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

Львові. 

11. Сучасні вимоги до формування педагогічних компетентностей 

сестри/брата медичних Неділько Р.В., Кухтій М.О., І Всеукраїнська науково-
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інноваційних форм навчання у ЗВО медичного профілю», 28.05.2021 року м. 
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системи охорони здоров’я, ІІІ регіональна науково-практична конференція 

«Стратегія розвитку вищої медсестринської освіти», м. Львів, 27.10.22 р;  

2. Дрофіч О.Т., Неділько Р.В. Превентивні мірі щодо запобігання  розвитку 

захворювання на цукровий діабет, ІІІ регіональна науково-практична 

конференція «Стратегія розвитку вищої медсестринської освіти», м. Львів, 

27.10.22;  

3. Мацько Д.Р., Неділько Р.В. Історичні аспекти становлення медицини 

козацької доби, ІІІ регіональна науково-практична конференція «Стратегія 

розвитку вищої медсестринської освіти», м. Львів, 27.10.22. 

4. Медсестринський менеджмент в умовах сьогодення Гуменчук І.О. 

студентка-магістрантка факультету 1 КЗВО ЛОР «Львівська медична 

академія імені Андрея Крупинського» м. Львів, Неділько Р.В. канд.держ.упр., 

науковий керівник КЗВО ЛОР «Львівська медична академія імені Андрея 

Крупинського» м. Львів, ІІ Всеукраїнська дистанційна науково-практична 

конференція «Інновації медичної освіти: перспективи, виклики та 

можливості», 23 січня 2023 року. 

5. Аналіз поширеності цукрового діабету. Роль сестри/брата медичних у 

профілактиці цукрового  діабету, Дрофіч О.Т. студентка-магістрантка 

факультету 2 КЗВО ЛОР «Львівська медична академія імені Андрея 

Крупинського» м. Львів Неділько Р.В. канд.держ.упр. науковий керівник 

КЗВО ЛОР «Львівська медична академія  імені Андрея Крупинського», м. 

Львів, ІІ Всеукраїнська дистанційна науково-практична конференція 

«Інновації медичної освіти: перспективи, виклики та можливості», 23 січня 

2023 року. 



6. Домедична допомога  - запорука  врятованого  життя  людини, Мацько Д.Р. 

студентка-магістрантка факультету 2 КЗВО ЛОР «Львівська медична 

академія  імені Андрея Крупинського» м. Львів, Неділько Р.В. канд.держ.упр. 

науковий керівник КЗВО ЛОР «Львівська медична академія імені Андрея 

Крупинського» м. Львів, ІІ Всеукраїнська дистанційна науково-практична 

конференція «Інновації медичної освіти: перспективи, виклики та 

можливості», 23 січня 2023 року. 

ВИСТУП З ДОПОВІДДЯМИ НА НАУКОВО-ПРАКТИЧНИХ 

КОНФЕРЕНЦІЯХ 

2020- 2021  навчальний рік 

1. Пандемія covid-19 – виклик сучасності  Спікери: канд.держ.упр. 

Безкоровайна У.Ю., декан факультету №1 канд.держ.упр. Неділько Р.В., 

завідувачка кафедри. Кам’янський медичний коледж науково-практична 

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

безпеки сьогодення». Трансляція заходу - 16 грудня 2020 року в онлайн-

форматі на YouTube каналі Кам’янського медичного коледжу. 

 

КЕРІВНИЦТВО МАГІСТЕРСЬКИМИ РОБОТАМИ 

1. Тема магістерського дослідження: Інтеграція педагогічних і фахових 

складових – шлях до формування компетентного фахівця медсестринства. 

Магістр Кухтій Марія Олегівна, 2019-2021 н.р. 

2. Тема магістерського дослідження: Аналіз фахової діяльності сестри/брата 

медичних в умовах пандемії, зокрема в умовах covid-19. Магістр Поцюрко 

Наталія Теодозіївна, 2020-2022 н.р. 

3. Тема магістерського дослідження: Перспективні вектори медсестринського 

менеджменту в закладах охорони здоров’я України. Магістр Гуменчук Ірина 

Олегівна, 2021-2023 н.р. 

4. Тема магістерського дослідження: Роль сестри/брата медичних у цивільній 

медицині України у часі війни.  Магістр Мацько Діана Романівна, 2022-2024 

н.р. 

5. Тема магістерського дослідження: Медсестринський менеджмент при 

потребах пацієнтів хворих на  цукровий діабет І та ІІ типів. Магістр Дрофіч 

Ольга Тарасівна, 2022-2024 н.р. 


