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№ 

з/п 

Тема Науково – 

педагогічні 

працівники 

Результат 

 

Терміни 

виконан 

ня 

(примірні) 

При

мітк

а 

1. Огляд наукових 

джерел, щодо теми 

дослідження 

Всі члени 

кафедри 

Доповіді на 

засіданні 

кафедри 

Впродовж 

2019 р 

 

2. Теоретичні підходи 

до уточнення 

окремих дефініцій, 

які утворюють 

понятійно-

категоріний апарат 

менеджменту в 

медсестринстві   

 

Дуб Н.Є. та 

співавтори 

Матеріали 

Міжнародної 

науково-

практичної 

конференції 

«Медичні 

науки: 

історія 

розвитку, 

сучасний 

стан та 

перспективи 

досліджень». 

– Львів.   

27-

28.09.2019. 

 

3. Аналіз наукових 

поглядів на 

медсестринство в 

Україні на 

сучасному етапі 

Дуб Н.Є. та 

співавтори 

Матеріали 

Міжнародної 

науково-

практичної 

конференції 

«Актуальні 

досягнення 

медичних 

наукових 

досліджень в 

Україні та 

країнах 

ближнього 

зарубіжжя». 

– Київ. 

04- 

05.10.2019. 

 

4. Доступність вищої 

освіти особам з 

особливими 

освітніми 

потребами 

Дуб Н.Є. Презентація 

конференцій

ної сесії 

Осінньої 

школи з 

07-

09.10.2019. 

 



медичної 

освіти. – 

Чернівці. 

5.  Професійна 

реабілітація осіб з 

інвалідністю   

 

Дуб Н.Є. та 

співавтори 

Матеріали 17 

З’їзду ВУЛТ. 

– Полтава. 

14-

16.11.2019. 

 

6. Індикатори якості 

освіти, які 

формують 

компетентності до 

злагодженого 

комплексного 

надання медичних 

послуг середнім 

медичним 

персоналом  

Безкоровайна 

У.Ю., Неділько 

Р.В. 

 Листопад 

2019 р 

 

7. 

 

І Всеукраїнська 

науково-практична 

конференції(заочна 

форма) 

Стратегія розвитку 

Вищої 

медсестринської 

освіти 

У форматі «року 

медсестринства в 

Україні 2020» 

Організаційний 

комітет, 

науково-

педагаогічні та 

педагогічні 

працівники 

Збірник 

матеріалів 

науково-

практичної 

конференції  

Жовтень 

2020 року 

 

8. Марафонний діалог 

на тему: 

«Формування 

фахових 

компетентностей  

сестри/брата 

медичних – бачення 

стейкхолдерів» 

 

Колектив 

кафедри, 

запрошені 

гості:(Балабанов

а К. В., Сльота З. 

медсестра 

Manhattan 

Surgery Center 

619 W 54St, 

Manhattan, NY.;  

Барна Ореста 

Миколаївна -

головна сестра 

медична КМП 

«5-та міська 

клінічна лікарня 

міста Львова»; 

Галамага Н. 

Конференцій

на зала ЛМА 

 (змішаний 

формат) 

19.03.2021 

р. 

 

 



старша сестра 

медична 

відділення  

Західно – 

Український 

спеціалізований 

медичний центр; 

Патраш  

Н.Б.старша 

сестра медична 

КМП «Лікарня 

«Госпіс» міста 

Львова»; 

Стадницька  

І.Р. заступник 

директора з 

медсестринства 

КНП ЛОР 

«Львівський 

обласний 

клінічний 

лікувально – 

діагностичний 

кардіологічний 

центр», Васьків 

М.І. головна 

сестра медична                                                                                                                                                                       

Перша міська 

клінічна лікарня 

ім.Князя Лева; 

Літвінова В.І. 

сестра медична 

сімейної 

медицини КНП  

«5 –та  МКП 

міста Львова» 

АСМ № 2 

(Рудно) 

9. 

 

ІІ Регіональна 

науково-практична 

конференції   

(заочна форма) 

Стратегія розвитку 

Вищої 

медсестринської 

освіти 

Організаційний 

комітет, 

науково-

педагогічні та 

педагогічні 

працівники 

Збірник 

матеріалів 

науково-

практичної 

конференції 

 

Жовтень 

2021 року 

 

 



10. І Всеукраїнська 

науково-практична 

конференція 

Актуальні питання 

запровадження 

інтерактивно-

інноваційних форм 

навчання у ЗВО 

медичного профілю  

Організаційний 

комітет, 

науково-

педагогічні та 

педагогічні 

працівники 

Збірник 

матеріалів 

науково-

практичної 

конференції 

28 травня 

2021 рік 

 

 

11. ІІІ Регіональна 

науково-практична 

конференції   

(заочна форма) 

Стратегія розвитку 

Вищої 

медсестринської 

освіти 

Організаційний 

комітет, 

науково-

педагогічні та 

педагогічні 

працівники 

Збірник 

матеріалів 

науково-

практичної 

конференції 

Жовтень 

2022 року 

 

12. ІІ Всеукраїнська 

науково-практична 

конференції 

Актуальні питання 

запровадження 

інтерактивно-

інноваційних форм 

навчання у ЗВО 

медичного профілю 

Організаційний 

комітет, 

науково-

педагогічні та 

педагогічні 

працівники 

Збірник 

матеріалів 

науково-

практичної 

конференції 

Травень-

червень 

2023 року  

 

13 Колективна 

монографія 

«Удосконалення 

функціональних 

обов’язків сестри 

медичної в 

контексті 

реформування 

охорони здоров’я 

України»». Закриття 

теми наукового 

дослідження 

Організаційний 

комітет, 

науково-

педагогічні та 

педагогічні 

працівники 

кафедри 

Збірник 

матеріалів 

колективної 

монографії 

  

 

 


