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Кадровий потенціал кафедри: 
1. Сташків Ольга Дмитрівна – доктор філософії зі спеціальності «102 

Хімія», викладач вищої кваліфікаційної категорії, викладач-методист, 
голова циклової комісії загальноосвітніх дисциплін; відповідає 

пунктам 1, 5, 10, 12, 19 професійної активності відповідно до статті 38 
Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності в редакції 
постанови КМ від 24.03.2021 № 365;  

2. Коротка Вікторія Олегівна – кандидат технічних наук, спеціаліст, 
викладач; відповідає пунктам 1, 3, 5, 12, 19 професійної активності; 

3. Литвин Тарас Миколайович – кандидат філософських наук, 
викладач вищої кваліфікаційної категорії, викладач; відповідає пункту 
12 професійної активності; 

4. Людкевич Уляна Іванівна – кандидат фізико-математичних наук, 
викладач вищої категорії, викладач; відповідає пунктам 5, 19 

професійної активності; 
5. Гасюк Галина Григорівна - викладач вищої кваліфікаційної 

категорії, викладач-методист; відповідає пункту 10 професійної 
активності; 

6. Ковальчук Ірина Василівна - викладач першої кваліфікаційної 
категорії, викладач; відповідає пункту 10, 19 професійної активності; 

7. Кузик Ірина Володимирівна - викладач вищої кваліфікаційної 
категорії, викладач; відповідає пунктам 19 професійної активності; 

8. Науменко Віталій Борисович - викладач другої кваліфікаційної 
категорії, викладач; 

9. Рибак Назар Богданович (зовнішній сумісник) – кандидат 
історичних наук, викладач вищої кваліфікаційної категорії, відповідає 
пунктам 3, 4 професійної активності. 

10.  Парійчук Каріне Рубенівна (зовнішній сумісник)  - викладач вищої 
кваліфікаційної категорії, викладач;  

11. Полетко Тетяна Миколаївна (зовнішній сумісник)  - викладач вищої 
кваліфікаційної категорії, викладач.  

 

Члени Ради молодих вчених КЗВО ЛОР «Львівська медична академія імені 
Андрея Крупинського» - Коротка В.О., Людкевич У.І. 

Член обласного методичного об’єднання викладачів математики закладів 
фахової передвищої освіти – Ковальчук І.В. 

Член Ради молодих вчених Української академії друкарства - Коротка В.О. 
Член методичного об’єднання учителів географії Львівщини – Кузик І.В. 
Член обласного методичного об’єднання викладачів хімії, біології та 

екології – Сташків О.Д. 



Член обласного методичного об’єднання викладачів зарубіжної літератури 

– Парійчук К.Р. 

Методична робота: 

Перелік дисциплін, закріплених за кафедрою: 
Зарубіжна література (10-11 кл.) 
Біологія та екологія (10-11 кл.) 
Всесвітня історія (10-11 кл.) 
Географія (10-11 кл.) 
Громадянська освіта: правознавство (10-11 кл.) 
Громадянська освіта: економіка (10-11 кл.) 
Захист Вітчизни (10-11 кл.) 
Іноземна мова (10-11 кл.) 
Інформатика (10-11 кл.) 
Історія України (10-11 кл.) 
Математика (10-11 кл.) 
Українська література (10-11 кл.) 
Українська мова (10-11 кл.) 
Фізика та астрономія (10-11 кл.) 
Фізична культура (10-11 кл.) 
Хімія (10-11 кл.) 

Розроблені викладачами кафедри: 
 примірні (типові) програми навчальної дисципліни: 

Сташків О.Д. – «Аналітична хімія» (І ЛД12),  

Ковальчук І.В. – «Інформаційні технології у фармації» (ІІІ ФМ21) 

 робочі навчальні програми дисципліни: 

Сташків О.Д. – «Аналітична хімія» (І ЛД12), 

Ковальчук І.В. – «Інформаційні технології у фармації» (ІІІ ФМ21),  

                      Коротка В.О. – «Основи медичної інформатики, І ЛД12. 

Розробка плану роботи циклової комісії – Сташків О.Д. 
Проведення показових занять – Гасюк Г.Г., Кузик І.В., Литвин Т.М. Відкрите 
заняття з української літератури: М. Коцюбинський «Тіні забутих предків». Світ 
людини у зв’язку зі світом природи. Образи та символи в повісті. (22.12.21р, 
група ІМСф 3) 
Навчально-методичні комплекси: 

Сташків О. Д. – «Біонеорганічна хімія» (І МС11), «Фізична та колоїдна 
хімія» (І МС11) 

Коротка В.О. – «Інформатика» ( І МСф-1) «Основи медичної інформатики» 

(І  МСф-1)  

Перелік курсів у системі Moodle: 

Сташків О. Д. – «Біонеорганічна хімія» (60%), «Фізична та колоїдна 



хімія»  (50%); 

Ковальчук І.В. - «Інформаційні технології в медицині» (50%), «Медична 
інформатика»(70%), «Вища математика та статистика» (80%) 
Коротка В.О. - Основи медичної інформатики (І ЛД12-75%; І МСв11 - 100%). 

Підвищення кваліфікації у поточному навчальному році:  
Сташків О.Д. - Україно-швейцарський проєкт «Розвиток медичної освіти», 
сертифікат завершення програми навчання на курсах англійської мови, 
жовтень 2020 – червень 2021, тривалість 3,8 кредити (114 год.); 
Україно-швейцарський проєкт «Розвиток медичної освіти», сертифікат 
завершення зустрічі «Груп рівних для медичних освітян», січень – червень 
2021 р., тривалість 0,4 кредити (12 год.) 
Ковальчук І.В. - стажування на кафедрі алгебри топології та основ 
математики Львівського національного університету імені Івана Франка з 
темою «Методика викладання дисципліни математика в режимі 
дистанційного навчання» (15.11.2021-26.11.2021), 2 кредити 

Коротка В.О. - Харківська медична академія післядипломної освіти, КЗ 
«Бахмутський медичний фаховий коледж», ГО «Асоціація медиків 

України», сертифікат завершення IX Міжнародної науково-практичної 
конференції «Медицина. Виклики. Освіта», 23-24.02.2022 р., тривалість 0,5 

кредити (15 год). 

Гасюк Г.Г. - свідоцтво про підвищення кваліфікації за програмою «Розвиток 
професійних компетенцій педагога ЗВО», з 26.08.2021 р. до 27.09.2021 р., 
МОН України при Національному педагогічному університеті імені М.П. 
Драгоманова на базі «Львівського навчально-наукового центру професійної 
освіти» (2 кредити). 
Кузик І.В.- МОН України Центр розвитку кадрового потенціалу 
навчального закладу ГО «Центр освіти впродовж життя» Сумського 
державного університету, свідоцтво про підвищення кваліфікації серія СП 
№05408289/2582-21, програма підвищення кваліфікації «Social Media 

Marketing: базовий курс викладача», 23.09.2021 - 28.09.2021 (1 кредит). 
КЗ ЛОР “Львівський обласний інститут післядипломної педагогічної 
освіти”,  свідоцтво про підвищення кваліфікації серія AAP-2470ꓹ 
програма підвищення кваліфікації “Картографічна грамотність учнів – 

базова предметна компетентність”ꓹ31.03.2021 р.-02.12.2021 р.( 22год.) 
   ЛМГО “Львівський інститут освіти”, свідоцтво про підвищення 

кваліфікації серія  №1004086 , програма підвищення кваліфікації 
Підготовка  та тестовий тренінг з курсу “Природничі науки” ; форми та 
методи популяризації природничих знань, 31.03 2022 р. (5 год.) 

   ТОВ «На Урок»  ЄДРПОУ 41991148 (КВЕД 85.59) ,  свідоцтво про 
підвищення кваліфікації серія № В658-306819, програма підвищення 



кваліфікації під час  вебінару «Методика викладання травмуючих тем 

української історії (геноциди, воєнна історія)»ꓹ 20.04.2022 р. (2 години / 
0,06 кредиту). 

Проведено 4 методичних семінари: 
12.10.2021 – Компоненти професійних здібностей викладача (Коротка 
В.О.); 
Умови безпечного проведення лабораторних і практичних занять в 
навчальному процесі фахових молодших бакалаврів (Науменко В.Б.). 
14.12.2021 – Засоби проектного навчання. Впровадження методу проектів 
на заняттях (Ковальчук І.В.); 
Формування компетентностей при викладанні географії (Кузик І.В.) 
15.02.2022 – Академічна доброчесність і онлайн перевірка знань 
(Сташків О.Д.); 
Використання віртуальних платформ для виконання лабораторних робіт з 
фізики (Людкевич У.І.) 
12.04.2022 – Мовленнєвий етикет (Гасюк Г.Г.) 
Виховний процес у вищій школі у контексті педагогіки співробітництва 
(Рибак Н.Б.)  

Внесено зміни до Положення про порядок оцінювання знань здобувачів освіти 
із предметів профільної програми середньої освіти – Сташків О.Д. 
Наукова робота: 
Публікації, що вийшли з друку у поточному навчальному році: 

- Наукові статті: 
в базі даних «Scopus», «Web of Science Core Сollection» з Імпакт – 

фактором:  
-Stashkiv O. Luminescence-based determination of ytterbium(III) and 

morin in solution using sorption by Transcarpathian clinoptilolite /O. 

Stashkiv, V.  Vasylechko, R. Gamernyk // Mol. Cryst. Liq. Cryst. 2021. 

V.719, No 1.  P. 124-139. (Scopus).  

https://doi.org/10.1080/15421406.2020.1862468 

-Korotka V. Information and methodological technologies of the marketing 

activity management system in higher education institutions / Fursykova 

T., Boychuk I., Baluk N., Karpii O., Korotka V. // IJCSNS International 

Journal of Computer Science and Network Security. 2021.V.21, No.12. Р. 

383-390. (Scopus).  https://doi.org/10.22937/IJCSNS.2021.21.12.53 

у вітчизняному фаховому журналі: 
-Сташків О. Селективність сорбційно-люмінесцентного визначення 
морину / О. Сташків, В. Василечко, Р. Гамерник, Г. Грищук // Вісн. 
Львів. ун-ту. Сер. хім. 2021. Вип. 62. Ч. 1. С.139–144.  

http://dx.doi.org/10.30970/vch.6201.139 

http://dx.doi.org/10.22937/IJCSNS.2021.21.12.53
http://dx.doi.org/10.22937/IJCSNS.2021.21.12.53


-Коротка В. О. AR-технології в пакувальній індустрії / В. О. Коротка // 
Квалілогія книги: зб. наук. праць. Львів: УАД, 2021. №2 (40). С. 59-67.   

 Опублікування тез доповідей: 
 у міжнародній конференції: 

- Stashkiv O. Sorption-luminescence method for determination of 

ytterbium/ O.  Stashkiv, V. Vasylechko, R. Gamernyk // Abs. Book. The 7
th

 

Int. Conf. Ecological and Environmental Chemistry. Chisinau, 2022. P. 46. 

http://dx.doi.org/10.19261/eec.2022.v1   

-Коротка В. О. Перспективи використання біорозкладальних 
полімерів у медичній галузі / В. О. Коротка // ІХ Міжнародна науково-

практична конференція «Медицина. Виклики. Освіта», Бахмутський 
мед. коледж: тези доп. Бахмут-Харків: 2022. С. 35-37.  

Режим доступу: https://drive.google.com/file/d/1H1bOsD7N_XRZoZ_ne-

Jf78NeX3YbBicS/view 

-Стоколос-Ворончук О., Гасюк Г.Г. Олітературення етнообразів у 
рецепції гумористичних традицій: новаторство С. Руданського// V 
міжнародна науково-практична конференція. Innovations and prospects 

of world science!- Ванкувер, Канада. 29-31 грудня 2021 року 

- у всеукраїнській конференції: 
-Коротка В. О. Основні тенденції на світовому ринку паковань // Наук.-
техн.конф.проф.-викл.складу, наук.прац.і асп. УАД: тези доп. Львів: 
УАД, 2021. С. 44. 

4. Організаційна робота: 
Участь у роботі Вченої ради Академії: Литвин Т. М., Сташків О.Д. 
Участь у роботі Вченої ради факультету: Сташків О.Д. 
Участь у роботі Методичної ради Академії: Сташків О. Д. 
Робота в Приймальній комісії: Сташків О. Д. 
5. Виховна робота 

Виконання обов’язків куратора академічної групи: 
Сташків О. Д. – ІІ ФМ21; 

Гасюк Г. Г. -І МСф-3. 

Підготовка переможця (Добушовська Дарина) ІІ (обласного) етапу XII 
Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та студентської молоді 
імені Тараса Шевченка та ІІ (обласного) етапу XХIІ Міжнародного конкурсу з 
української мови імені Петра Яцика – Гасюк Г.Г. 
Виховні заходи, проведені цикловою комісією: 
- День Єднання (18.02.22) – Коротка В.О., Литвин Т.М., Гасюк Г.Г., 

Сташків  О.Д., Ковальчук І.В. 
- Подорож у Карпати, знайомство з містечком Славське та народними 

традиціями гуцулів (вересень 2021 р) – Гасюк Г.Г., група І МСф-3 



- Екскурсія у  Будинок вчених. Вивчення архітектурних комплексів міста 
Львова (березень 2022 р) - Гасюк Г.Г., група І МСф-3 

- Екскурсія центральною частиною Львова (вересень 2021 р) – Литвин Т.М., 
студенти І курсу відділення №1 

- Проєкт до Різдвяних свят: «Різдвяна казка в старовинному Львові».  
Кутя по-галицьки. Свято пампуха (грудень 2021 р) – Гасюк Г.Г., група ІМСф3 

- Андріївські вечорниці:  
«І такі ось небелиці бувають лиш на вечорницях» (грудень 2021 р) – Гасюк 
Г.Г., Коротка В.О., Ковальчук І.В., Кузик І.В., студенти відділення №1 

- Проєкт: «Ми підтримуємо українське» Хустина – українського роду 
берегиня (грудень 2021 р) – Гасюк Г.Г., Сташків О.Д., Коротка В.О., Кузик 
І.В., Ковальчук І.В., Людкевич У.І., студенти І курсу відділення №1 

- Проєкт до Дня рідної мови: «Говорити українською – це модно!» (лютий 
2022  р) - Гасюк Г.Г., студенти І курсу відділення №1 

-  Проєкт до дня народження Тараса Шевченка: «Ну що б, здавалося, слова… 
слова та голос – більш нічого. А серце б’ється – ожива, як їх почує!...» 
(березень 2022 р) - Гасюк Г.Г., студенти І курсу відділення №1 

- Проєкт до творчості Лесі Українки: «Я в серці маю те, що не вмирає…» 
(квітень 2022 р) - Гасюк Г.Г., студенти І курсу відділення №1 

- Мультимедійна екскурсія: Дрогобич. Вулицями Івана Франка (квітень 2022 
р) – Гасюк Г.Г., група І  МСф-3 

- Проєкт: «Любіть Україну у сні й наяву,вишневу свою Україну, 
красу її, вічно живу і нову, і мову її солов'їну…» (травень 2022 р) – Гасюк 
Г.Г., студенти І курсу відділення №1 

- підготовка відео роликів разом із студентами присвяченихꓽ до Дня води або 
водних ресурсів (22.03.2022 р.), до Дня Землі ( 22.04.2022 р.)ꓹ 
Чорнобильській трагедії (26.04.2022 р.), до Дня Європи (9.05.2022р.) та 
висвітлення їх на сайті академії в Instagram – Кузик І.В. 

Волонтерська діяльність: 
Коротка В.О. – членкиня громадської організації «Вектор допомоги» 

Гасюк Г.Г. – волонтерка в гуманітарному штабі «Львівської медичної 
академії імені Андрея Крупинського»  
Кузик І.В. -  волонтерка в Солонківській територіальній громаді. 

 

6. Інше 

Участь в VI Всеукраїнському Інтернет-конкурсі “ Учитель року-2022” за 
версією науково-популярного природничого журналу «Колосок» у номінації 
“Природничі науки” – Кузик І.В. 
 

 



 

  


