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І. НАВЧАЛЬНА РОБОТА 

1. Загальне педагогічне навантаження на 2020/2021 навчальний рік на 

кафедрі клінічного медсестринства, акушерства та гінекології 

______________ год. 

2. Відомості про викладачів кафедри. 

- Кривко Юрій Ярославович (доктор медичних наук, професор) – ректор 

ВНКЗ ЛОР «Львівська медична академія імені Андрея Крупинського» 

- Палига Ігор Євгенович (доктор медичних наук, завідувач кафедри) – 

онкологія з оцінкою результатів досліджень; медсестринство в онкології та 

паліативна медицина; клінічне медсестринство в гінекології;   

 - Грабовська Тетяна Володимирівна (кандидат медичних наук, доцент) – 

репродуктивне здоров’я та планування сім’ї; медсестринство в акушерстві; 

медсестринство в гінекології 

- Карпінська Тетяна Георгіївна (кандидат медичних наук, доцент) – клінічне 

медсестринство в професійній патології; паліативна та хоспісна допомога; 

дієтологія та дієтотерапія; клінічна патологія 

- Короткий Валерій Васильович (кандидат медичних наук, доцент) – 

обстеження та оцінка стану здоров’я людини; доказова медицина та 

стандартизація медсестринської діяльності 

- Согуйко Юрій Романович (кандидат медичних наук, доцент) – гінекологія з 

оцінкою результатів досліджень 

 - Гутей Галина Миронівна – акушерство; медсестринство в акушерстві 

 - Дідух Ольга Олегівна – медсестринство в гінекології та репродуктивне 

здоров’я; акушерство та масаж; гінекологія та масаж, репродуктивне здоров’я 

та планування сім’ї; гінекологія та репродуктивне здоров’я 

- Куксенко Ірина Василівна – медсестринство в педіатрії; педіатрія; клінічне 

медсестринство в педіатрії 

- Наливайко Лілія Миколаївна – медсестринство в оториноларингології; 

медсестринство в педіатрії; педіатрія та масаж здоровим та хворим дітям; 

оториноларингологія; основи оториноларингології 

- Орібко Світлана Данилівна (Заслужений лікар України) – клінічне 

медсестринство в педіатрії 

- Поцюрко Наталія Теодозіївна – медсестринство в педіатрії; клінічне 

медсестринство в педіатрії; педіатрія з оцінкою результатів досліджень 

- Рик Тетяна Миколаївна – медсестринство в сімейній медицині; сімейна 

медицина; обстеження та оцінка стану здоров’я людини; медсестринство у 

внутрішній медицині  

- Синиця Світлана Вікторівна – медсестринство в педіатрії 

- Яворська Наталія Володимирівна – гінекологія; медсестринство в онкології; 

медсестринство в гінекології та репродуктивне здоров’я 

Сумісник: 

- Чайковська Ганна Степанівна (кандидат медичних наук, старший науковий 

співробітник) – педіатрія з оцінкою результатів досліджень; клінічне 

медсестринство в педіатрії  



3. Перелік навчальних дисципліни, що забезпечуються кафедрою клінічного 

медсестринства, акушерства та гінекології в II семестрі: 

1. Акушерство - Гутей Г.М. 

2. Акушерство та масаж - Дідух О.О 

3. Гінекологія з оцінкою результатів досліджень 

4. Гінекологія та масаж, репродуктивне здоров’я та планування сім’ї-  

Дідух О.О. 

5. Гінекологія та репродуктивне здоров’я – Дідух О.О. 

6. Дієтологія та дієтотерапія – Карпінська Т.Г. 

7. Клінічна патологія – Карпінська Т.Г. 

8. Доказова медицина та стандартизація медсестринської діяльності – 

Короткий В.В. 

9. Клінічне медсестринство в педіатрії  - Куксенко І.В.. , Поцюрко Н.Т. 

10. Клінічне медсестринство в професійній патології – Карпінська Т.Г. 

11. Медсестринство в акушерстві – Гутей.Г.М., Грабовська Т.В. 

12. Медсестринство в гінекології – Грабовська Т.В. 

13. Медсестринство в гінекології та репродуктивне здоров’я- Дідух О.О. 

,Яворська Н.В. 

14. Медсестринство в онкології -   Харкава Б.А. 

15. Медсестринство в онкології та паліативна медицина -  Яворська Н.В, 

16. Медсестринство в педіатрії – Синиця С.В., Куксенко І.В., Поцюрко 

Н.Т.,Наливайко Л.М.  

17. Обстеження та оцінка стану здоров’я людини -  Короткий В.В., Рик 

Т.М. 

18. Онкологія з оцінкою результатів досліджень – ПалигаІ.Є.(Хоркава 

Б.А.) 

19. Основи оториноларингології – Наливайко Л.М. 

20. Паліативна та хоспісна допомога –Карпінська Т.Г. 

21. Педіатрія  - КуксенкоІ.В. 

22. Педіатрія з оцінкою результатів досліджень  - Поцюрко Н.Т 

23. Педіатрія та масаж здоровим та хворим дітям – Наливайко Л.М. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ІІ. НАУКОВА РОБОТА НА 2020/2021 н. р. 
№ 

з/п 

Назва Відповідальні Термін 

виконання 

Позначки про 

виконання 
1 2 3 4 5 

1.   Продовження проведення науково-

інформаційних досліджень  по 

науковій темі кафедри, 

запаланованої в 2019р. «Визначення 

та оцінка загального рівня 

соматичного здоров'я студентів ВНЗ 

та школярів і вплив фізичної 

активності на нього» сумісно із КНП 

ЛОР «Львівський облсний  

лікарсько-фізкультурний 

диспансер». 

Науково – 

педагогічний 

склад кафедри 

Впродовж 

2020 -2021  

н. р. 

Вик. 

2.  Вивчення та аналіз літературних 

джерел щодо наукового 

дослідження кафедри 

Науково – 

педагогічний 

склад кафедри 

Постійно  Вик. 

3.  Розробка і затвердження плану-

графіка проведення наукових 

досліджень в рамках НДР кафедри 

на 2020-2021 н.р.  

Карпінська Т.Г. Вересень – 

жовтень  

2020 р. 

Вик. 

4.  Розподіл виконання фрагментів 

наукової роботи кафедри між 

співробітниками (організація та збір 

матеріалу для проведення 

досліджень, написання огляду 

літератури по запланованій НДР, 

статистична обробка матеріалу, 

наукове опрацювання отриманих 

результатів).  

Карпінська Т.Г 

Палига І.Є  

Вересень 

2020р. 

Вик. 

5.  Розробка тематики   наукових 

семінарів кафедри на навчальний 

рік. 

Карпінська Т.Г, 

 

Вресень  

2020р.   

Вик. 

6.  Підготовка наукових публікацій 

(статей та тез) до друку. 

 

Науково – 

педагогічний 

склад кафедри 

В продовж 

навчального 

року 

Вик. 

7.  Підготовка і проведення  наукових 

семінарів кафедри  

Науково – 

педагогічний 

склад кафедри 

В продовж 

навчального 

року 

Вик. 

8.  Участь у наукових конференціях, 

конгресах, семінарах, круглих 

столах  (активна та заочна) 

Науково – 

педагогічний 

склад кафедри 

В продовж 

навчального 

року 

Вик. 

9.  Обговорення і затвердження тем 

магістерських робіт викладачів 

кафедри-магістрантів Академії 

Науково – 

педагогічний 

склад кафедри 

Вересень 

жовтень 

Вик. 

10.  Підготовка інформації про хід 

виконання магістерських робіт на 

Кривко Ю.Я., 

Карпінська Т.Г. 

Листопад – 

грудень 2020 

Вик. 



засіданні Вченої Ради академії  н.р. 

11.  Керівництво магістерськими 

роботами 

Кривко Ю.Я., 

Карпінська Т.Г. 

В продовж 

навчального 

року 

Вик. 

12.  Підготовка питання до  Вченої ради: 

Звіт про роботу кафедри за 2020/21 

н.р 

Науково – 

педагогічний 

склад кафедри 

 

Кінець 

навчального 

року 

Вик. 

13.  Керівництво науковими роботами 

дисертантів  

 

Кривко Ю.Я  В продовж 

навчального 

року 

Вик. 

14.  Підготовка доповіді за участі 

студентів до науково-практичної 

студентської конференції 

Відповідальні за 

студентські 

товариства та 

НПП 

ІІ семестр Вик. 

15.  Організація та керівництво 

науковою роботою студентів з 

підготовкою наукових статей до 

друку 

Відповідальні за 

студентські 

товариства та 

НПП 

В продовж 

навч.року 

Вик. 

 

ІІІ. МЕТОДИЧНА РОБОТА НА 2020/2021 н. р. 
Назва Відповідальні Термін 

виконання 

Позначки 

про 

виконання 
2 3 4 5 

Підготовка екзаменаційних білетів до 

семестрових екзаменів та випускової атестації 

відповідно до НП 2020/2021 н.р. 

 

Екзаменатори 

 

відповідно до 

часових 

проміжків 

встановленим 

Законодавством 

України Про 

вищу освіту 

Вик. 

Оновлення навчально-методичних комплексів з 

дисциплін, які забезпечує кафедра та їх адаптація 

для дистанційного навчання 

Науково – 

педагогічний 

склад кафедри, 

відповідно до 

викладання 

дисциплін 

В продовж 

навчального року 

Вик. 

Розробка  та оновлення модульних контролів з 

дисциплін, які забезпечує кафедра 

Науково – 

педагогічний 

склад кафедри, 

відповідно до 

викладання 

дисциплін 

В продовж 

навчального року 

Вик. 

Оновлення банку мультимедійних презентацій з 

дисциплін, які забезпечує кафедра 

Науково – 

педагогічний 

склад кафедри, 

відповідно до 

викладання 

дисциплін 

В продовж 

навчального року 

Вик. 

Розробка та написання анотацій до вибіркових 

дисциплін 

Науково – 

педагогічний 

Жовтень 2020 

н.р. 

Вик. 



склад кафедри, 

відповідно до 

викладання 

дисциплін 

Розробка навчальних та робочих програм 

дисциплін, які забезпечує кафедра 

 

Науково – 

педагогічний 

склад кафедри, 

відповідно до 

викладання 

дисциплін 

Вересень 2020 

н.р. 

 

 

Вик. 

Доповіді на засіданнях кафедри,  методичних 

семінарах,  

Науково – 

педагогічний 

склад кафедри 

 

В продовж 

навчального 

року, відповідно 

до плану 

 

Вик. 

Розробка методичного забезпечення проведення 

занять 

Науково – 

педагогічний 

склад кафедри 

В продовж 

навчального року 

Вик. 

Проведення круглих столів, методичних 

семінарів та інших заходів по підвищенню 

кваліфікації науково-педагогічного складу 

Науково – 

педагогічний 

склад кафедри 

В продовж 

навчального року 

Вик. 

Підготовка інформації на сайт Академії  про 

роботу кафедри 

Рик Т.М. В продовж 

навчального року 

Вик. 

Підготовка питань для розгляду на засіданні 

кафедри 

Науково – 

педагогічний 

склад кафедри, 

відповідно до 

викладання 

дисциплін 

В продовж 

навчального року 

Вик. 

Оволодіння і впровадження у навчальний процес 

додатку  GOGLE CLASSROOM та платформ 

ZOOM, MOОDLЕ тощо 

Науково – 

педагогічний 

склад кафедри 

В продовж 

навчального року 

Вик. 

Проходження підвищення кваліфікації 

викладачами кафедри згідно плану проходження 

підвищення кваліфікації науково-педагогічного 

складу Академії 

Науково – 

педагогічний 

склад кафедри 

В продовж 

навчального року 

Вик. 

 

ІV. ОРГАНІЗАЦІЙНА РОБОТА НА 2020/2021 н. р. 
№ 

з/п 

Назва Відповідальні Термін 

виконання 

Позначки про 

виконання 

1 2 3 4 5 

1.  Організаці і проведення засід каф. В.О. зав.каф., 

Грабовська Т.В. 

В продовж 

навчального 

року 

Вик. 

2.  Організаці і проведення наукових 

семінарів кафедри 

Карпінська Т.Г. В продовж 

навчального 

року 

Вик. 

3.  Організаці і проведення методичних 

семінарів кафедри 

Гутей Г.М. В продовж 

навчального 

Вик. 



року 

4.  Приймати участь в проведенні 

засідань Вченої Ради Академії, 

факультетської Вченої Ради та 

засіданнях методичної ради академії 

Члени Вченої 

Ради  

В продовж 

навчального 

року 

Вик. 

5.  Виконувати обов’язки кураторів 

групи. 

 

КуксенкоІ.В. 

Дідух О.О. 

Яворська Н.В. 

В продовж 

навчального 

року 

Вик. 

6.  Організація та проведення тренінгів 

(майстер класів), флеш-мобів, 

відкритих занять 

Науково – 

педагогічний 

склад кафедри 

 

В продовж 

навчального 

року 

 

Вик. 

7.  Виконання обов’язків  завідувача 

кабінету: 

акушерства 

педіатрії 

 

 

 

ДідухО.О. 

Рик Т.М. 

В продовж 

навчального 

року 

Вик. 

8.  Ведення журналів з ОП  Науково – 

педагогічний 

склад кафедри 

В продовж 

навчального 

року 

Вик. 

9.  Прийом відпрацювання студентами 

пропущених занять 

Науково – 

педагогічний 

склад кафедри 

В продовж 

навчального 

року 

Вик. 

10.  Приймати активну участь в 

організації та проведенні заходів, 

соціальних проектів на факультеті та 

в Академії 

Науково – 

педагогічний 

склад кафедри 

В продовж 

навчального 

року 

Вик. 

 

V. ВИХОВНА РОБОТА ТА ІНШІ ВИДИ РОБІТ НА 2020/2021 н. р. 
№ 

з/п 

Назва Відповідальні Термін 

виконання 

Позначки про 

виконання 
1 2 3 4 5 

1.  Проведення виховної роботи 

студентів на факультеті № 1 

. Науково – 

педагогічний 

склад кафедри 

В продовж 

навчального 

року 

Вик. 

2.  Організація бесід щодо 

профілактики вірусних інфкуцій. 

здорового способу життя молоді, 

академічної доброчесності.  

Науково – 

педагогічний 

склад кафедри 

В продовж 

навчального 

року 

Вик. 

3.  Індивідуальні бесіди зі студентами Науково – 

педагогічний 

склад кафедри 

В продовж 

навчального 

року 

Вик. 

4.  Проводити виховні години та заходи 

у групах  

Куратори груп В продовж 

навчального 

року 

Вик. 

5.  Організація бесід з питань етики та 

поведінки студентів 

Куксенко І.В. В продовж 

навчального 

року 

Вик. 

6.  Проводити профорієнтаційну роботу 

в загальноосвітніх школах Львова та 

області 

Науково – 

педагогічний 

склад кафедри 

В продовж 

навчального 

року 

Вик. 



7.  Застосовувати у роботі принципи 

академічної доброчесності 

Науково – 

педагогічний 

склад кафедри 

Постійно Вик. 

 

План розглянуто і затверджено 

на засіданні кафедри № 1 від 28.08. 2021 р. 

 

Завідувача кафедри,  

д.м.н., заслужений лікар України                                                 Палига І.Є  

 


