних 

процесів на основі Міжнародної Класифікації Функціонування Обмеження 

Життєдіяльності та Здоров’я» Костерева Н.В., Рудакова Н.Є., Покітко А. 

Н. «Теоретичні та практичні аспекти фундаментальних медико-

біологічних наук»: Збірник тез наукових доповідей учасників регіональної 
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Костерева Н.В., Рудакова Н.Є. Науково-практична конференція з 
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України, Запорізький державний медичний університет, Медичний 

фаховий коледж Запорізького державного медичного університету - ІІ 

Всеукраїнська дистанційна науково-практична конференція «ІННОВАЦІЇ 

МЕДИЧНОЇ ОСВІТИ: ПЕРСПЕКТИВИ, ВИКЛИКИ ТА МОЖЛИВОСТІ» 

23 січня 2023 року 

 

 

ІІІ. ВИСТУП З ДОПОВІДДЯМИ НА НАУКОВО-

ПРАКТИЧНИХ КОНФЕРЕНЦІЯХ 

2020- 2021  навчальний рік 

1. Україно-Швейцарський проект, тренінговий онлайн-курс «Групи рівних. 

Заклади вищої медичної освіти» (жовтень / грудень 2020 р.) і посилення 

своїх фасилітаційних навичок Презентація доповіді на тему: 

МОТИВАЦІЯ СТУДЕНТІВ ДО ЕФЕКТИВНОГО ДИСТАНЦІЙНОГО 

НАВЧАННЯ В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ  у співавторстві проф. Базилевич А., 

Костерева Н., Дмитроца О. 
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студентів-медиків, зокрема медичних сестер, пандемії коронавірусу 

COVID-19», реалізованого Вищим навчальним комунальним закладом 

Львівської обласної ради «Львівська медична академія ім. Андрея 

Крупинського» та Державним закладом «Луганський державний медичний 

університет» в рамках Програми підтримки ініціатив місцевих карпатських 

громад, яка реалізується Асоціацією «Єврорегіон Карпати Україна – 

Карпатська  агенція регіонального розвитку» Доповідь зустрічі-

презентації на тему: «Аналіз даних проведеного дослідження: Наслідки 

для фізичного та психологічного здоров’я студентів-медиків, зокрема 

медичних сестер, пандемії коронавірусу COVID-19». 11.12.2020 р. 
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3. ВИКОРИСТАННЯ ЗАСОБІВ ІНДИВІДУАЛЬНОГО ЗАХИСТУ 

(МАСОК) У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ  

Спікер: Костерева Н.В. Підготували Костерева Н.В., Рудакова Н.Є.  

Кам’янський медичний коледж науково-практична конференціяз 

міжнародною участю за темою «COVID-19: Заходи та методи безпеки 

сьогодення». Трансляція заходу – 16.12.2020 р. в онлайн-форматі на 

YouTube каналі Кам’янського медичного коледжу. 

 


