
ЗВІТ 

кафедри клінічного медсестринства, акушерства та гінекології 

за 2020-2021 н.р. 

 

І. Кадровий потенціал кафедри 

1. Палига Ігор Євгенович (д.м.н. Заслужений лікар України, завідувач кафедри) 

2. Кривко Юрій Ярославович (д.м.н.,професор, Заслужений лікар України, ректор) 

3. Согуйко Юрій Романович (к.м.н., проректор) 

4. Грабовська Тетяна Володимирівна (к.м.н. ,доцент) 

5. Карпінська Тетяна Георгіївна (к.м.н.) 

6. Короткий Валерій Васильович (к.м.н., доцент) 

7. Поцюрко Наталія Теодозіівна – викладач методист, викладач вищої категорії, 

зауч кафедри 

8. Гутей Галина Миронівна - викладач I категорії 

9. Куксенко Ірина Василівна - викладач методист, викладач вищої категорії, 

заступник декана факультету №1. 

10. Дідух Ольга Олегівна - викладач вищої категорії 

11. Яворська Наталя Володимирівна - викладач II категорії 

12. Наливайко Ліля Миколаівна - викладач I категорії 

13. Орібко Світлана Данилівна - заслужений лікар України, викладач методист, 

викладач вищої категорії. 

14. Синиця Світлана Вікторівна - викладач I категорії 

15. Рик Тетяна Миколаівна - викладач методист, викладач вищої категорії. 

 

Сумісники: 

Чайковська Галина Степанівна – к.м.н. старший науковий співробітник 

 

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

яких?): 

 

- Члени Українського Лікарського товариства у Львові: Куксенко І.В, 

Наливайко Л.М., Синиця С.В., Орібко С.Д., Поцюрко Н.Т. 

- Член товариства лікарів-інтерністів і пульмонологів – Короткий В.В. 

 

ІІ. Методична робота: 

✓ Розроблені викладачами кафедри у поточному навчальному році: 

 

− освітні програми: 

Короткий В.В. - ОПП «Медсестринство» для І МС-31 

Гутей Г.М. – ОПП «Акушерська справа» для І АК-11 

 

• примірні (типові) програми навчальної дисципліни: 

Карпінська Т.Г. 

ТП на І МС-31 «Дієтологія та дієтотерапія» 

 

Рик Т.М. 

ТП на ІV МС-21 «Обстеження та оцінка стану здоров’я людини» 



ТП на ІІ МСв-21 «Медсестринство в сімейній медицині з курсом геронтології та 

геріатрії» 

 

Синиця С.В. 

 ТП на ІІ МС-14 «Педіатрія та масаж здоровим і хворим дітям; 

 

Наливайко Л.М. 

ТП на ІІ СТ-11 «Педіатрія» 

ТП на ІІІ СТ-11 «Основи оториноларингології» 

ТП на ІІІ МСв-11 «М/с в оториноларингології» 

 

Яворська Н.В. 

ТП на ІІ АК-11 «Гінекологія та репродуктивне здоров'я» 

ТП на ІІІ МС 11-13 «М/с в онкології та паліативна медицина» 

 

Гутей Г.М. 

ТП на ІІІ МС-21 «Медсестринство в гінекології та репродуктивне здоров’я» 

ТП на ІІІ МС-21 «Медсестринство в акушерстві» 

 

− робочі навчальні програми дисципліни: 

Карпінська Т.Г. 

РНП на І МС-31 «Дієтологія та дієтотерапія» 

РНП на І МС-31 «Паліативна та хоспісна допомога» 

РНП на І ЛД-11 «Клінічна патологія» 

 

Грабовська Т.В. 

 РНП на ІІ МСв-11 «М/с в акушерстві» 

 

Короткий В.В. 

РНП на ІІ МСв-21 «Обстеження та оцінка здоров’я людини» 

 

Дідух О.О. 

РНП на ІІ МС-14 «Акушерство та масаж» 

РНП на ІІ МС-14 «Гінекологія та масаж, репродуктивне здоров’я та планування 

сім’ї» 

 

Поцюрко Н.Т. 

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

 РНП на ІІІ ЛД-21»Педіатрія з оцінкою результатів досліджень» 

 РНП на ІІ МС 11-13 «Медсестринство в педіатрії» 

 РНП на II МС-21 «Медсестринство в педіатрії» 

 РНП на ІІ МСв-11 «Медсестринство в педіатрії» 

 РНП на ІІ МСв 22-23 «Клінічне м/с в педіатрії» 

  

 

Куксенко І.В. 

 РНП на ІІ МСв 22-23 «Клінічне м/с в педіатрії» 



 РНП на ІІІ МСв-21 «Клінічне м/с в педіатрії» 

 

Рик Т.М. 

 РНП на ІІ Мсв-21 «Обстеження та оцінка стану здоров'я людини» 

 РНП на ІV МС-21 «Обстеження та оцінка стану здоров'я людини» 

 РНП на ІІ МСв-21 «Медсестринство в сімейній медицині з курсом геронтології 

та геріатрії» 

 

 

Синиця С.В. 

 РНП на ІІ МС-14 «Педіатрія та масаж здоровим і хворим дітям» 

 

Наливайко Л.М.: 

РНП на ІІ СТ-11 «Педіатрія» 

РНП на ІІІ СТ-11 «Основи оториноларингології» 

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

 

Яворська Н.В. 

РНП на ІІ АК-11 «Гінекологія та репродуктивне здоров'я» 

РНП на ІІІ МС 11-13 «М/с в онкології та паліативна медицина» 

 

Гутей Г.М. 

РНП на ІІІ МС-21 «Медсестринство в гінекології та репродуктивне здоров’я» 

РНП на ІІІ МС-21 «Медсестринство в акушерстві» 

РНП на ІІ МС 11-13 «Медсестринство в гінекології» 

РНП на ІІ МС-14 «Гінекологія та масаж, репродуктивне здоров’я та планування 

сім’ї» 

РНП на ІІІ МСв-11 «Медсестринство в гінекології» 

 

− програми практики 

Куксенко І.В. «Медсестринство в педіатрії» для студентів III МС 11-13 

 

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

поточному навчальному році (хто, який план?) 

Карпінська Т.Г. - розробка плану наукової роботи кафедри і проведення наукових 

семінарів; 

Гутей Г. М. – розробка плану методичної роботи кафедри і проведення 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; 

Палига І.Є. – звіт про роботу кафедри 

Карпінська Т.Г. - питання стосовно плану виконання магістерської роботи студ. 

Гнідишин Х. 23.03 2021р. 

− на засідання Методичної ради Академії; 

− на засідання Ради факультету. 



 

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

група, тема?) 

Синиця С.В., коли: 18.11.2020, група 3-МС-12 (1бр), тема: Медсестринський процес 

при менінгококовій інфекції) 

 

✓ Викладання дисциплін іноземною мовою у поточному навчальному році 

(викладач, назва дисципліни). 

 

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

перевірки). 

«Клінічне медсестринство в професійній патології» (Карпінська Т.Г.) 

«Медсестринство в педіатрії» (бакалавр) (Поцюрко Н.Т., Куксенко І.В.) 

«Медсестринство в педіатрії» (фаховий молодший бакалавр) (Синиця С.В.) 

«Клінічне медсестринство в педіатрії» (Поцюрко Н.Т., Куксенко І.В.) 

«Педіатрія з оцінкою результатів дослідження» (Поцюрко Н.Т.) 

«Педіатрія» (ІІІ СТ-11) (Наливайко Л.М.) 

«Медсестринство в оториноларингології» (Наливайко Л.М.) 

«Онкологія» (Яворська Н.В.) 

«Гінекологія» (Гутей Г.М.) 

«Гінекологія і репродуктивне здоров’я» ( Дідух О.О.) 

«Акушерство» (Гутей Г.М.) 

«Медсестринство в акушерстві» (Грабовська Т.В., Гутей Г.М.) 

 

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

Клінічне медсестринство в професійній патології - Карпінська Т.Г., 75%. 

Клінічне медсестринство в педіатрії – Поцюрко Н.Т, 75% 

Педіатрія з оцінкою результатів досліджень – Поцюрко Н.Т., 75% 

Педіатрія – Куксенко І.В., 75% 

Медсестринство в педіатрії – Синиця С.В., 75% 

Педіатрія та масаж здоровим та хворим дітям – Наливайко Л.М., 50% 

Обстеження та оцінка стану здоров'я людини - Рик Т.М. - 50% 

Медсестринство в сімейній медицині з курсом геронтології – Рик Т.М., 90% 

Гінекологія та масаж, репродуктивне здоров’я та планування сім’ї – Дідух О.О.50% 

Акушерство та масаж- Дідух О.О.50% 

Медсестринство в гінекології та репродуктивне здоров’я – Яворська Н.В.-0% 

Акушерство – Гутей Г.М. 100%. 

Медсестринство в акушерстві – Гутей Г.М. 100%. 

 

 

✓ Перелік закріплених за кафедрою кабінетів та лабораторій: 

- Кабінет акушерства 

- Лабораторія доклінічної практики з медсестринства в педіатрії 

 

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

 

Палига Ігор Євгенович Львівський регіональний інститут державного управління 



Національної академії державного управління при Президентові України, свідоцтво 

завершення короткострокової програми підвищення кваліфікації, серія СКП 

№23884645/09-21, на тему: «Організаційно-управлінська діяльність», 22-24.02.2021 р., 

01-03.03.2021 р., за 30-ти годинною програмою (1 кредит); 

 

Кривко Юрій Ярославович 

Львівський регіональний інститут державного управління Національної академії 

державного управління при Президентові України, свідоцтво завершення 

короткострокової програми підвищення кваліфікації, серія СКП №23884645/09-21, на 

тему: «Організаційно-управлінська діяльність», 22-24.02.2021 р., 01-03.03.2021 р., за 

30-ти годинною програмою (1 кредит); 

 

Согуйко Юрій Романович 

Львівський регіональний інститут державного управління Національної академії 

державного управління при Президентові України, свідоцтво завершення 

короткострокової програми підвищення кваліфікації, серія СКП №23884645/09-21, на 

тему: «Організаційно-управлінська діяльність», 22-24.02.2021 р., 01-03.03.2021 р., за 

30-ти годинною програмою (1 кредит); 

 

Синиця Світлана Вікторівна 

МОЗ України Львівський національний медичний університет імені Данила 

Галицького. ФПДО, посвідчення про підвищення кваліфікації до диплому серія ВК 

№11062115, «Проблеми дитячої гастроентерології. ТУ», 12.10.2020 – 26.10.2020; 

МОН України Центр неформальної освіти Інституту післядипломної освіти та 

доуніверситетської підготовки Львівського національного університету імені Івана 

Франка, свідоцтво про підвищення кваліфікації №01467243/03009-21, «Психолого-

педагогічний цикл», 01.02.2021 – 05.02.2021; 

 

Яворська Наталія Володимирівна 

Житомирський медичний інститут Житомирської обласної ради, свідоцтво про 

підвищення кваліфікації серія ЖІ №02011284/000375-21, «Інноваційні технології у 

вищій медичній освіті з формування професійної майстерності через компетентнісну 

складову. Теорія і методика викладання медсестринства в акушерстві та гінекології» в 

термін з «08» лютого 2021р. по «12» лютого 2021р. 

 

Гутей Галина Миронівна 

• Україно-швейцарський проєкт «Розвиток медичної освіти», сертифікат завершення 

тренінгу «Ефективні комунікації в медичному університеті», 2020 р. (0,5 кредита); 

• Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л.Шупика; ТОВ 

«Група компаній мед експерт», сертифікат №117 підтверджує участь у роботі 

фахової школи «Профілактика та надання медичної допомоги населенню – 

особливості літнього сезону в рамках циклу «Академія сімейного лікаря», 17 

червня 2020 р. (0,2 кредита); 

• Національний медичний університет імені О.О.Богомольця; ТОВ «Група компаній 

мед експерт», сертифікат №246 підтверджує участь у роботі навчального онлайн 

семінару «Невідкладні стани в акушерстві і гінекології: передбачити, 

профілактувати, діяти», 25 червня 2020 р. (0,1 кредита) 



• Національний медичний університет імені О.О.Богомольця; ТОВ «Група компаній 

мед експерт», сертифікат №272 підтверджує участь у роботі навчального онлайн 

семінару «Школа матері та дитини, роль акушера-гінеколога», 15,17 липня 2020 р. 

(0,2 кредита.); 

• Державна організація «Центр тестування професійної компетентності фахівців з 

вищою освітою напрямів підготовки «Медицина» і «Фармація» при Міністерстві 

охорони здоров’я України; Ніжинський державний університет імені Миколи 

Гоголя, сертифікат засвідчує участь у циклі навчальних тренінгів для розробників 

тестових завдань, 17-22 березня 2021 р., тривалість (0,2 кредита (6 год.); 

• ВГО «Асоціація гінекологів-ендокринологів України»; ГО «Український 

міждисциплінарний медичний альянс», сертифікат підтверджує участь у науково-

практичних семінарах: 

• «Перезавантаження поглядів: синдром полікістозних яєчників та метаболічний 

синдром», 10 березня 2021 р. (0,1 кредита) 

• «Перезавантаження поглядів: аномальні маткові кровотечі», 17 березня 2021 р. 

(0,1 кредита) 

• «Перезавантаження поглядів: порушення менструального циклу в перименопаузі», 

24 березня 2021 р. (0,1 кредита) 

• Національний медичний університет імені О.О.Богомольця; ТОВ «Група компаній 

мед експерт», сертифікат №235 підтверджує участь у роботі фахової школи 

«Знеболення пологів при різних видах екстрагенітальної патології. Променева 

діагностика під час вагітності. Складні випадки вагітності з екстрагенітальною 

патологією. Загроза переривання. Дефіцитні стани», 19 березня 2021 р. (0,2 

кредита); 

• ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології імені академіка О.М. Лук’янової 

НАМН України»; ВГО «Асоціація гінекологів-ендокринологів України», 

сертифікат підтверджує участь у науково-практичному семінарі «Вагітність в 

фокусі PREVENTION», 25 березня 2021 р., (0,1 кредита) 

• ВГО «Асоціація гінекологів-ендокринологів України»; ГО «Український 

міждисциплінарний медичний альянс», сертифікат підтверджує участь у науково-

практичному семінарі «Endometriosis networking: від історії до сучасної тактики 

менеджменту», 30 березня 2021 р., (0,1 кредита) 

• Національний університет охорони здоров’я України імені П.Л.Шупика; 

Національний медичний університет імені О.О.Богомольця; ТОВ «Група компаній 

мед експерт», сертифікат №74 підтверджує участь у роботі фахової школи 

«Безперервний професійний розвиток фармацевта/провізора від А до Я», 31 

березня 2021 р., (0,2 кредита); 

• МОЗ України; Українсько-швейцарський проєкт «Розвиток медичної освіти», 

сертифікат №0018 засвідчує участь в тренінгу «Нові методи в медичній освіті», 

16.04.2021 р., тривалість (0,2 кредита) 

• ВГО «Асоціація гінекологів-ендокринологів України»; ГО «Асоціація мамологів 

України», сертифікат підтверджує участь у науково-практичному семінарі 

«Проліферативна патологія молочних залоз: передбачити, лікувати, попередити. 

Що в наших силах?», 23.04.2021 р., тривалість (0,1 кредита) 

 

Підготовка питань для КРОК М та КРОК Б: 

Синиця С.В. - розробила  15  тестових завдань для ліцензійного іспиту Крок 



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

педіатрії» 

Наливайко Л.М.  - розробила 15  тестових завдань для ліцензійного іспиту 

Крок – М на спеціальності «Сестринська справа» з дисципліни 

«Медсестринство в педіатрії» 

Куксенко І.В.  - розробила  15  тестових завдань для ліцензійного іспиту 

Крок – М на спеціальності «Акушерська справа» з дисципліни « Педіатрія» 

-розробила  25  тестових завдань для ліцензійного іспиту Крок –Б 

спеціальності «Сестринська справа» з дисципліни « Клінічне медсестринство 

в педіатрії» 

Поцюрко Н.Т. - розробила  15  тестових завдань для ліцензійного іспиту 

Крок –Б спеціальності «Сестринська справа» з дисципліни « Клінічне 

медсестринство в педіатрії» 

- розробила  15  тестових завдань для ліцензійного іспиту Крок –Б 

спеціальності «Лабораторна діагностика» з дисципліни « Педіатрія з 

оцінкою результатів дослідження» 

Рик Т.М.-  - розробила 5  тестових завдань для ліцензійного іспиту Крок – М 

на спеціальності «Сестринська справа» з дисципліни «Основи 

медсестринства» 

-- розробила 6  тестових завдань для ліцензійного іспиту Крок – М на 

спеціальності «Акушерська справа» з дисципліни «Загальний догляд та 

медична маніпуляційна техніка» 

- розробила 7 тестових завдань для ліцензійного іспиту Крок –Б спеціальності 

«Лабораторна діагностика» з дисципліни « Маніпуляційна техніка» 

Дідух О.О. - розробила 30  тестових завдань для ліцензійного іспиту Крок – 

М на спеціальності «Акушерська справа» з дисципліни «Гінекологія та 

репродуктивне здоров’я» 

 

Гутей Г.М. - - розробила  12 тестових завдань для ліцензійного іспиту Крок – 

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

акушерстві» 

розробила  13 тестових завдань для ліцензійного іспиту Крок – Б на 

спеціальності «Лабораторна діагностика» з дисципліни « Клінічне 

медсестринство в акушерстві та гінекології» 

 

Карпінська Т.Г. - розробила 10  тестових завдань для ліцензійного іспиту 

«Крок Б» з дисципліни «Клінічне медсестринство в професійній патології» та 

10 тестів до ліцензійного іспиту «Крок М» з дисципліни «Клінічна 

патологія». 

✓ Проведено методичних семінарів (назва, дата). 

31.08.2020. 1 засідання організаційне 

1.10.2020 2 засідання. Тема 1. Інтерактивні методи навчання під час лекційних занять 

(Рик Т.В.) 

10.12.2020 3 засідання. Тема 2. Дрескод як регламент до зовнішнього вигляду 

викладача і студента (Гутей Г.М.) 

4.02.2021 4 засідання. Тема 3. Формування культури професійного усного мовлення 

студентів вищих навчальних закладів України (Поцюрко Н.Т.) 



8.04.2021 5 засідання. Тема 4. Тестування як ефективний метод перевірки професійної 

компетентності студентів (Грабовська Т.В.) 

 

Грабовська Т.В. 

• МОЗ України Центр розвитку медсестринства, сертифікат завершення 

Всеукраїнського онлайн-форуму «Рік медсестринства в Україні 2020», 07-

11.12.2020 р. (0,3 кредита) 

• Participated in the I International Scientific and Theoretical Conference at the European 

Scientific Platform (Athens, Hellenic Republic) (участь в I Міжнародній науково-

теоретичній конференції на Європейській науковій платформі (Афіни, Грецька 

республіка), сертифікат учасника конференції «The process and dynamics of the 

scientific path» («Процес і динаміка наукового шляху»), 26.02.2021 р. (0,2 кредита) 

 

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

Рик Т.М. -Положення про фахову передвищу освіту (Коледж). 

 

 

ІІІ. Наукова робота у звітний період 

На кафедрі проводиться робота над затвердженою темою наукової роботи 

«Визначення та оцінка загального рівня соматичного здоров'я студентів ВНЗ та 

школярів і вплив фізичної активності на нього». Для виконання цієї роботи був 

підписаний договір про співпрацю між ВНКЗ ЛОР «Львівською медичною академією 

ім. Андрея Крупинського» та КНП ЛОР «Львівський обласний лікарсько-

фізкультурний диспансер» (назва закладу була змінена в 2020р.- КНП ЛОР –

комунальне некомерційне підприємство ЛОР «Львівський центр спортивної медицини 

і реабілітації»). Крім цього за попередньою домовленістю між нашим закладом та 

адміністрацією СЗШ № 60 м. Львова. проводилось обстеження учнів на базі цієї 

школи. 

 

 

За звітний період співробітниками кафедри було опубліковано: 

Статті, які індексуються в  базах даних Scopus, Web of Science, Index Copernicus, 

Google Sholar – 3.  

1. Е.В. Пальтов, В.Б. Фік, М.В. Подолюк, Р.П. Криницький, Ю.Р. Согуйко, 

Ю.Я. Кривко. MORPHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF 

PATHOMORPHOLOGICAL MANIFESTATIONS IN THE RETINAL LAYERS WITH 

SIX-WEEK USE OF AN OPIOID ANALGESIC WITH A PARALLEL FOUR-WEEK 

CORRECTION WITH PENTOXIFYLLINE IN THE EXPERIMENT // International 

Academy Journal Web of Scholar. – Польща. – 2020. SCOPUS 

2. Согуйко Ю., Яремчук Т., Остафійчук О., Адамчук Н., Согуйко Р., Білінський Р., 

Настьошин О., Шуліка Т. // Постерна стаття «4 випадки комбінованої 

внутрішньоутробної цитомегаловірусної та епштейн-барр-інфекції з неімунною 

гіпоксією плоду та ефективним застосуванням валацикловіру» // Участь у 

європейській ініціативі вродженого цитомегаловірусу. – Париж. Рік 2020р.  

3. Chaban, T., Matiichuk, Y., Komarytsya, O., Ogurtsov, V., Matiychuk, V. / Antioxidant 

activity of some n3  substituted thiazolo [4,5-b] pyridines SCOPUS // Biointerface Research 

in Applied Chemistry. – Romania 2021, 11(3). – pp. 10955-10967. 



 

Статті у фахових виданнях – 1 

1. Кривко Ю.Я., Ільчишин О.В. Реалізація нових підходів до лікування та 

медсестринського догляду при захворюваннях підшлункової залози // Науково-

практичний журнал «Експериментальна та клінічна фізіологія і біохімія». – 

Львів. – Вип.89 (1). – 2020. – С. 58-65.      (СТАТТЯ У ФАХОВОМУ ВИДАННІ) 

Статті у закордонних виданнях – 1 

 

1. Карпінська Т.Г.,  Гнідишин Х.М., Грабовська Т.В. Здоров'я молоді – основа 

здорової нації.  I International Scientific and Theoretical Conference «THE PROCESS 

AND DYNAMICS OF THE SCIENTIFIC PATH» 

I Міжнародна науково-теоретична конференція • 26.02.2021 • Афіни, GRC, с. 104-108.  

Опублікування тез доповідей у матеріалах  

 Міжнародних конференцій – 1 

1.  Карпінська Т.Г.,  Гнідишин Х.М., Чухрій М.Б., Синиця С.В. Проблеми здоров'я 

сучасної студентської молоді України. Збірник матеріалів міжнародної науково-

практичної конференції «Здоров'я людини у сучасному світі: питання медичної 

науки та практики» - Одеса, 2020, с. 47-51. 

 

 

Статті у Всеукраїнських та регіональних  конференціях – 5 

 

1. СОГУЙКО Ю.Р. канд.мед.наук., ЮРИСТОВСЬКА Н.Я. канд.держ.упр. НЕДІЛЬКО 

Р.В. канд.держ.упр. (док.філософії). // Академічна доброчесність – вектор сучасної 

вищої медсестринської освіти. ВНКЗ ЛОР «Львівська медична академія ім. Андрея 

Крупинського». // Матеріали І всеукраїнської науково-практичної конференції 

(заочна форма) стратегія розвитку вищої медсестринської освіти у форматі «РОКУ 

МЕДСЕСТРИНСТВА В УКРАЇНІ 2020», 30 вересня 2020 року 

 

2. Гнідишин Х., Карпінська Т.Г. Визначення і аналіз стану  здоров’я дітей шкільного 

віку м. Львова.  Матеріали Всеукраїнської студентської науково-практичної 

конференції «Теоретичні та прикладні аспекти фундаментальних медико-біологічних 

наук», м.Львів, 20 травня 2021р., С. 53-58. 

 

3. Рик Т. М. Лабораторні алгоритми оцінювання придатності свиней для 

використання у біомедичних дослідженнях. / Т. М. Рик // Актуальні дослідження з 

проблем розведення, генетики та біотехнології у тваринництві: матеріали ХVІІІ 

Всеукр. наук. конф. молодих вчен. та асп. з міжнар. участю, присвяч. 95-й річн. від 



дня народж. проф. Володимира Юхимовича Недави / НААН, Ін-т розведення і 

генетики тварин імені М.В.Зубця ; за ред. Ю. П. Полупана. Чубинське, 2020. С. 37–38.  

4. Касперська Г., Кривко Ю.Я. Взаємини сестри/брата медичних 

з пацієнтами: чому це важливо. Матеріали Всеукраїнської студентської науково-

практичної конференції «Теоретичні та прикладні аспекти фундаментальних медико-

біологічних наук», м.Львів, 20.05 2021р., 

С 10-14. 

5. Куксенко І., Поцюрко Н., Юристовська Н.Я., Неділько Р.В. 

Пандемія коронавірусної інфекції – виклик сучасності. Матеріали Всеукраїнської 

студентської науково-практичної конференції «Теоретичні та прикладні аспекти 

фундаментальних медико-біологічних наук», м. Львів.  20.05 2021. – С. 60- 64.   

В інших виданнях – 2 

 

1. Рик Т. M. Особливості імуногенетичної структури свиней вітчизняних порід, 

придатних для ксенотрансплантації / Т. M. Рик, О. І. Метлицька, В. І. Россоха, А.О. 

Саєнко // Розведення і генетика тварин: міжвід. темат. наук. зб. / НААН, Ін-т 

розведення і генетики тварин імені М.В.Зубця. – Київ, 2020. – Вип. 59. – С. 105–114. 

2. Трояновська О.О, Беш Л.В.,Куксенко І.В., Поцюрко Н.Т. Подолання епідемії 

йододефіциту в Україні- виклик сьогодення.// Журнал «Алергія у дитини».- 2021-,с.10-

11 

 

Виступи на Всеукраїнських та регіональних  конференціях – 2 

 

1. Гнідишин Х.М., Карпінська Т.Г. Виступ з доповіддю  «Визначення і аналіз стану  

здоров’я дітей шкільного віку м. Львова»  на Всеукраїнській студентській науково-

практичній конференції «Теоретичні та прикладні аспекти фундаментальних медико-

біологічних наук», м.Львів, 20.05 2021р., С. 53-58. 

✓ 2. Рик Т.М. Виступ на ХVІІІ Всеукр. наук. конф. молодих вчен. та асп. з міжнар. 

участю, присвяч. 95-й річн. від дня народж. проф. Володимира Юхимовича Недави / 

НААН, Ін-т розведення і генетики тварин імені М.В.Зубця з доповіддю:  «Лабораторні 

алгоритми оцінювання придатності свиней для використання у біомедичних 

дослідженнях» 

 

 

Участь у роботі наукових інтернет конференцій, вебінарів, фахових шкіл, 

семінарів, курсів зміцнення викладання та організаційного управління в 

Університетах від Prometheus, онлайн-форумах,  підтверджені наявністю 

сертифікатів викладачів кафедри – 25.  

 



 Робота з аспірантами та докторантами.   

Під керівництвом д.м.н., професора Кривко Ю.Я. було виконано і захищено 4 

дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук і 2 дисертації  на 

здобуття наукового ступеня доктора наук знаходяться на стадії завершення.  

 

 

Керівництво науковою роботою студентів за2020-2021р.р. 

Під керівництвом співробітників кафедри було виконано 2 магістерські роботи: 

4. Касперська Г. на тему «Вивчення та удосконалення комунікативних 

компетентностей у медичних працівників на прикладі Львівського обласного 

госпіталю ветеранів війн та репресованих ім. Ю.Липи», виконано під керівництвом 

д.м.н., професора Кривко Ю.Я.- 2021р. 

5. Гнідишин Х. на тему «Стан здоров'я студентів ЗВО та школярів Львівщини», 

виконано під керівництвом к.м.н., доцента Карпінської Т.Г.-2021р. 

 

   2 співробітників кафедри проходять навчання в магістратурі і виконуть магітерські 

роботи по наступним темам: 

1. Куксенко І.В. « Аналіз забезпечення доступу сільського населення до медичних 

послуг в умовах пандемій, зокрема в умовах Covid-19, на регіональному рівні.» 

2. Поцюрко Н.Т. «Аналіз фахової діяльності сестри/брата медичних в умовах пандемії, 

зокрема в умовах Covid-19.» 

 

 

На кафедрі проводились наукові семінари, де були представлені доповіді  

                      викладачів кафедри  по наступним темам: 

 

1. К.м.н., доцент Грабовська на тему «Коронавірус в Україні і світі. Найважливіші 

новини».  

2. Викладач кафедри Дідух О.О. на тему « Методологія  визначення та оцінки 

загального рівня соматичного здоров'я людини».  

3. К.м.н., доцент Короткий В.В.. на тему « Використання іноваційних освітніх 

технологій як засіб формування професійних компетенцій майбутніх спеціалістів в 

області охорони здоров'я». 

4. К.м.н., доцент Карпінська Т.Г. на тему «Стан соматичного здоров'я студентської 

молоді Львівщини за даними проведеного сумісного дослідження ЛМА ім. Андрея 

Крупинського та КНП ЛОР "Центр спортивної медицини та реабілітації". 

 

ІV. Організаційна робота у звітний період: 

 

✓ Участь у роботі Вченої ради Академії (прізвища: Палига Ігор Євгенович, 

Кривко Юрій Ярославович, Грабовська Тетяна Володимирівна, Карпінська 

Тетяна Георгіївна, Короткий Валерій Васильович, Согуйко Юрій Романович). 

✓ Участь у роботі Вченої ради факультету (прізвища: Палига Ігор Євгенович, 

Кривко Юрій Ярославович, Грабовська Тетяна Володимирівна, Карпінська 

Тетяна Георгіївна, Короткий Валерій Васильович, Согуйко Юрій Романович, 

Гутей Галина Миронівна, Дідух Ольга Олегівна, Куксенко Ірина Василівна, 



Наливайко Лілія Миколаївна, Орібко Світлана Данилівна, Поцюрко Наталія 

Теодозіївна, Рик Тетяна Миколаївна, Синиця Світлана Вікторівна, Чайковська 

Ганна Степанівна). 

✓ Участь у роботі Методичної ради Академії (прізвища: Палига Ігор Євгенович, 

Кривко Юрій Ярославович, Грабовська Тетяна Володимирівна, Карпінська 

Тетяна Георгіївна, Короткий Валерій Васильович, Согуйко Юрій Романович). 

✓ Виконання обов’язків гаранта освітньої програми (доцент Грабовська Т.В. яка 

розробила Проєкт освітньо-професійної програми «Акушерська справа» фаховий 

молодший бакалавр 2020 року). 

✓ Робота в Приймальній комісії (прізвища: Кривко Юрій Ярославович, 

Куксенко І.В., Поцюрко Н.Т.). 

✓ Участь у профорієнтаційній роботі – Рик Т.М. -  День відкритих дверей, ЛМА 

 

 

V. Виховна робота у звітний період: 

Виконання обов’язків кураторів академічних груп: 

Рик Т.М. група ІІМСф-1 

Куксенко І.В. - ІV МС 21. 

Поцюрко Н.Т. - ІІІ МС 21. 

  

Виховна година на тему: " Рушник як символ України". підготували викладачі 

Куксенко І.В., Поцюрко Н.Т.. студенти груп  III МС 21 І  IVМС 21. 18.02.2022р. 

 

✓ Студентська наука: 

− Наукові гуртки (назва, керівник). 

Керівники: 

• Куксенко І.В.  – педіатричний  гурток «Дитинство»,  

 

Звіт розглянуто і затверджено 

на засіданні кафедри № 13 від 16.06.2021 р. 

 

Завідувач кафедри,  

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

 


