
ЗВІТ 

Кафедри хірургічних дисциплін і невідкладних станів 

за 2020-2021 н.р. 

 

І. Кадровий потенціал кафедри 

1. Список викладачів кафедри з указанням вченого звання, ступеня, кваліфікації, 

посади. 

• Похмурський Володимир Васильович (кандидат медичних наук, доцент, 

завідувач кафедри) – клінічне медсестринство в хірургії; медсестринство в 

хірургії з курсом анестезіології та реаніматології; військово-медична підготовка 

(тактична медицина); гострі стани та інтенсивна терапія 

• Грицевич Назар Романович (кандидат медичних наук) – медсестринство в 

хірургії; хірургія з оцінкою результатів досліджень; медсестринство в хірургії з 

курсом анестезіології та реаніматології 

• Нечипоренко Галина Володимирівна (кандидат медичних наук, доцент) – 

патоморфологія з секційним курсом; судова медицина 

• Антоненко Юлія Олександрівна – медсестринство в офтальмології; основи 

офтальмології; офтальмологія; медсестринство в педіатрії 

• Амізян Арташ Азадович – хірургія зубів та щелепно-лицева травматологія; 

невідкладна допомога в стоматології; рентгенографія зубів і щелеп; техніка 

виготовлення незнімних протезів; сучасні технології виготовлення зубних 

протезів 

• Білань-Масляник Світлана Романівна – військово-медична підготовка та 

медицина надзвичайних ситуацій; медсестринство в онкології 

• Войтюк Оксана Орестівна – техніка виготовлення щелепно-лицевих 

конструкцій; моделювання анатомічної форми зубів; техніка виготовлення 

знімних протезів 

• Гончаров Мар’ян Петрович – медсестринство в хірургії 

• Задорецька Ольга Романівна – техніка виготовлення ортодонтичних 

конструкцій в дитячому віці; терапевтична стоматологія; терапевтична 

стоматологія з курсом фізіотерапії 

• Конюх Ростислав Іванович – зуботехнічне матеріалознавство; техніка 

виготовлення незнімних протезів; сучасні технології виготовлення зубних 

протезів; стоматологічне матеріалознавство, обладнання та інструментарій 

• Микита Микола Миколайович – медсестринство в хірургії; клінічне 

медсестринство в хірургії 

• Назар Світлана Леонідівна – техніка виготовлення бюгельних протезів; дитяча 

стоматологія; медсестринство в стоматології 

• Парфенюк Марія Орестівна – анестезіологія та реаніматологія; 

медсестринство в онкології 

• Рудницька Юлія Петрівна – техніка виготовлення незнімних протезів; 

фізіотерапія в стоматології 

• Стеца Таміла Михайлівна –профілактика стоматологічних захворювань; 

стоматологічна допомога населенню та профілактична медицина; техніка 

виготовлення знімних протезів 



• Тісновець Ірина Іванівна –техніка виготовлення знімних протезів; основи 

ортодонтії та ортопедичної стоматології. 

• Хоркава Богдана Андріївна – медсестринство в хіругії; хірургія та масаж при 

хірургічних захворюваннях; хірургія з курсом анестезіології та реаніматології. 

• Шведа Юрій Ігорович – медсестринство в хірургії; загальна хірургія; хірургія з 

оцінкою результатів досліджень; анестезіологія та реаніматологія. 

 

Сумісники 

• Столяр Дмитро Володимирович – медсестринство в хірургії. 

• Чайковська Соломія Юріївна –профілактика стоматологічних захворювань; 

естетична стоматологія з основами косметології. 

 

2. Інформація про отримані викладачами кафедри у поточному навчальному 

році нагороди (грамоти, медалі, ордени, нагрудні знаки, тощо). 

- Гончаров М.П. Отримав грамоту від Львівської обласної державної 

адміністрації. 

 

3. Інформація про членство викладачів у професійних організаціях (хто саме і у 

яких?) 

• Члени Українського Лікарського товариства у Львові: Антоненко Ю.О., 

Гончаров М.П., Задорецька О.Р., Конюх Р.І., Стеца Т.М., Тісновець І.І., 

Хоркава Б.А. 

 

4. Список викладачів, які мають міжнародні мовні сертифікати В2, С1, С2 

(прізвище, номер сертифікату, ким і коли виданий). 

 

ІІ. Методична робота (поточний навчальний рік) 

1. Розроблені викладачами кафедри у поточному навчальному році (по кожному 

підпункту вказати прізвище викладача, назву програми, плану): 

− освітні програми: 

ОПП «Стоматологія»: 

• гарант – Задорецька О.Р. 

• члени робочої групи – Тісновець І.І., Конюх Р.І. 

ОПП «Стоматологія ортопедична»: 

• гарант – Задорецька О.Р. 

• члени робочої групи – Тісновець І.І., Конюх Р.І. 

 

− примірні (типові) програми навчальної дисципліни: 

Амізян А.А. 

ТП на ІІ СТ-11 Хірургія зубів та щелепно-лицева травматологія з невідкладною 

допомогою в стоматології 

ТП на ІІІ СТ-11 «Рентгенографія зубів та щелеп» 

 

Білань-Масляник С.Р. 

ТП на ІІ СТ-11 «Хірургічні хвороби». 

ТП на ІІІ МС 11-13 «Військово-медична підготовка» 

 



Антоненко Ю.О. 

ТП на ІІІ СТ-11 «Основи офтальмології» 

ТП на ІІІ МС 11-13 «М/с в офтальмології» 

 

Задорецька О.Р. 

ТП на ІІ СО-11 «Техніка виготовлення ортодонтичних конструкцій в дитячому віці» 

 

Назар С.Л. 

ТП на ІІ СО-11 «Техніка виготовлення бюгельних протезів» 

ТП на ІІ МС-21 «Медсестринство в стоматології» (вибіркова) 

ТП на ІІІ СТ-11 «Стоматологія дитячого віку» 

 

Столяр Д.В. 

ТП на ІІ ЛД-21 «Хірургія з оцінкою результатів досліджень» 

ТП на ІІ МСв-21 «Клінічне медсестринство в хірургії» 

 

Хоркава Б.А. 

ТП на ІІ АК-11 «Хірургія» 

ТП на І ЛД-22 «Онкологія з оцінкою результатів досліджень» 

ТП на ІІ МС-14 «Хірургія та масаж при хірургічних захворюваннях» 

ТП на ІІ МСв-21 «М/с в онкології та паліативна медицина» 

ТП на ІІІ ЛД-21 «Онкологія з оцінкою результатів досліджень» 

 

Шведа Ю.І., Гончаров М.П., Парфенюк М.О. 

ТП на ІІ МС 11-13 «М/с в хірургії з курсом анестезіології та реаніматології» 

ТП на ІІ МС-21 «М/с в хірургії з курсом анестезіології та реаніматології» 

 

Шведа Ю.І. 

ТП на ІІ ЛД-21 «Загальна хірургія» (вибіркова) 

 

− робочі навчальні програми дисциплін: 

Амізян А.А. 

РНП на ІІ СТ-11 Хірургія зубів та щелепно-лицева травматологія з невідкладною 

допомогою в стоматології 

РНП на ІІІ СТ-11 «Рентгенографія зубів та щелеп» 

 

Білань-Масляник С.Р. 

РНП на ІІ СТ-11 «Хірургічні хвороби». 

РНП на ІІІ МС 11-13 «Військово-медична підготовка» 

РНП на ІІ ЛД-11+ІІ СО-11+ІІ МПС-11 «ВМП» 

РНП на ІІІ АК-11 «ВМП» 

РНП на ІІІ МСв-11 «ВМП» 

РНП на ІІІ СТ-11 «ВМП» 

 

 

 

 



Антоненко Ю.О. 

РНП на ІІІ СТ-11 «Основи офтальмології» 

РНП на ІІІ МС 11-13 «М/с в офтальмології» 

РНП на ІІІ МСв-11 «М/с в офтальмології» 

 

Задорецька О.Р. 

РНП на ІІ СО-11 «Техніка виготовлення ортодонтичних конструкцій в дитячому віці» 

 

Назар С.Л. 

РНП на ІІ СО-11 «Техніка виготовлення бюгельних протезів» 

РНП на ІІ МС-21 «Медсестринство в стоматології» (вибіркова) 

РНП на ІІ МСв-21 «Медсестринство в стоматології» (вибіркова) 

РНП на ІІІ СТ-11 «Стоматологія дитячого віку» 

 

Нечипоренко Г.В. 

РНП на І ЛД-22 «Патоморфологія з секційним курсом» (оновлена) 

РНП на ІІ ЛД-21 «Патоморфологія з секційним курсом» 

Зроблена Анотація вибіркової дисципліни «Судова медицина» для: 

− освітній ступінь бакалавр спеціальність «224 Технології медичної діагностики та 

лікування» освітньо-професійна програма «Лабораторна діагностика». 

− освітній ступінь ( магістр) спеціальність «223 Медсестринство» освітньо-

професійна програма «Сестринська справа» 

− Зроблена відеопрезентація вибіркової дисципліни «Судова медицина». 

 

Столяр Д.В. 

РНП на ІІ ЛД-21 «Хірургія з оцінкою результатів досліджень» 

РНП на ІІ ЛД-22 «Хірургія з оцінкою результатів досліджень» 

РНП на ІІ МСв-21 «Клінічне медсестринство в хірургії» 

 

Хоркава Б.А. 

РНП на ІІ АК-11 «Хірургія» 

РНП на І ЛД-22 «Онкологія з оцінкою результатів досліджень» 

РНП на ІІ МС-14 «Хірургія та масаж при хірургічних захворюваннях» 

РНП на ІІ МСв-21 «М/с в онкології та паліативна медицина» 

РНП на ІІІ ЛД-21 «Онкологія з оцінкою результатів досліджень» 

 

Шведа Ю.І., Гончаров М.П., Парфенюк М.О. 

РНП на ІІ МС 11-13 «М/с в хірургії з курсом анестезіології та реаніматології» 

РНП на ІІ МСв-11 «М/с в хірургії з курсом анестезіології та реаніматології» 

РНП на ІІ МС-21 «М/с в хірургії з курсом анестезіології та реаніматології» 

 

Шведа Ю.І. 

РНП на ІІ ЛД-21 «Загальна хірургія» (вибіркова) 

 

− програми практики; (не було). 

 

 



✓ Участь у розробці планів роботи Академії, факультету, кафедри у поточному 

навчальному році (хто, який план?) 

Похмурський В.В., Задорецька О.Р., Антоненко Ю.О. розробляли план роботи 

кафедри, план методичних семінарів. 

 

✓ Підготовка питань для розгляду у поточному навчальному році (по кожному 

підпункту вказати прізвище викладача, назву питання, дату засідання): 

− на засіданні Вченої ради Академії; 

Похмурський В.В. доповідав про звіт роботи кафедри за І сем. 

 

− на засідання Методичної ради Академії; 

 

− на засідання Ради факультету. 

Задорецька О.Р., Тісновець І.І., 

 

✓ Проведення відкритих занять у поточному навчальному році (хто, коли, група, 

тема?) 

Войтюк О.О. в гр. І СО дисципліна  «Моделювання анатомічної форми зубів» 

 

✓ Викладання дисциплін іноземною мовою у поточному навчальному році 

(викладач, назва дисципліни). 

 

✓ Навчально-методичні комплекси (вказати перелік тих, які готові для перевірки). 

Нечипоренко Г.В.  

• «Судова медицина» для ІІ МС-31 

• «Патоморфологія з секційним курсом» для ІІ ЛД-21, І ЛД-22 

Антоненко Ю.О. 

Білань-Масляник С.Р. 

Гончаров М.П. 

Микита М.М. 

Парфенюк М.О. 

Хоркава Б.А. 

Шведа Ю,І. 

Амізян А.А. 

Войтюк О.О. 

• «Моделювання анатомічної форми зубів» для І СО-11 

• «Техніка виготовлення щелепно-лицевих конструкцій» для ІІ СО-11 

Задорецька О.Р. 

• «Техніка виготовлення ортодонтичних конструкцій в дитячому віці» для ІІ СО 

• «Терапевтична стоматологія з курсом фізіотерапії» І СТ 

Конюх Р.І. 

• Техніка виготовлення незнімних конструкцій» для І СО, ІІ СО 

Назар С.Л. 

Рудницька Ю.П. 

Стеца Т.М. 

Тісновець І.І. 

• Техніка виготовлення знімних конструкцій» для І СО, ІІ СО 



 

✓ Перелік курсів у системі Moodle (перелік, хто готував, відсоток готовності). 

Нечипоренко Г.В. 

• «Судова медицина» для ІІ МС-31 – 90% 

• «Патоморфологія з секційним курсом» для ІІ ЛД-21, І ЛД-22 – 90% 

Антоненко Ю.О. 

Білань-Масляник С.Р. 

Гончаров М.П. 

Микита М.М. 

Парфенюк М.О. 

Хоркава Б.А. 

Шведа Ю,І. 

Амізян А.А. 

• «Хірургія зубів та щелепно-лицева травматологія» дляIII СТ-11 -60% 

• «Рентгенографія в стоматології» для ІII СТ 11 - 50% 

Войтюк О.О., Тісновець І.І. 

• «Техніка виготовлення щелепно-лицевих конструкцій» для ІІ-СО 11 - 75% 

• «Техніка виготовлення знімних протезів» для І-ІІ СО-11 - 75% 

Задорецька О.Р. 

• «Терапевтична стоматологія» - 75% 

• «Терапевтична стоматологія з курсом фізіотерапії» - 75% 

Конюх Р.І. 

• «Техніка виготовлення незнімних протезів» І-ІІ-СО 11 - 90% 

• «Зуботехнічне матеріалознавство» для І СО 11 - 80% 

• «Сучасні технології виготовлення зубних протезів» для ІІ СО 11 - 80% 

• «Стоматологічне матеріалознавство, обладнання та інструментарій» для І СТ-11 

- 80% 

Назар С.Л. 

Рудницька Ю.П. 

Стеца Т.М. 

 

✓ Перелік закріплених за кафедрою кабінетів та лабораторій. 

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

o Лабораторія профілактики стоматологічних захворювань та сучасних технологій 

№ 49.  

o Кабінет стоматологічний, стоматологічного матеріалознавства № 46. 

o Навчальна лабораторія з медсестринства в хірургії та онкології, анестезіології та 

реанімації - №29. 

o Навчальний кабінет на базі КНП «Міська дитяча клінічна лікарня м. Львова» 

(вул. П. Орлика, 4). 

o ЛДП з медсестринства в педіатрії, 24,5 Навчальний кабінет на базі КНП ЛОР 

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

o ЛДП з медсестринства у внутрішній медицині, сімейній медицині на базі  КНП 

«5-та міська клінічна лікарня м. Львова (вул. Ген. Конвальця, 22). 

 

✓ Підвищення кваліфікації у поточному навчальному році (хто, де, коли?). 



• Білань-Масляник Світлана Романівна «Психолого-педагогічний цикл» ЛНУ 

ім. І. Франка. 2021 н.р. 

• Войтюк Оксана Орестівна «Стоматологія» Львівський медичний університет 

ім. Д. Галицького 2020, «Психолого-педагогічний цикл» ЛНУ ім. І. Франка. 2021 

н.р. 

• Гончаров Мар’ян Петрович «Хірургія» Львівський медичний університет ім. 

Д. Галицького 2020, «Психолого-педагогічний цикл» ЛНУ ім. І. Франка. 2021 

н.р. 

• Конюх Ростислав Іванович «Стоматологія» Львівський медичний університет 

ім. Д. Галицького 2020, «Психолого-педагогічний цикл» ЛНУ ім. І. Франка. 2021 

н.р. 

• Микита Микола Миколайович «Психолого-педагогічний цикл» ЛНУ ім. І. 

Франка. 2021 н.р 

• Рудницька Юлія Петрівна«Психолого-педагогічний цикл» ЛНУ ім. І. Франка. 

2021 н.р. 

 

✓ Підготовка питань для КРОК М та КРОК Б: 

• Нечипоренко Г.В. Розробила 15 тестових завдань для ліцензійного іспиту Крок 

– Б на спеціальності «Лабораторна діагностика» з дисципліни «Патоморфологія 

з секційним курсом». 

• Антоненко Ю.О. Розробила 10 тестових завдань  ліцензованого іспиту Крок-

Б з дисципліни «Офтальмологія з результатами лабораторних досліджень», та 

5 Крок-М з дисципліни «Офтальмологія». 

• Гончаров М.П. Розробив 33 тестових завдання для ліцензійного іспиту КРОК 

– М на спеціальності «Сестринська справа» з дисципліни«Медсестринство в 

хірургія».  

• Столяр Д.В. Розробив 36 тестових завдання для ліцензійного іспиту КРОК – 

Б на спеціальності «Сестринська справа» з дисципліни«Медсестринство в 

хірургія».  

• Парфенюк М.О.Розробила 27 тестових завдань для ліцензійного іспиту 

КРОК – М на спеціальності «Акушерська справа» з дисципліни 

«Анестезіологія та реаніматологія». 

• Хоркава Б.А.Розробила 25 тестових завдань для ліцензійного іспиту КРОК – 

М на спеціальності «Акушерська справа» з дисципліни«Хірургія». 

• Шведа Ю.І. Розробив 15 тестових завдань для ліцензійного іспиту КРОК – Б 

на спеціальності «Лабораторна діагностика» з дисципліни «Хірургія з оцінкою 

результатами досліджень». 

• Задорецька О.Р. Проводила внутрішньо кафедральну рецензію тестових 

завдань для оновлення бази даних ліцензійного іспиту Крок-М спеціальності 223 

Медсестринство, освітньо-професійної програми Сестринська справа, з 

дисципліни «Медсестринство в хірургії». 

 

✓ Список офіційно виданоїнавчально-методичної літератури у поточному 

навчальному році(через видавництво! – підручники, посібники; надати 

інформацію відповідно до стандартів бібліографічних посилань: 

http://aphd.ua/pryklady-oformlennia-bibliohrafichnoho-opysu-vidpovidno-do-dstu-

http://aphd.ua/pryklady-oformlennia-bibliohrafichnoho-opysu-vidpovidno-do-dstu-83022015/


83022015/ 

✓ Редагування офіційно виданих (через видавництво!)навчально-методичних 

видань у поточному навчальному році (підручники, посібники; інформація 

відповідно до стандартів бібліографічних посилань:http://aphd.ua/pryklady-

oformlennia-bibliohrafichnoho-opysu-vidpovidno-do-dstu-83022015) 

✓ Рецензування офіційно виданих навчально-методичних матеріаліву поточному 

навчальному році (підручники, посібники; інформація відповідно до стандартів 

бібліографічних посилань:http://aphd.ua/pryklady-oformlennia-bibliohrafichnoho-

opysu-vidpovidno-do-dstu-83022015). 

✓ Проведено методичних семінарів (назва, дата). 

Антоненко Ю.О. Виступила на методичному засіданні кафедри: «Кейс-метод 

як форма інтерактивного навчання майбутніх фахівців». 

Задорецька О.Р. На методичному семінарі кафедри виступили з доповіддю: 

«Формування «Soft-skills» в усіх учасників освітнього процесу, як відповідь на 

виклики сьогодення». 

 

✓ Розробка Положень, або іншої нормативної документації (назва). 

 

ІІІ. Наукова робота у звітний період 

✓ Результати досліджень з комплексної теми кафедри (стан виконання відповідно 

плану роботи). 

✓ Публікації, що вийшли з друку у поточному навчальному році (інформація по 

кожному пункту відповідно до стандартів бібліографічних 

посилань:http://aphd.ua/pryklady-oformlennia-bibliohrafichnoho-opysu-vidpovidno-do-

dstu-83022015 ): 

− Монографії 

 

− Підручники 

• Назар С.Л. Вийшов з друку «Словник  медичних термінів для зубних техніків»: 

Назар С.Л., Жуковська Л.О., Заяць Т.І., Нечипор Н.О. – Львів: Новий Світ – 2000. 

2020. – 158с. ISBN 978-418-289-5. 

 

− Наукові статті: 

▪ в базі даних «Scopus», «WebofScience», «Core collection» з Імпакт - фактором 

▪ в закордонному виданні 

• Нечипоренко Г.В. Certificate № 13 Date: 14.12.2020 THE WAY TO REFORM THE 

PATHOMORPHOLOGICAL SERVICE. FORENSIC EXAMINATION - EUROPEAN 

EXPERIENCE’. UKRAINE - ISRAEL - TURKEY – SLOVAKIA. 

• Микита М.М. Стаття в міжнародному журналі – «ХІРУРГІЯ СХІДНОЇ ЄВРОПИ» 

2020, ТОМ 9, № 1- 2. «Яка потреба дренажу черевної порожнини при 

деструктивному гострому апендициті». 

 

▪ у вітчизняному фаховому журналі 

▪ інших виданнях 

− Опублікування тез доповідей: 

− у міжнародній конференції 
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− у всеукраїнській конференції: 

✓ Тісновець І.І., Задорецька О.Р.«Використання інноваційно-комунікаційних 

технологій у навчальному процесі гігієністів зубних під час дистанційного 

навчання» //Матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні 

питання запровадження інтерактино-інноваційних форм навчання у ЗВО 

медичного профілю» - Львів. 28.05.2021. С. 156-159. 

✓ Амізян А.А. Тези до I Всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні 

питання запровадження інтерактивно-інноваційних форм навчання у ЗВО 

медичного профілю» - «Здоров’я населення та негативні фактори впливу. Служби 

охорони здоров’я в країнах ЄС та їх ефективність». 

 

− у регіональній конференції: 

Дуб.Н.Є., Задорецька О.Р., Качор В.Т. «Перспективи впровадження стратегії 

розвитку паліативної допомоги в Україні на період до 2027 року». Матеріали ХVІIІ 

Конґресу Світової Федерації Українських Лікарських Товариств (СФУЛТ). - Львів, 

1-3.10.2020. 

 

✓ Отримання охоронних документів у поточному навчальному році (подання заявки 

на отримання патенту, авторські свідоцтва, патенти на винахід, патенти на корисну 

модель – вказати прізвище, реквізити документу). 

 

✓ Навчання в аспірантурі (прізвище, де саме?). 

Шведа Юрій Ігорович - Аспірантура ЛРІДУ НАДУ при Президентові України 

(Львівський регіональний інститут державного управління Національної академії 

державного управління) кафедра державного управління 

✓ Підтверджені захисти дисертацій у поточному навчальному році (прізвище, дата, 

тема). 

✓ Опанування дисертацій у поточному навчальному році (прізвище, дата, тема, 

спецрада). 

✓ Наукове керівництво докторантами, аспірантами у поточному навчальному році 

(прізвище керівника, здобувача, тема). 

✓ Керівництво магістрантами у поточному навчальному році (керівник, 

здобувач, тема). 

• Керівник - Похмурський В.В., здобувач Гончаров М.П. Магістерська робота 

«Особливості формування фахової компетенції медсестер для роботи в системі 

екстреної медичної допомоги». 

 

✓ Робота в спеціалізованих Вчених радах по захисту дисертацій (хто, назва 

спецради). 

✓ Робота в редакційних колегіях (прізвище, назва). 

✓ Керівництво авторським колективом наукового видання (відповідно до стандартів 

бібліографічних посилань:http://aphd.ua/pryklady-oformlennia-bibliohrafichnoho-

opysu-vidpovidno-do-dstu-83022015). 

✓ Участь в роботі журі олімпіад, конкурсів наукових робіт (прізвище, назва). 

✓ Участь у складі оргкомітету конференцій, семінарів (міжнародних, всеукраїнських, 

регіональних, внутрівузівських – прізвище, назва). 

✓ Студентська наука: 

http://aphd.ua/pryklady-oformlennia-bibliohrafichnoho-opysu-vidpovidno-do-dstu-83022015
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− Наукові гуртки (назва, керівник). 

Керівники: 

• Стеца Т.М. – стоматологічний гурток «Аполонія»,  

• Микита М.М. хірургічний гурток «Хірургія» 

 

− Підготовлено студентських робіт на наукові конкурси (прізвище студента, 

керівника, назва конкурсу). 

− Підготовлено студентів на олімпіади (прізвище студента, керівника, назва 

конкурсу). 

− Опубліковано статей (прізвище студента, керівника, назва відповідно до стандартів 

бібліографічних посилань:http://aphd.ua/pryklady-oformlennia-bibliohrafichnoho-

opysu-vidpovidno-do-dstu-83022015). 

− Опубліковано тез доповідей (прізвище студента, керівника, назва відповідно до 

стандартів бібліографічних посилань:http://aphd.ua/pryklady-oformlennia-

bibliohrafichnoho-opysu-vidpovidno-do-dstu-83022015). 

− Левіновський О.К., Тісновець І.І., Задорецька О.Р.«Герметизація фісур молярів: 

етапи, аналіз статистичних даних» //Матеріали І-ї Всеукраїнської студентської 

науково-практичної конференції «Теоретичні та практичні аспекти 

фундаментальних медико-біологічних наук». - Львів. 20.05.2021. С. 228-231. 

− Федчишин М.Ю., Конюх Р.І., Рудницька Ю.П. «Цифрові технології в 

ортопедичній стоматології» //Матеріали І-ї Всеукраїнської студентської науково-

практичної конференції «Теоретичні та практичні аспекти медико-біологічних 

наук». – Львів. 20.05.2021. – С. 232-239. 

 

ІV. Організаційна роботау звітний період 

✓ Участь у роботі експертних рад НАЗЯВО (прізвище) 

 

✓ Участь у роботі Науково-методичної комісії з вищої освіти МОН (прізвище, назва 

комісії) 

• Задорецька О.Р. - член підкомісії зі спеціальності 223 Медсестринство 

Науково-методичної комісії 8 з охорони здоров’я сектору фахової передвищої 

освіти Науково-методичної ради Міністерства освіти і науки України: 

 

✓ Участь у роботі Вченої ради Академії (прізвище) 

Похмурський В.В., Грицевич Н.Р., Нечипоренко Г.В. 

 

✓ Участь у роботі Вченої ради факультету (прізвище) 

Похмурський В.В. зав. каф. хірургічних дисциплін і невідкладних станів, 

Задорецька О.Р.– заступник декана з методичної роботи, 

Тісновець І.І.– заступник декана з наукової роботи 

 

✓ Участь у роботі Методичної ради Академії (прізвище) 

Похмурський В.В., Назар С.Л. 

 

✓ Робота в Приймальній комісії (прізвище) 
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✓ Виконання обов’язків гаранта освітньої програми (прізвище гаранта, назва 

програми) 

• Задорецька О.Р. - гарант освітньо-професійної програми «Стоматологія» 

• Задорецька О.Р – гарант освітньо-професійної програми«Стоматологія 

ортопедична». 

 

✓ Участь у профорієнтаційній роботі (назва заходу, прізвище учасників, дата, місце 

проведення) 

 

V. Виховна робота у звітний період 

✓ Виконання обов’язків куратора академічної групи у т.ч. для груп студентів з 

особливими потребами (прізвище, група): 

✓ Войтюк О.О. гр. І ЛДф+СОф 

✓ Назар С.Л. - І СО-11 

✓ Стеца Т.М. - І СТ-11 

✓ Задорецька О.Р. – ІІІ СТ-11 

✓ Тісновець І.І.- ІІ СО-11 

✓ Хоркава Б.А. –ІІ АК 11 

✓ Столяр Д.В. –ІІІ МС 11 

✓ Гончаров М.П. – ІІ МС-21 

 

✓ Підготовка студентів до творчих, мистецьких конкурсів та спортивних змагань 

(прізвище керівника, студента, назва конкурсу, або змагання). 

 

✓ Виховні заходи, проведені кафедрою (назва, дати проведення, організатори). 

Назар С.Л., І СО-11: 

• виховна година з психологом, щодо адаптації студентів нового набору; 

• похід втеатр ім. М.Заньковецької на виставу «Сватання на Гончарівці» - І сем.; 

• 2 березня студенти брали участь у заході відзначенні річниці загибелі «Небесної 

сотні»; 

• 04.03. - відбулася зустріч з студентським капеланом, братом Остапом; 

• похід у філармонію; 

• 22.06.21р. за ініціативи декана п. Дуб Н.Є. та адміністрації проведено зустріч-

презентація з представниками компанії Oral-B. Викладачі: Задорецька О.Р., 

Тісновець І.І., Назар С.Л.,Амізян А.А.. 

 

Войтюк О.О., гр.ЛДф+СОф.: 

• Студенти брали участь у анкетуванні 18.05 «Якість освітнього процесу» 

• 28.05. «Організація дистанційного навчання» 

• 04.03.відбулася зустріч з студентським капеланом, братом Остапом. 

• 11.03. відбулися батьківські збори он-лайн,через zoom. 

• 03.06. батьківські збори в стінах академії. 

• 25.05.відвідали філармонію, де прослухали концерт «Сучасна вокальна Україна» 

• 02.06. група прийняла участь у зустрічі з представниками правоохоронних 

органів. 

 



Столяр Д.В., ІІІ МС-11: 

• відкрите zoom заняття на тему реабілітаційних заходів після перенесеної 

інфекції covid19; 

• флеш-моб «Дихай вільно». 

 


