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 Грицевич Н.Р., Нечипоренко Г.В., Цвих Л.О. 

Антоненко Ю.О., Білань–Масляник С.Р., Гончаров М.П., Микита М.М.,Столяр Д.В.,  

Шведа Ю.І., Хоркава Б.А., Парфенюк М.О., Амізян А.А., Войтюк О.О., Задорецька О.Р., 

Конюх Р.І., Назар С.Л., Рудницька Ю.П., Стеца Т.М., Тісновець І.І.. 

 

Навчальні  дисципліни : 

1. Клінічне  медсестринство в хірургії. 

2. Сучасні  методи  діагностики. 

3. Магістерська  робота: Судова  Медицина. 

4. Медсестринство  в хірургії. 

5. Клінічне медсестринство в хірургії. 

6. Хірургічні  хвороби. 

7. Хірургія і масаж при хірургічних захворюваннях.  

8. Хірургія. 

9. Клінічна патфізіологія. 

10. Патоморфологія. 

11. Патоморфологія  та  патофізіологія. 

12. Патоморфологія з секційним курсом. 

13. Медсестринсво в геронтології, геріатрія  та паліативній медицині. 

14. Основи геронтології і геріатрії. 

15. Анестезіологія та реаніматологія. 

16. Військово- медична підготовка та медицина надзвичайних ситуацій. 

17. Анестезіологія  та реаніматологія. 

18. Медсестринство в онкології. 

19. Перша медична допомога. 

20. Стоматологічне  матеріалознавство, обладнання та інструментарій. 

21. Зуботехнічне матеріалознавство. 

22. Сучасні технології виготовлення зубних протезів. 

23. Моделювання анатомічної форми зубів. 

24. Техніка виготовлення незнімних протезів. 

25. Техніка виготовлення знімних протезів. 

26. Техніка виготовлення бюгельних протезів.  

27. Техніка виготовлення щелепно-лицевих конструкцій. 

28. Техніка виготовлення орттдонтичних конструкцій в дитячому віці. 

29. Терапевтична  стоматологія. 



30. Профілактика  стоматологічних  захворювань. 

31. Дитяча стоматологія. 

32. Стоматологічна  допомога  населенню  та  профілактична  медицина. 

33. Естетична стоматологія з основами  косметології.  

34. Основи  ортодонтії та ортопедичної стоматології. 

35. Хірургія  зубів  та  щелепно-лицева  травматологія. 

36. Невідкладна  допомога  в  стоматології. 

 

Навчально-методична  робота: 

Гончаров М.П. дисципліна «Медсестринство в хірургії» тема:  

- «Догляд за хворими з хірургічними захворюваннями голови., Догляд за хворими з 

хірургічними ушкодженнями голови., Догляд за хворими з хірургічними ушкодженнями 

шиї., Догляд за хворими з хірургічними захворюваннями грудної клітки.» ІІ МС 3  сем.; 

- «Механічні ушкодження, електротравма. Догляд за онкологічними хворими» для 

студентів групи  ІІІ МС(в) 11.  

Парфенюк М.О. дисципліна «Анестезіологія та реаніматологія» тема: «Принципи 

діагностики онкопухлин»  

Тісновець І.І. «Естетична стоматологія з основами косметології» ІІІ СТ 

Задорецьку О.Р., Тісновець І.І., Войтюк О.О. «Техніка виготовлення ортодонтичних 

конструкцій в дитячому віці» тема:   «Деталі знімних конструкції ортодонтичних апаратів. 

Виготовлення дротяних  деталей» для студентів  ІІСО 3 сем. 

Хоркаву Б.А. дисципліна «Хірургія  з курсом анестезіології та реаніматології» тема: 

«Десмургія» для ІІ АК 3сем. 

Конюх Р.І., Амізян А.А., Рудницька Ю.П., дисципліна «Техніка виготовлення незнімних 

протезів» тема «Моделювання анатомічної форми зубів» для студентів І СО 11 за новим 

навчальним планом 2019 н.р 

Конюх Р.І. (у співавторстві з Рудницька Ю.П. та Тісновець І.І.) «Техніка виготовлення 

незнімних протезів» за модулем тема:  

- «Техніка виготовлення штампованих металевих коронок» для студ. І СО 2 сем.  

- 4 теми за змістовим модулем 5 «Виготовлення комбінованої коронки за методом Бєлкіна»; 

Тісновець І.І., Конюха Р.І., Задорецьку О.Р., оновлені методичні рекомендації в співавторстві 

з дисципліни «Естетична стоматологія з основами косметології» тема «Естетична 

стоматологія з основами косметології» 

Білань-Масляник С.Р. дисципліна «Хірургічні хвороби» тема  «Знеболення. 

Передопераційний та післяопераційний періоди»  для студентів ІІ СТ 11 3 сем. 

Амізяна А.А., Стецу Т.М. «Невідкладні стани в стоматології» тема  «Невідкладні стани в 

стоматології». 

Парфенюк М.О.«Медсестринство в онкології» тема «Принципи діагностики онкопухлин». 

Антоненко Ю.О.: 

- дисципліна «Медсестринство  в  офтальмології» 5 семестр гр. ІІІМСв11 за Змістовий 

модуль 1: Анатомія і фізіологія органа зору. порушення рефракції та акомодації. Хвороби 

допоміжного апарату очей. 

     Змістовий модуль 2: Захворювання очей. Ушкодження очного яблука та його     

допоміжного апарату. 

- дисципліна «Офтальмологія» для студентів спеціальності 223 «Медсестринство» спеціалізація 

«Акушерська справа» ІІІ семестр  



      Змістовий модуль 1: Анатомія і фізіологія органа зору. Порушення рефракції та акомодації. 

Захворювання допоміжного апарату очей. 

      Змістовий модуль 2: Захворювання очей. Ушкодження очного яблука та його допоміжного 

апарату. 

- робочий зошит  з дисципліни «Офтальмологія» для студентів спеціальності 223 «Медсестринство» 

спеціалізації «Акушерська справа» ІІІ семестр. 

Назар С.Л. дисципліна «Техніка виготовлення  бюгельних протезів» тема «Паралелометрія». 

Столяра Д.В. «Медсестринство в хірургії» тема: «Механічні ушкодження, електротравма. 

Догляд за онкологічними хворими» для студентів групи  ІІІ МС(в) 11.. 

Доповіді на методичному семінарі: 

Назар С.Л. «Організація самостійної роботи студентів на основі компетентнісного підходу»; 

Тісновець І.І. «Аналіз основних аспектів самостійної»; 

Антонеко Ю.О «Вплив мотивації студентів на ефективність навчального процесу» 

Задорецька О.Р. «Психолого-педагогічні основи навчально-пізнавальної діяльності 

студентів». 

  

Наукова  робота: 

Виконання розділів теми наукової роботи кафедри. 

- Тісновець І.І. «Гігієна ротової порожнини: етапи професійної гігієни та аналіз 

статистичних даних». Підготувала Манишин О.М., студентка ІІ-го курсу Спеціальності 

«Акушерська справа» ВНКЗ ЛОР «Львівська медична академія імені Андрея 

Крупинського». Наукові керівники: викладач кафедри внутрішньої медицини та 

управління охороною здоров’я Кузьменко О.В., асистент кафедри хірургічних дисциплін і 

невідкладних станів Тісновець І.І.Основним завданням даної публікації є аналіз 

статистичних даних щодо зміни кількості надання послуг професійної гігієни порожнини 

рота пацієнтам стоматологічної клініки «ПАРКДЕНТАЛ» на протязі трьох років, 

виявлення рівня запотребованості даної процедури у населення, актуальності процедури 

для тих чи інших груп населення та розглянути етапи проведення. 

- Гончаров М.П. «Неформальне навчання базовій підтримці життєдіяльності  - запорука врятованого 

життя  людини» Неділько П.О. студент ІІІ-го курсу спеціальності «Сестринська справа» 

бакалаврський рівень ВНКЗ ЛОР «Львівська медична академія   імені Андрея 

Крупинського». 

Публікація у співавторстві: 

- Дуб Н.Є., Задорецька О.Р., Багрій І.І..Аналіз наукових поглядів на медсестринство в 

Україні на сучасному етапі // Матеріали Міжнародної науково-практичної 

конференції «Актуальні досягнення медичних наукових досліджень в Україні та 

країнах ближнього зарубіжжя». – Київ.- 4-5.10.2019. 

- Дуб Н.Є., Тісновець І.І., Багрій І.І.Теоретичні підходи до уточнення окремих 

дефініцій, які утворюють понятійно-категорійний апарат менеджменту в 

медсестринстві // Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Медичні 

науки: історія розвитку, сучасний стан та перспективи досліджень». – Львів. – 27-

28.09.2019. – С. 61-65. 

- Назар С.Л. у співавторстві: Гороховська О.М., Заяць Т.І., Жуковська Л.О. «Словник 

медичних термінів для зубних техніків» перевидано 2020р. 

- Цвих Л.О., Петришин О.А. «Доцільність застосування нових класифікацій каріозних 

порожнин, альтернативних до класифікації Блека». 

Антоненко Ю.О. виступила на VІ науково-практичній конференції "Морально-етичні, 

правові та психологічні аспекти роботи лікаря" у м. Хмельницький 5-6 жовтня 2019 р.  



з доповіддю «Що старий, що малий (травний канал у віковому аспекті)». 

Підготувати  доповідь для виступу на   науковому семінарі «Глаукома. Вікові ризики». 

Задорецька О.Р., Назар С.Л. «Проблеми  і  перспективи  підготовки  зубних гігієністів  в 

Україні». 

 

ПОЗИЦІЯ ВИКОНАННЯ 

Кількість  

дисциплін 

1. Клінічне  медсестринство в хірургії. 

2. Сучасні  методи  діагностики. 

3. Магістерська  робота: Судова  Медицина. 

4. Медсестринство  в хірургії. 

5. Клінічне медсестринство в хірургії. 

6. Хірургічні  хвороби. 

7. Хірургія і масаж при хірургічних захворюваннях.  

8. Хірургія. 

9. Клінічна патфізіологія. 

10. Патоморфологія. 

11. Патоморфологія  та  патофізіологія. 

12. Патоморфологія з секційним курсом. 

13. Медсестринсво в геронтології, геріатрія  та паліативній медицині. 

14. Основи геронтології і геріатрії. 

15. Анестезіологія та реаніматологія. 

16. Військово- медична підготовка та медицина надзвичайних ситуацій. 

17. Анестезіологія  та реаніматологія. 

18. Медсестринство в онкології. 

19. Перша медична допомога. 

20. Стоматологічне  матеріалознавство, обладнання та інструментарій. 

21. Зуботехнічне матеріалознавство. 

22. Сучасні технології виготовлення зубних протезів. 

23. Моделювання анатомічної форми зубів. 

24. Техніка виготовлення незнімних протезів. 

25. Техніка виготовлення знімних протезів. 

26. Техніка виготовлення бюгельних протезів.  

27. Техніка виготовлення щелепно-лицевих конструкцій. 

28. Техніка виготовлення орттдонтичних конструкцій в дитячому віці. 

29. Терапевтична  стоматологія. 

30. Профілактика  стоматологічних  захворювань. 

31. Дитяча стоматологія. 

32. Стоматологічна  допомога  населенню  та  профілактична  медицина. 

33. Естетична стоматологія з основами  косметології.  

34. Основи  ортодонтії та ортопедичної стоматології. 

35. Хірургія  зубів  та  щелепно-лицева  травматологія. 

36. Невідкладна  допомога  в  стоматології. 

 

Кількість  

викладачів 

Завідувач – к.м.н. Похмурський  Володимир  Васильович 

Задорецька О.Р.,Столяр Д.В. Грицевич Н.Р., Нечипоренко Г.В., Цвих Л.О., 

Антоненко Ю.О., Білань–Масляник С.Р., Гончаров М.П., Микита М.М., 

Столяр Д.В., Шведа Ю.І., Хоркава Б.А., Парфенюк М.О., Амізян А.А.,     

Войтюк О.О., Задорецька О.Р., Конюх Р.І., Назар С.Л., Рудницька Ю.П., 

Стеца Т.М., Тісновець І.І.,  

 

Показові  заняття Гончаров М.П. Майстер-клас «Базова підтримка життєдіяльності» 

 



Методичні  

рекомендації по  

самостійній  роботі  

та  практичних  

заняттях 

Обговорення  і  затвердження  методичних  рекомендацій  до практичних  

занять  з  дисциплін: 

- Техніка виготовлення ортодонтичних конструкцій в дитячому віці 

«Деталі знімних конструкції ортодонтичних апаратів. Виготовлення 

дротяних деталей» для студ ІІСО 3 сем. 

- Медсестринствов в хірургії «Догляд за хворими з хірургічними 

захворюваннями голови». « Догляд за хворими з хірургічними 

ушкодженнями голови». «Догляд за хворими  з хірургічними 

ушкодженнями шиї». «Догляд за хворими з хірургічними 

захворюваннями грудної клітини» для студ. ІІ МС 3 сем.. 

- Оновлено методичні рекомендації з 

   Дисципліни «Хірургія  з курсом 

   анестезіології та реаніматології» тема 

   методички: «Десмургія» для студ.  

   ІІ АК 3сем. 

- Техніка виготовлення незнімних протезів тема «Моделювання 

анатомічної форми зубів» для студентів І СО 11 за новим навчальним 

планом в співавторстві. 

- Оновлено методичні рекомендації  

 «Естетична стоматологія з основами косметології» в співавторстві, для 

студенів групи ІІІ СТ. 

- Хірургія тема «Знеболення. Передопераційний та післяопераційний  

періоди»  для студ. ІІ СТ 11 3 сем. 

Гончаров М.П. «Догляд за хворими з хірургічними захворюваннями 

голови., Догляд за хворими з хірургічними ушкодженнями голови., Догляд 

за хворими з хірургічними ушкодженнями шиї., Догляд за хворими з 

хірургічними захворюваннями грудної клітки.» ІІ МС 3  сем.. 

дисципліна «Медсестринство в хірургії» тема: «Механічні ушкодження, 

електротравма. Догляд за онкологічними хворими» для студентів групи  ІІІ 

МС(в) 11.  

Парфенюк М.О. «Принципи діагностики онкопухлин»  

Тісновець І.І. «Естетична стоматологія з основами косметології» ІІІ СТ 

Задорецьку О.Р., Тісновець І.І., Войтюк О.О. «Техніка виготовлення 

ортодонтичних конструкцій в дитячому віці» тема   «Деталі знімних 

конструкції ортодонтичних апаратів. Виготовлення дротяних  деталей» для 

студентів  ІІСО 3 сем. 

Хоркаву Б.А. «Хірургія  з курсом анестезіології та реаніматології» тема 

«Десмургія» для ІІ АК 3сем. 

Конюх Р.І., Амізян А.А., Рудницька Ю.П., дисципліна «Техніка 

виготовлення незнімних протезів» тема «Моделювання анатомічної форми 

зубів» для студентів І СО 11 за новим навчальним планом 2019 н.р 

Конюх Р.І. (у співавторстві з Рудницька Ю.П. та Тісновець І.І.) «Техніка 

виготовлення незнімних протезів» за модулем тема:  

- «Техніка виготовлення штампованих металевих коронок» для студ. 

І СО 2 сем.  

- 4 теми за змістовим модулем 5 «Виготовлення комбінованої коронки за 

методом Бєлкіна»; 

Тісновець І.І., Конюха Р.І., Задорецьку О.Р., які оновлені методичні 

рекомендації в співавторстві з дисципліни «Естетична стоматологія з 

основами косметології» тема«Естетична стоматологія з основами 

косметології» 

Білань-Масляник С.Р. дисципліна «Хірургічні хвороби» тема  «Знеболення. 



Передопераційний та післяопераційний періоди»  для студентів ІІ СТ11  

3 сем. 

Амізяна А.А., Стецу Т.М. «Невідкладні стани в стоматології» тема  

«Невідкладні стани в стоматології». 

Парфенюк М.О.«Медсестринство в онкології» тема «Принципи 

діагностики онкопухлин». 

Антоненко Ю.О.: 

- дисципліна «Медсестринство  в  офтальмології» 5 семестр гр. ІІІМСв11 

за Змістовий модуль 1: Анатомія і фізіологія органа зору. порушення 

рефракції та акомодації. Хвороби допоміжного апарату очей. 

     Змістовий модуль 2: Захворювання очей. Ушкодження очного яблука та 

його     допоміжного апарату. 

- дисципліна «Офтальмологія» для студентів спеціальності 223 

«Медсестринство» спеціалізація «Акушерська справа» ІІІ семестр  

      Змістовий модуль 1: Анатомія і фізіологія органа зору. Порушення рефракції 

та акомодації. Захворювання допоміжного апарату очей. 

      Змістовий модуль 2: Захворювання очей. Ушкодження очного яблука та його 

допоміжного апарату. 

Назар С.Л. дисципліна «Техніка виготовлення  бюгельних протезів» тема 

«Паралелометрія». 

Столяра Д.В. «Медсестринство в хірургії» тема: «Механічні ушкодження, 

електротравма. Догляд за онкологічними хворими» для студентів групи  ІІІ 

МС(в) 11.; 

 

Друковані  праці: Аналіз наукових поглядів на медсестринство в Україні на сучасному етапі 

// Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні 

досягнення медичних наукових досліджень в Україні та країнах ближнього 

зарубіжжя». – Київ.- 4-5.10.2019. Дуб Н.Є., Задорецька О.Р., Багрій І.І.. 

Теоретичні підходи до уточнення окремих дефініцій, які утворюють 

понятійно-категорійний апарат менеджменту в медсестринстві // 

Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції «Медичні науки: 

історія розвитку, сучасний стан та перспективи досліджень». – Львів. – 27-

28.09.2019. – С. 61-65. Дуб Н.Є., Тісновець І.І., Багрій І.І. 
Березень 2020 рік. 

Подано тези для ІІ-ої регіональної міжвузівської студентської науково-практичної 

конференції «Теоретичні та прикладні аспекти медико-біологічних наук». 

Тісновець І.І. асистент кафедри хірургічних дисциплін та невідкладних станів 

Тези: «Гігієна ротової порожнини: етапи професійної гігієни та аналіз 

статистичних даних». Підготувала Манишин О.М., студентка ІІ-го курсу 

Спеціальності «Акушерська справа» ВНКЗ ЛОР «Львівська медична академія 

імені Андрея Крупинського». Наукові керівники: викладач кафедри внутрішньої 

медицини та управління охороною здоров’я Кузьменко О.В..  

Гончаров М.П. асистент кафедри хірургічних дисциплін та невідкладних станів 

«Неформальне навчання базовій підтримці життєдіяльності  - запорука 

врятованого життя  людини» Неділько П.О. студент ІІІ-го курсу 

спеціальності «Сестринська справа» бакалаврський рівень 

ВНКЗ ЛОР «Львівська медична академія   імені Андрея Крупинського» 

Назар С.Л. у співавторстві: Гороховська О.М., Заяць Т.І., Жуковська Л.О. 

«Словник медичних термінів для зубних техніків» перевидано 2020р. 

Цвих Л.О., Петришин О.А. «Доцільність застосування нових класифікацій 

каріозних порожнин, альтернативних до класифікації Блека». 

Антоненко Ю.О. виступила на VІ науково-практичній конференції 

"Морально-етичні, правові та психологічні аспекти роботи лікаря" у м. 



Хмельницький 5-6 жовтня 2019 р.  

з доповіддю «Що старий, що малий (травний канал у віковому аспекті)». 

Підготувати  доповідь для виступу на   науковому семінарі «Глаукома. 

Вікові ризики». 

Ведення  

навчальних  

журналів 

Без  особливих  зауважень, оформлені  згідно  навчальних  робочих  

програм, затверджених  нового  зразка. 

 

Контролюючі  

програми  з  

дисциплін  (тести  

введені) 

Бази  тестів  відповідають  вимогам, виконуються  доповнення  до  бази  

даних  тестів  і  вносяться  у  комп’ютерну  версію. 

Робота  по  атестації  

викладачів; 

Курси  підвищення  

кваліфікації  

(термін). 

 

Гончаров М.П., Парффенюк М.О., Антоненко Ю.О., Рудницька Ю.П. 

 

Підготовка  до  

кроку. 

Проводилась згідно плану. 

Тема  методичної  

роботи  кафедри 

(циклової  комісії), 

яка  входить  в  тему  

інституту. 

«Організація самостійної роботи студентів на основі компетентнісного 

підходу». 

 

Вплив мотивації студентів на ефективність навчального процессу. 

Участь  в  

конференціях, 

школах, лекторіях. 

Усі викладачі кафедри відвідували науково-практичні конференції та 

семінари протягом навчального семестру. 

Антоненко Ю.О. виступила на VІ науково-практичній конференції 

"Морально-етичні, правові та психологічні аспекти роботи лікаря" у  

м. Хмельницький 5-6 жовтня 2019 р. 

Гончаров М.П. та Шведа Ю.І. Проведення тренінгів по навчальних 

закладах Львова і Львівської області в кількості 50-ть тренінгів. 
Подано тези для ІІ-ої регіональної міжвузівської студентської науково-практичної 

конференції «Теоретичні та прикладні аспекти медико-біологічних наук». 

Тісновець І.І., Гончаров М.П. 

Індивідуальний  

план 

Підписані 

Звіти  по  пед. 

навантаженню. 

Викладачами  здано  вчасно 

Електронні  версії  з  

програмами  

навчальних  

дисциплін  (диск). 

Диск  з  програмами  дисциплін, що  викладаються  на  кафедрі  додається  

до  звіту. 

Положення  про  

кафедру 

Друкована  версія додається. 

Електронна  версія  на  диску. 

 

Електронна  

сторінка  кафедри 

Розміщена на офіційному сайті академії 

Взаємовідвідування  

викладачів. 

Проведені викладачами кафедри (Звіти додаються) 



Планується  наукова  

тема  кафедри. 

Розробка інноваційних методик підготовки сестри медичної в контексті 

формування фахової компетенції на основі дослідження тенденцій ринку 

праці та зайнятості. 

 

Список  

лабораторій, 

кабінетів, баз  

кафедри . 

1. Лабораторії  зуботехнічних дисциплін 52 (№1, №3, №4, №5, №6). 

2. Лабораторія профілактики стоматологічних захворювань та сучасних 

технологій № 49.  

3. Кабінет стоматологічний, стоматологічного матеріалознавства №46. 

4. Навчальна  лабораторія  з  медсестринства  в  хірургії  та  онкології, 

анестезіології  та  реанімації. 

5. Навчальний кабінет на базі КНП «Міська дитяча клінічна лікарня м. 

Львова» (вул. П. Орлика, 4). 

6. ЛДП з медсестринства в педіатрії, 24,5 Навчальний кабінет на базі  

      КНП ЛОР «ЛОДКЛ ОХМАТДИТ» (вул. М. Лисенка, 31). 

7. ЛДП з медсестринства у внутрішній медицині, сімейній медицині    на 

базі  КНП «5-та міська клінічна лікарня м. Львова (вул. Ген. 

Конвальця, 22). 

 

 

 

Звіт  складено  «____»___________20___р. 

 

Завідувач кафедрою к.мед.наук,доц. Похмурський В.В.  ___________________ 

 


