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Лозинська Світлана Олексіївна 
Впродовж 2019-2020 н.р.  виконано педагогічне навантаження -772 год.  

Навчально-методична робота: 
‒ розробила 1 примірну програму і 6 робочих навчальних програм з дисципліни 

«Соціологія»;   

 ‒    зробила  10 нових мультимедійних презентацій; 

 ‒    банк нових тестів 200 шт.; 

  ‒ зробила згідно нових вимог навчально-методичний комплекс з дисципліни 

«Соціологія»: 10 тем лекцій, 8 тем семінарів, 15 тем самостійної роботи; 

 ‒   зробила  нові тестові завдання для поточного та  модульного контролю 

знань студентів з ключових тем дисципліни – 60 питань; 

‒  під час карантину створила клас-рум для здачі дистанційно екзамену з 

дисципліни «Історія та культура України» в групі І СО 11; 

  ‒ на громадських засадах  керівник методичного об’єднання викладачів 

гуманітарного циклу та організатор 3-ох методичних засідань (написання 

протоколів) кафедри ( 2 доповіді); 

  ‒ зробила стандартизацію планування навчального навантаження годин 

дисциплін гуманітарного циклу кафедри (подано в методкабінет); 

‒ рецензувала методичні рекомендації до практичних занять з дисципліни 

«Економіка охорони здоров’я. Маркетинг медичних послуг» 2019 р. та інших 

методичних матеріалів кафедри; 

‒  пройшла стажування і курси на базі ЛНУ ім.Ів.Франка 2019-20 (240 год.); 



‒ у співавторстві напрацьовано навчальний посібник із «Соціології медицини». 

                          Наукова робота:  

Публікації: 

1. Лозинська С.О. Римська військова доктрина у карпатському регіоні на 

межі епох / С.О. Лозинська // Українське військо: сучасність та історична 

ретроспектива. Зб. матеріалів Всеукр. наук.-практ. конф. 29 листопада 2019 р. – 

К. : НУОУ, 2019. – С. 119-120. 

2. Лозинська С. Методологічне значення неоінституційної парадигми 

для розвитку сучасної соціологічної думки / С. Лозинська, С. Рутар // Місце 

суспільних наук у системі сучасного гуманітарного знання ХХІ ст.: Матеріали 

Міжнар. наук.-практ. конф., 20-21 грудня 2019 р. – К. : ГО «Київська наукова 

суспільнознавча організація», 2019. – С. 39-43. 

3. Лозинська С. Доброчинна діяльність українських магнатів у роки 

Першої світової війни / А. Лозинський, Р. Великий, С. Лозинська // Соціальне 

партнерство та міжвідомча взаємодія у вирішенні актуальних проблем інклюзії 

(Міжнар. наук.-практ. конф. (м. Чернівці, 22 листопада 2019 р.), Чернівецький 

національний ун-т імені Юрія Федьковича). – 6 стор. 

4. Lozynska S. Leading experience in social work in Ukraine during the 

World War І / A. Lozynskiy, E. Kostyshyn & S. Lozynska // Čo prinieslo sociálnej práci 

100 rokov? Minulé a súčasné podoby sociálnej práce (Konferenciu organizovanú 

Katedrou sociálnej práce na UPJŠ v Košiciach, 29. 11. 2019 – 8. ročník Košických dní 

sociálnej práce) [А. Лозинський, Е. Костишин, С. Лозинська. Передовий досвід 

соціальної роботи в Україні під час Першої світової війни // Що принесло 

соціальній роботі 100 років? Минулі та нинішні форми соціальної роботи 

(Міжнародна конференція організована відділом соціальної роботи 

Університету Павла Йозефа Шафарика в Кошицях (Словаччина), 29 

листопада 2019 р.]. – 7 стор. 

5. Лозинская С.А. Социальная работа украинских общественных 

организаций с военнослужащими вооруженных сил Российской империи в годы 

Первой мировой войны / А.Ф. Лозинский, С.А. Лозинская // Общественные и 

гуманитарные науки: материалы докладов 84-й науч.-техн. конф. профессорско-

преподавательского состава, научных сотрудников и аспирантов (с 

международным участием), Минск, 3-14 февраля 2020 г. [Электронный ресурс] / 

отв. за издание И.В. Войтов; УО БГТУ. – Минск : БГТУ, 2020. – 4 стор. 

           6.Лозинська С.О. Реформа вищої освіти як фактор формування нової 

сучасної еліти в Україні / С.О. Лозинська, С.М. Рутар // Забезпечення якості вищої 

освіти: Зб. матеріалів ІІ-ої Всеукр. наук.-метод. конф. (Одеська нац. академія 

харчових технологій; м. Одеса, 30 травня 2020 р.). – 3 стор. 

           7.Лозинська С.О. Доброчесність – головна наскрізна ідея забезпечення 

якості вищої освіти / С.О. Лозинська, Л.Т. Пукаляк, Н.М. Ціцюра // 

Забезпечення якості вищої освіти: Зб. матеріалів ІІ-ої Всеукр. наук.-метод. конф. 

(Одеська нац. академія харчових технологій; м. Одеса, 30 травня 2020 р.). – 2 стор. 

Керівництво студентськими науковими роботами: 

                1.Баранюк Т. Молодий фахівець як субʼєкт досягнення професійного 

успіху (Наук. кер.: Лозинська С.О., Вищий навч. комунальний заклад Львівської 

обласної ради «Львівська медична Академія імені Андрея Крупинського») // 



Культура як феномен людського духу (багатогранність і наукове осмислення). Зб. 

тез доповідей V Міжнар. наук. конф. курсантів і студентів 21-22 листопада 

2019 року. – Львів : ЛДУ БЖД, 2019. – С. 69-71. 

              2.Курпіта Н. Реклама як об’єкт дослідження в соціогуманітарних науках 

(Наук. кер.: Лозинська С.О., Вищий навч. комунальний заклад Львівської обласної 

ради «Львівська медична Академія імені Андрея Крупинського») // Культура як 

феномен людського духу (багатогранність і наукове осмислення). Зб. тез 

доповідей V Міжнар. наук. конф. курсантів і студентів 21-22 листопада 2019 року. 

– Львів : ЛДУ БЖД, 2019. – С. 163-165. 

              3.Баранюк Т. Улюблена професія – запорука кар’єрного успіху молодого 

працівника (Наук. кер.: Лозинська С.О., Вищий навч. комунальний заклад 

Львівської обласної ради «Львівська медична Академія імені Андрея 

Крупинського») // V Всеукраїнська студентська науково-практична конференція 

«Інтеграція вищої освіти України у світовий освітній простір: здобутки, проблеми, 

перспективи» (Львів, 26-27 березня 2020 р., Нац. ун-т «Львівська політехніка», 

кафедра економіки підприємства та інвестицій). 

             4.Курпіта Н. Організація самостійної роботи студента як необхідна форма 

освітнього процесу у закладі вищої освіти (Наук. кер.: Лозинська С.О., Вищий 

навч. комунальний заклад Львівської обласної ради «Львівська медична Академія 

імені Андрея Крупинського») // V Всеукраїнська студентська науково-практична 

конференція «Інтеграція вищої освіти України у світовий освітній простір: 

здобутки, проблеми, перспективи» (Львів, 26-27 березня 2020 р., Нац. ун-т 

«Львівська політехніка», кафедра економіки підприємства та інвестицій). 

 Керівник двох магістерських досліджень. 

                  Участь у конференціях, круглих столах, конгресах:  

- круглий стіл: «Конкурентна спроможність випускника медика на 

ринку праці», ВНКЗ ЛОР «Львівська медична академія ім.А. 

Крупинського», листопад 2019р. Організатор; 
- дистанційно  на платформі  Zoom взяла участь 30 травня 2020р. у ІІ 

Всеукр. наук.-методичній конференції «Забезпечення якості вищої 

освіти», м. Одеса з доповіддю «Реформа вищої освіти як фактор 

формування нової сучасної еліти в Україні»; 

- дистанційно на платформі Zoom 11 травня 2020р. в рамках україно-

швейцарського проекту взяла участь  в лекторіях: «Інструменти 

конструктивного зворотнього зв’язку та підтримки у навчальному 

процесі», «Викладацька майстерність в медичних ЗВО»; 

- дистанційно в режимі онлайн  12 травня 2020 взяла участь у ХІ 

Міжнародному конгресі «Медсестри проти «GOVID – 19»;  

 

                                     Організаційна робота: 
- відвідала заняття викладачів кафедри у І семестрі (10 занять); 

- зробила Інтернет-сторінку кафедри і ще  (5 повідомлень для фейсбуку); 

- підготувала доповідь на Вчену раду в березні 2020  на тему: «Вивчення 

дисциплін соціально-гуманітарного циклу та їх вплив на формування рис 

конкурентної спроможності випускника-медика» 



- виконувала обов’язки завідувача кафедри, проводила  засіданнях і 

вела документацію згідно вимог; зробила Положення про кафедру; 

- є членом Вченої ради; 

- проводила рекламу для вступу в академію. 

                                           Виховна робота. 
- проводила бесіди про культуру мовлення, етикет, любов до професії; 

- для студентів перших курсів І МС 11-13 організувала культурно-

просвітницькі екскурсії в музей історії та культури ЛНУ ім.Ів.Франка, в 

архикатедральний Собор  св. Юрія. 

 
Рейтинг викладача: 2800 

 

 

Германович Галина Остапівна 

Педагогічним навантаженням  передбачено викладання дисциплін 

«Українська мова (за професійним спрямуванням)», «Українська мова» (одна 

ставка). 

Навчально-методична робота 

Згідно з новими навчальними планами склала:  
- примірні програми: «Українська мова (за професійним спрямуванням)» 

(2,30,28), «Українська мова» (18,22,50), «Українська мова» (18,24,48);  

- робочі навчальні програми: «Українська мова (за професійним 

спрямуванням)» (для студентів з вадами зору) (2,30,28), «Українська мова (за 

професійним спрямуванням)» (2,30,28), «Українська мова (за професійним 

спрямуванням)» (2,28,30), «Українська мова (за професійним спрямуванням)» 

(2,30,58), «Українська мова» (18,22,50), «Українська мова» (18,16,56). 
 

Розробила комплекси методичного забезпечення занять: 
- лекції («Українська мова (за професійним спрямуванням)» - 1 тема; 

«Українська мова» - 9 тем); 

- мультимедійні презентації («Українська мова (за професійним 

спрямуванням)» - 1 тема; «Українська мова» - 9 тем); 

- практичні заняття («Українська мова (за професійним спрямуванням)» - 

15 тем; «Українська мова» - 11 тем); 

- самостійна позааудиторна робота студентів («Українська мова (за 

професійним спрямуванням)» - 14 тем; «Українська мова» - 25 тем); 

- завдання до модульного контролю з дисциплін: «Українська мова (за 

професійним спрямуванням)», «Українська мова»; 

- екзаменаційні білети з дисциплін: «Українська мова (за професійним 

спрямуванням)», «Українська мова (за професійним спрямуванням)» (для 

студентів з вадами зору), «Українська мова»; 

- банк тестів з дисциплін: «Українська мова (за професійним 

спрямуванням)», «Українська мова». 

Склала методичні рекомендації:  
- до практичних занять з дисципліни «Українська мова (за професійним 

спрямуванням)» (15 тем); 



- до практичних занять з дисципліни «Українська мова» (11 тем); 

- до самостійної позааудиторної роботи студентів з дисципліни «Українська 

мова (за професійним спрямуванням)» (14 тем); 

- до самостійної позааудиторної роботи студентів з дисципліни «Українська 

мова (25 тем). 

Наукова робота 

Взяла участь:  
-  у круглому столі на тему: «Конкурентна спроможність випускника 

медика на ринку праці» ( 2019 р.), який організувала та провела завідувач 

кафедри соціально-гуманітарних дисциплін Лозинською С.О.; 

- у методичному  семінарі на тему: «Актуальні проблеми  

соціокультурних цінностей  особистості у студентському середовищі» (2020 р.). 

Підготувала науково-методичну доповідь «Медичні терміни з 

соматичними компонентами в сучасній українській мові». 

Публікації: 
1. Германович Г.О. Медичні терміни з соматичними компонентами кефал-, 

медул(о)-, менін-, менінг(о)- у сучасній українській мові // STUDIA UKRAINICA 
POSNANIENSIA, vol.VII/1: 2019.– pp. 85-92. 

2. Германович Г.О. Дослідження медичної термінології в наукових працях кінця 
XX ст. – початку XXI ст. // Вісник Львівського університету. Серія філологічна – 
Львів, 2020. 

Виховна робота  
Керівник студентського об’єднання «Берегиня».  

Провела конкурс знавців української мови ім. П. Яцика (в Академії). 

Керівник академічної групи I МС-12.  

Брала участь у заходах Академії (походи в театр ім. М. Заньковецької, у 

Львівську філармонію).  

 

Голова предметної приймальної комісії Академії. Склала тестові завдання 

для вступного випробовування з української мови та літератури для всіх 

спеціальностей (для абітурієнтів після 11 класу) і завдання з української мови 

для всіх спеціальностей (для абітурієнтів після 9 класу). 

На громадських засадах:   

 секретар Вченої ради Академії. Розробила План роботи Вченої ради 

Академії. Положення про Вчену раду Академії; 

заступник завідувача кафедрою соціально-гуманітарних дисциплін. 
 

Рейтинг викладача 2007 балів. 

 

 

Голод Оксана Олексіївна 

Впродовж 2019-2020 н.р.  виконано педагогічне навантаження - 623 год.  

Навчально-методична робота: 

‒ розробила 3 примірних програми і 3 робочі навчальні програми з дисципліни 

«Іноземна мова за професійним спрямуванням»;   

 ‒    зробила  8 нових мультимедійних презентацій; 



 ‒    видрукувала роздатковий матеріал на відділення «Акушерська справа», 

«Сестринська справа».; 

  ‒ зробила згідно нових вимог 2 навчально-методичних комплекси з 

дисципліни «Іноземна мова за професійним спрямуванням»:110 тем практичної 

роботи,  183 теми самостійної роботи; 

‒  під час карантину  дистанційно опитувала студентів; 

-перекладала оновлений сайт Академії на англійську мову. 

  Наукова робота.  

Керівництво студентськими науковими роботами. 

    Участь у конференціях, круглих столах, конгресах:  

- круглий стіл: «Конкурентна спроможність випускника медика на 

ринку праці», ВНКЗ ЛОР «Львівська медична академія ім.А. 

Крупинського», листопад 2019р. Організатор; 

-є куратором 3 МС 12   

Організаційна робота: 

- відвідала заняття викладачів кафедри у І семестрі (4 заняття); 

- зробила Інтернет повідомлення для інстограм і фейсбуку про роботу 

кафедри; 

- проводила рекламу для вступу в академію. 

          Виховна робота. 

- проводила бесіди про культуру мовлення, етикет, любов до професії; 

- для студентів перших, других, третіх курсів проводила екскурсії містом, 

Університетом ім. Д. Галицького, в музей Хвороб людини.   

- Керівник гуртка «Зі скарбниці українського мистецтва»    

 

Рейтинг викладача: 2054 бали                

 

Клонцак Ореста Ігорівна 

Протягом 2019-2020 н.р.  виконано педагогічне навантаження, що 

становить 756 год (1,25 ставки). Проводила практичні заняття з дисциплін 

«Іноземна мова (англійська) за професійним спрямуванням» для студентів 

спеціалізацій «Акушерська справа», «Стоматологія», «Лабораторна 

діагностика» освітнього ступеня молодший бакалавр та «Англійська мова» для 

студентів спеціалізацій «Лабораторна діагностика», «Сестринська справа» 

(вечірня форма навчання) освітнього ступеня бакалавр, «Сестринська справа» 

освітнього ступеня магістр. 

У зв’язку із введенням режиму карантину в Академії були внесені зміни в 

організацію освітнього процесу, що полягали у проведенні занять та 

екзаменаційної сесії із використанням технологій дистанційного навчання. 

Відповідно до цього мною виконано таку роботу: 

1) на практиці опанувала технології дистанційного навчання, а саме 

освітню платформу Google Classroom, сервіс для он-лайн конференцій 

Zoom, а також Microsoft Teams; 

2) створила класи у Google Classroom для таких груп: І МС-31; І ЛД-21; ІІІ 

ЛД-22; І ЛД-11;  ІІ ЛД-21; ІІ СТ-11; І МС(в)-22; І МС(в)-23; 

3) на платформі Google Classroom публікувала завдання для поточного 

оцінювання студентів, проводила модулі та екзамени; 



4) організовувала відеоконференції у Zoom з метою опрацювання 

лексичного матеріалу, опитування студентів та надання їм консультацій; 

5) протягом карантину регулярно дистанційно надавала студентам 

консультації щодо опрацювання відповідних тем, а також комунікувала з 

ними за допомогою e-mail та Viber. 

 

За звітній період виконала методичну роботу: 

• Розробила одну примірну (типову) програму навчальної дисципліни 

«Англійська мова» для спеціальності «Лабораторна діагностика» освітнього 

ступеня бакалавр. 

• Розробила дві робочі навчальні програми дисципліни «Англійська мова» 

для спеціальності «Лабораторна діагностика» освітнього ступеня бакалавр. 

• Підготувала питання для розгляду на позачерговому засіданні Вченої 

ради Академії, що стосувалося результатів моєї наукової роботи для подання на 

здобуття премії обласної державної адміністрації та обласної ради для 

працівників наукових установ та закладів вищої освіти Львівської області 

(25.09.2019р.); 

• Розробила методичні рекомендації студентам для практичних занять з 

дисципліни «Англійська мова» для спеціальності 224 Технології медичної 

діагностики та лікування освітнього ступеня бакалавр, розділ «Медична 

освіта»; 

• Підготувала завдання для проведення п’яти модульних контрольних 

робіт відповідно до нових робочих програм з дисципліни «Англійська мова» 

для студентів Спеціальності 224 Технології медичної діагностики та лікування 

(МК № 1, 2 для груп ІІІ ЛД-22, І ЛД-21, МК № 3 для групи І ЛД-21, МК № 4 

для групи ІІІ ДЛ-22, МК № 2 для групи І ЛД-11). 

• Склала комплект екзаменаційних білетів (30 білетів) для груп І МС(в)22-

23. 

• Склала завдання для проведення екзамену у вигляді тестів для груп І МС-

31 та І МС(в)22-23 (по 50 тестових завдань). 

• Склала банк тестів з дисципліни «Англійська мова» для студентів 

спеціальності «Лабораторна діагностика» освітнього ступеня бакалавр (200 шт). 

• Взяла участь у вебінарах професійного розвитку викладачів англійської 

мови від Oxford University Press на теми “Mobile Learning for Language 

Development” (22.10.2019); “Synergy in exam preparation” (25.03.2020); “The 

multiple motivations of a student” (26.03.2020). 

• Взяла участь у міжнародній он-лайн конференції для викладачів 

англійської мови від Oxford University Press на тему “Global Skills. Assessment 

for Learning. Vocabulary. Digital Skills” (27-29.02.2020). 

• Взяла участь у науково-методичному семінарі, організованому кафедрою 

соціально-гуманітарних дисциплін «Конкурентна спроможність випускників-

медиків на ринку праці: формування загальних компетентностей» 28.11.2019 р. 

• Була учасником міжнародного стажування, що проводилося на базі 

Краківського економічного університету на тему «Нові та інноваційні методи 

навчання» (04-17 травня 2020 р.). 



• Виступила з доповіддю на тему: «Використання інтерактивних методів у 

викладанні іноземних мов студентам-медикам» на засіданні методичного 

семінару кафедри.  

• Рецензент чотирьох методичних рекомендацій до практичних занять з 

дисципліни «Іноземна мова (за професійним спрямуванням)» для 

спеціальностей 221 Стоматологія, 223 Медсестринство (вади зору), які 

розробила викладач Халавка О.А. 

• Працюю над розробкою методичних рекомендацій студентам для 

самостійної роботи з дисципліни «Англійська мова» для спеціальності 224 

Технології медичної діагностики та лікування освітнього ступеня бакалавр 

 

Наукова робота 

Брала участь у конкурсі молодих учених і дослідників, який щорічно 

організовує Західний науковий центр НАН України та МОН України, і на 

основі таємного голосування Вченої ради ВНКЗ ЛОР «Львівська медична 

академія імені Андрея Крупинського» була обрана лауреатом обласної премії 

молодим ученим і дослідникам ЛОР та ЛОДА. 

За звітній період подано до друку 2 наукові статті:  

1. Клонцак О. Історичні та організаційно-педагогічні аспекти розвитку 

академічно-громадського навчання у системі університетської освіти США 

(подано до друку колективної монографії кафедри загальної педагогіки та 

педагогіки вищої школи ЛНУ ім. Івана Франка). 

2. Klontsak O. Academic service-learning as a factor for the development of 

autonomous learning skills at universities (подано до зарубіжного видання). 

 

Участь у конференціях: 

24-25 жовтня 2019 р. – Міжнародна наукова конференція «Теоретичні 

та практичні аспекти формування освітнього простору інституційного рівня: 

світовий та вітчизняний вимір», м. Львів, Львівський національний університет 

імені Івана Франка,  виступ з доповіддю на тему: «Напрями реалізації 

академічно-громадського навчання в університетах США на поч. ХХІ ст.». 

09-10 квітня 2020 р. – Всеукраїнська науково-практична конференція 

«Актуальні проблеми сучасної педагогічної науки», м. Дрогобич, 

Дрогобицький державний педагогічний університет імені Івана Франка. 

Дистанційна участь. 

За звітній період опубліковано 1 тези доповіді на конференції і 1 

статтю: 

Клонцак О. Напрями реалізації академічно-громадського навчання в 

університетах США на поч. ХХІ ст. / О. Клонцак // Тези доповідей міжнародної 

наукової конференції «Теоретичні на практичні аспекти формування освітнього 

простору інституційного рівня: світовий та вітчизняний вимір». – Львів: ЛНУ 

імені Івана Франка, 2019. – С. 115 – 116. 

Клонцак О. Шляхи підготовки педагогів до організації та застосування 

програм академічно-громадського навчання в університетах США / О. Клонцак 

// Виховання дітей та молоді: теорія і практика: зб. наук. праць / за ред. 

О.Карпенко. – Дрогобич: Редакційно-видавничий відділ Дрогобицького 



державного педагогічного університету імені Івана Франка, 2020. – С. 86 – 89.  
 

Виховна робота: 

• Будучи керівником академічної групи ІІІ ЛД-21 проводила виховні 

години та бесіди з студентами групи; разом з студентами групи у вересні 

відвідала виставу у театрі ім. Марії Заньковецької. 

 

Організаційна робота: 

• Протягом звітного періоду регулярно відвідувала заняття викладачів 

іноземних мов. 

• Регулярно брала участь у засіданнях кафедри, засіданнях Вченої ради 

Академії.  

• Заступник завідувача кафедри по роботі з викладачами іноземних мов. 

 

Інші види роботи: 

• Брала активну участь у підготовці ліцензійної справи із розширення 

провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти шляхом започаткування 

провадження освітньої діяльності з метою підготовки іноземців та осіб без 

громадянства за першим (бакалаврським) рівнем із спеціальності 223 

Медсестринство, а також була членом групи забезпечення. 

• Займалася перекладом сайту Академії на англійську мову. 

• Розробила англомовний інформаційний буклет для іноземних студентів. 

 

Рейтинг викладача: 1780 

 

 
 

 Олійник Наталія Юріївна 

 

Педнавантаження -  виконано 580 год. 

Навчально-методична робота 

1. Розроблено типову навчальну програму з дисципліни «Основи 

філософських знань». 

2. Розроблено типову навчальну програму з дисципліни «Філософія». 

3. Розроблено робочу навчальну програму з дисципліни «Основи 

філософських знань». 

4. Розроблено робочі навчальні програми з дисципліни «Філософія» (6 

варіантів програм для різної кількості годин). 

5. Підготовлено екзаменаційні завдання з філософії (200 тестів) та внесено в 

програму «Коллоквіум». 

6. Підготовлено екзаменаційні завдання з історії та культур України (200 

тестів) та внесено в програму Google Class. 



7. Розроблено модульну контрольну роботу з дисципліни «Основи 

філософських знань» та «Філософія» (15 варіантів). 

8. Підготовлено конспекти 11 лекцій з дисципліни «Основи філософських 

знань» та «Філософія». 

9. Підготовлено Методичні рекомендації для підготовки до семінарських 

занять з з дисципліни «Основи філософських знань» та «Філософія». 

10. Підготовлено Методичні рекомендації для підготовки до самостійної роботи 

з з дисципліни «Основи філософських знань» та «Філософія». 

11. Підготовлено конспект лекцій з дисципліни ««Історія та культура України» 

12. Розроблено модульну контрольну роботу з дисципліни ««Історія та 

культура України» 

 

Наукова робота. 

Наукові  статті: 

1. Олійник Н. Ю. Соціальна відповідальність української держави щодо 

сім’ї і дитинства як чинник сталого розвитку // Філософія фінансової 

цивілізації: людина у світі грошей (2019) : зб. наук. пр. / редкол. ; відп. 

секретар З. С. Скринник. — Київ : ДВНЗ «Університет банківської 

справи», 2019. — с. 261-270. 

2. Олійник Н. Ю. Політична участь як об’єкт дослідження: теоретичні 

аспекти // Збірник наукових праць «Гілея: науковий вісник». –2019. –Вип. 

149 (10). – с.46-50. (фахове видання, IndexCopernicus). 

Монографія: 

1. Соціальна відповідальність суспільних інститутів: інноваційний та 

соціально-гуманітарний аспект / редкол.; за наук. Ред.. А.Я. Кузнєцової, 

Л.К. Семів, З.Е. Скринник. – Київ: ДВНЗ «Університет банківської 

справи», 2019. – 311 с. (співавтор). 

Участь у наукових конференціях різного рівня 

1. Міжнародна конференція Громадської школи дієвих практик ЄС CISEP 

Convention “Ask.Act.Associate. CivicactionforEUAssociation” (6-7 червня, 

2019 р., Київ). Організатор Інститут європейської політики (м. Берлін) за 

фінансової підтримки Федерального Закордонного Офісу Німеччини. 

2. Участь у Міжнародній конференції Yad Vashem's conference for graduates: 

"Teaching the Holocaust in the 21st Century", м.Вільнюс, Литва, 3-7 жовтня 

2019 р. (32 год.). Доповідь:«Освітні компоненти формування модерної 

політичної нації». 

3. Форум за участі ОСББ у Національномууніверситеті «Львівська 

політехніка», організатори кафедра політології та міжнародних відносин 

НУ «Львівська політехніка», ПРООН в Україні, 21 листопада 2019р. 



4. Участь в ХІ Міжнародному конгресі «Медсестри проти Covid-19”, 

присвяченому Міжнародному дню медичної сестри, 12.05.2020 р., 

онлайн. 

5. Участь в тренінгу «Інтерактивна методологія викладання курсу з 

громадянської освіти «Демократія: від теорії до практики». Частина 1» 

організованій Міжнародною фундацією виборчих систем (IFES), 17-20 

лютого 2020 р., Київ (22 год.). 

6. Участь у вебінарі «Дезінформація та пандемія. Як убезпечитися від 

маніпуляцій в інтернеті?» організованому Міжнародною фундацією 

виборчих систем (IFES), 28 та 30 квітня 2020 р (3 години) в рамках 

проекту «Демократія: від теорії до практики». 

Участь у грантових проектах: 

1. Участь в проекті з «Громадянської освіти» у програмі запровадження 

інноваційного курсу «Демократія: від теорії до практики» організованій 

Міжнародною фундацією виборчих систем (IFES) за підтримки USAID, 

UKAID, Canada.  

 

Організаційна робота 

1. Створення концепції та матеріалів, робота в організаційному комітеті та 

модерування науково-методичного семінару Круглого столу «Конкурентна 

спроможність випускників-медиків на ринку праці: формування загальних 

компетентностей», що відбувся 28 листопада 2019 року. 

2. Участь в засіданнях кафедри. 

3. Формування графіку наукового семінару кафедри соціально-гуманітарних 

дисциплін. 

 Виховна робота. 

1. Куратор групи. 

 Робота поза планом 

1. Наукове консультування Громадянської мережі «Опора» у якості 

Довготермінового спостерігача на позачергових виборах народних депутатів 

(червень – липень 2019 р.) в 124 виборчому окрузі. 

2. Проведення тренінгів «Гендерний підхід у державному управлінні» на 

курсах підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування 

Львівської міської ради (жовтень – листопад 2019 р.) 

 

Рейтинг  викладача: 1319 

 

 

  Пукаляк Леся Тарасівна 

 

МЕТОДИЧНА РОБОТА  



Розробила : 

- дві примірні (типові) програми з дисциплін: «Біоетика», «Історія 

медицини та медсестринства»; 

- робочі навчальні програми з дисциплін: 

«Біоетика» - дві програми - І МС 22; І МС(в) 22-23,  

«Історія медицини та медсестринства» - одну програму - І МС 11-13. 

 методичні вказівки до семінарських занять з дисципліни «Біоетика».  

 методичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни 

«Біоетика». 

 методичні вказівки до семінарських занять з дисципліни «Історія 

медицини та медсестринства» 

 методичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни «Історія 

медицини та медсестринства  

- два НМКД «Біоетика» й «Історія медицини та медсестринства»; 

- модульні контролі з дисциплін «Біоетика», «Історія медицини та 

медсестринства»; 

-  «Банк тестів» для проведення поточного контролю знань студентів з 

дисципліни «Історія медицини та медсестринства» - 150, «Біоетика» - . 

Оновила : 

- чотири робочі навчальні програми з дисциплін: 

«Біоетика» - ІІ МС 21, ІІ ЛД 12, ІІ ЛД 21, ІІ МСв 21. 

Заповнення документацію викладача академії (журнали, звіти, 

індивідуальний план тощо). 

 

 НАУКОВА РОБОТА НА 2019/2020 н. р. 

- Участь у плановому заході кафедри – круглому столі -- на тему: 

«Конкурентна спроможність випускника-медика на ринку праці». 

- Виступ із доповіддю: «Актуальні проблеми соціокультурних цінностей 

особистості у студентському середовищі» на методичному семінарі кафедри. 

- Участь із публікацією тез: 

Лозинська С.О., Пукаляк Л.Т., Ціцюра Н.М. Доброчесність – головна наскрізна 

ідея забезпечення якості вищої освіти./ С.О. Лозинська, Л.Т. Пукаляк, Н.М. 

Ціцюра // ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Забезпечення 

якості вищої освіти» [Текст]. – (30 квітня 2020 р.). – Одеса. 

- Участь у ХІ Міжнародному конгресі «Медсестри проти COVID-19». 

- Робота з науковою літературою. 

 

 ОРГАНІЗАЦІЙНА РОБОТА НА 2019/2020 н. р. 

- Членство у Приймальній комісії (екзаменатор). 

- Участь у виборах завідувача кафедри. 

- Участь у засіданнях кафедри. 

- Участь у засіданні розширеної Вченої ради академії, факультету. 

- Прийом відпрацювань студентами пропущених занять. 

- Прийом академічної заборгованості у студентів, які перевелися з інших 

ВНЗ. 

 ВИХОВНА РОБОТА ТА ІНШІ ВИДИ РОБІТ НА 2019/2020 н. р. 

✓ Виконання обов’язків куратора академічної групи ІV МС 21. 



✓ Виконання обов’язків завідувача аудиторії № 11 «Історії медицини»  

✓ Виконання обов’язків секретаря кафедри. 

✓ Відповідальна за організацію виховної роботи кафедри. 

✓ Відвідування культурних і виховних заходів зі студентами (концерт 

памяті В. Івасюка, перегляд фільму для студентів з особливими 

потребами «Шляхетні волоцюги») 

✓ Проведення виховних годин, бесід щодо здорового способу життя 

молоді,з питань академічної доброчесності, етики та поведінки студентів 

тощо. 

 

 

Рейтинг викладача: 1524 бали 

 

 

Рутар Степан Михайлович к.філ.н.,  доцент 

Навчальна робота 

За звітний період виконав навантаження обсягом 407 годин. Читав лекції і 

проводив семінарські заняття з таких дисциплін як «Основи філософії», 

«Основи економічної теорії», «Історії та культури», «Соціології медицини» в 

групах  (ІІ ЛД-11, ІІ СО-11, ІІ МС-11,12,13, І АК-11, ІІ ЛД-21, І МС-31, ІІМС 

(в)-21), І МС (в) -22, 23, ІІ ЛД-12). Лекцій -170 год. (з них - 94 новий курс). 

Семінарських – 182 год. (з них - 94 новий курс). 

Методична робота 

Розробив 150 тестів і підготував екзаменаційні білети з дисципліни 

«Історія та культура», а також 150 тестів із дисципліни «Основи економічної 

теорії» і 200 тестів «Соціологія медицини». Підготував посібник «Соціологія 

медицини» у співавторстві з Лозинською С. і Шашковим Ю. 

 Є співавтором типових програм із дисциплін «Філософія» і «Основи 

філософських знань» (4), робочих програм – «Історія та культура України», 

«Основи економічної теорії», «Філософії», «Основ філософських знань». 

 Виступив з доповіддю на тему «Українська опозиційна політична еліта 

на початку посткомуністичної трансформації»  на конференції «Шляхом 

свободи і демократії», яка відбулася у ЛНУ  імені Івана Франка 29 жовтня 

2019р.  

Виступив на засіданні  круглого столу на тему  «Конкурентна 

спроможність випускників на ринку праці.»,  яка відбулася  у   ЛМА ім. Андрея  

Крупинського  28 листопада 2019 р. Доповідь: «Використання кейс-методу». 

Виступив на методичному  семінарі кафедри їз доповіддю «Методологічне 

значення неоінституційної парадигми для викладання суспільно-гумонітарних 

дисциплін». 

Наукова робота 

Опублікував тези доповідей на національній та міжнародних конференціях: 

1. Рутар С., Шашков Ю. Проблеми формування цінностей самовираження, як 

основи морального здоров,я студентів // Здоров’язбережувальні  технології     

закладів освіти в умовах сучасних освітніх змін: матеріали Всеукраїнської 

науково-практичної конференції. – Тернопіль. – 2019. – 20-22 с. 

2. Рутар С., Шашков Ю.  До питання ціннісно інституційного виміру вирішення 



основних біоетичних проблем в Україні // Стратегія виживання в термінах 

біоетики, антропології, філософії і медицини : Матеріали 25-ої міжнародної 

наукової  конференції. - Кишинів, 2019 р. – 83-85 с. 

3. Рутар С., Шашков Ю. Проблеми формування конкурентної академічної 

мотивації у студентів вищих медичних закладів // Актуальні питання сучасної 

медицини: наукові дискусії : 4.Збірник наукових робіт учасників міжнародної 

науково практичної конференції.( м. Львів ,  25-26 жовтня 2019 .- Львів : Го « 

Львівська медична спілка». 2019. – 48 – 53 с. 

5. Рутар С. Громадянське суспільство. Економічне диво. Інтегральний 

націоналізм. Неолібералізм. Шокова терапія. – Світова історія 20- 21- го ст.: 

енциклопедичний словник. Вид. 2-ге, доповнене , - Львів : Простір 2019 р. . – 

273 с. , 351 с., 737 с. , 884 с. .  

7. Лозинська О., Рутар С. Методологічне значення неінституційної парадигми 

для розвитку сучасної соціологічної думки. // Збірник тез наукових робіт 

учасників міжнародної науково-практичної конференції». - Київ, 2019 р. – 36-

39 с. 

8. Лозинська С., Рутар С. Реформа вищої освіти як фактор формування нової 

сучасної еліти в Україні // Забезпечення якості вищої освіти: Зб. матеріалів ІІ-ої 

Всеукр. наук.-метод. конф. (Одеська нац. академія харчових технологій; м. 

Одеса, 30 травня 2020 р.). – 3 с. 

9. Керівник магістерської роботи Дідуся М. «Проблеми формування 

конкурентної мотивації у медичного персоналу в контексті реалізації завдань 

медичної реформи в Україні». 

10. Публікації в енциклопедії. 

Рецензував магістерську роботу студентки ІІМС-31 Курпіти Наталїї « 

Медична реклама як мотивація впливу української молоді у відмові від 

тютюнопаління». 
Організаційна робота 

Брав участь у всіх засіданнях кафедри, розробці плану кафедри, а також в 

проектах рішень кафедри. 

 Виховна робота 

Провів дві виховні бесіди на теми: «Проблеми формування ринку землі в 

Україні», «Основні напрямки стратегії медичної освіти в Україні» у групах  

 ІІ МС-13, І Мс-31.  

Провів профорієнтаційну роботу у Судово-Вишнянській середній школі 

(Мостиського району, Львівської області). 

 

 Рейтинг викладача:  1185 

 

 

 

Семененко  Ольги Ярославівни 

Виконано  педагогічне навантаження -796 годин (659   год. ( 0,25 ст.) 

Навчально-методична робота: 

1.Розробила  типову програму навчальної дисципліни «Німецька мова» для 

спеціальності «Стоматологія»  і 7 робочих навчальних програм. 

-Розробила робочу програму навчальної дисципліни  «Іноземна мова за 



професійним спрямуванням «Німецька мова»  для спеціальності 

«Стоматологія» та «Сестринська справа (Молодший бакалавр; Бакалавр)». 

-Розробила робочу програму навчальної дисципліни  «Основи латинської мови 

з медичною термінологією»  для спеціальностей: «Лабораторна діагностика»;   

«Сестринська справа»;    «Стоматологія» ; «Акушерська справа»; «Медико-

профілактична справа». 

-Розробила робочу програму навчальної дисципліни  «Латинська мова і 

медична термінологія»  для спеціальності «Лабораторна діагностика (І ЛД 21)» 

та «Сестринська справа (І МС (в)11)».  

-Створила 200 тестів  для дисципліни «Іноземна мова за професійним 

спрямуванням «Німецька мова» . Створила тестові завдання для вступників 

(бакалаврів)магістрів (комп’ютерний варіант в Академії). 

- Згідно нових вимог створила навчально-методичний  комплекс з дисципліни 

«Іноземна мова за професійним спрямуванням (Німецька мова)»для 

спеціальності Сестринська справа на І; ІІ семестр.  

Мс  (І сем.)-32 год. 

Мс (ІІ сем.)-33 год. 

Створила робочий зошит для самостійної роботи : 

Мс (І сем.)-20 год. 

Мс (ІІ сем.)-22 год. 

Створила модульні контролі на п’ять семестрів для спеціальності 

Сестринська справа і на два розділи з латинської мови. 

Створила навчально-методичний  комплекс з дисципліни «Основи 

латинської мови з медичною термінологією »для спеціальності Сестринська 

справа. (Розділ І.- 11 год.)  

Створила  робочий зошит для самостійної роботи : 

Латинська мова: 12 год. (розділ І). 

- Під час карантину  склала тестові завдання для проведення дистанційного 

екзамену у групі І МС31 (100 завдань). У групах І МС 21; І МС22; І МС 

(в)22 склала 4 варіанти тесових завдань по 50 питань для проведення 

екзамену в Google classroom. 

Участь у конференціях, кругрих столах: 

-круглий стіл: « Конкурентна спроможність випускників медичних закладів на 

ринку праці». 

ВНКЗ  ЛОР «Львівська медична академія ім. Андрея Крупинського», листопад 

2019 р. 

Організаційна робота: 

Виступила з доповіддю на тему: «Використання інтерактивних методів та 

мультимедійних програм у викладанні іноземних мов студентам-медикам». 

Координатор з питань міжнародної співпраці з німецькомовними 

країнами. 

-Участь в україно-німецькому проекті «Навчання, стажування та робота 

медичного персоналу в Німеччині» (Ost West Medpersonal . Dresden.) 

- Взяла участь в україно-німецькому проекті «Навчання, стажування та робота 

медичного персоналу в Німеччині» 

(Ost West Medpersonal . Dresden.) 



1.Сформувала групи студентів для вивчення німецької мови рівень А1; А 2. 

Підготувала та сформувала групи  мовного рівня  А 2 для проходження 

практики : 

1 група з 15.01. по 29.01. 2020 р. 

2 група з 01.02. по 15. 02. 2020 р. 

Підготувала студентів   мовного рівня А 2  до Skype  співбесіди.  (16.12. -

20.12.2019 р.) 

Участь в україно-швейцарському проекті «Розвиток медичної освіти» 

(вивчення англійської мови) 

-є членом Вченої ради; 

-проводила рекламу для вступу в академію. 

Виховна робота: 

Керівник академічної групи ІІІ МС 11. 

Провела ознайомчо-навчальні бесіди на тему: «Медична освіта в Німеччині» 

 «Вимоги щодо працевлаштування за кордоном»  

Організація та керівництво студентським гуртком «Львів – європейське 

місто» 

Організувала культурно-просвітницькі екскурсії: 

-Підземелля Львова; 

-Сім чудес Львова; 

- Кава, затишок та Леви. 

 

Участь в он-лайн навчанні з викладацької майстерності. 

Використовувала форми дистанційної роботи : 

-ведення електронного журналу; 

-проведення екзаменів  в Google classroom; 

-створення веб-сайту для груп; 

-співбесіда через Skype; 

-Zoom-заняття. 

 

Рейтинг викладачав: 1831 

 

 

Халавки Оксани Анатоліївни 

 

Педагогічне навантаження  -758 год.  

Навчально-методична робота: 

-розробила дві типові і три робочі навчальні програми для студентів 

спеціальностей 223 і 224, спеціалізацій «Сестринська справа»(денна і вечірня 

форми навчання) та «Лабораторна діагностика», освітнього рівня – молодший 

бакалавр;  

-склала 200 тестів для спеціалізації Стоматологія ортопедична; 

-уклала методичні рекомендації до практичних занять 

з дисципліни «Іноземна мова (за професійним спрямуванням) англійська мова» 

для спеціальності 221 Стоматологія спеціалізації Стоматологія ортопедична 

освітній ступінь- молодший бакалавр(два розділи), методичні рекомендації до 

практичних занять для спеціальності 223 Медсестринство 



спеціалізації Сестринська справа (вади зору) освітній ступінь - молодший 

бакалавр. Працюю над методичними рекомендаціями до самостійної роботи 

для цих спеціальностей; 

-оновила завдання модульного контролю для студентів І курсу спеціальності 

«Сестринська справа» факультету №2; 

-як голова обласного методичного об’єднання викладачів іноземних мов ЗФПО 

Львівської області провела 1 засідання(інші заходи було відмінено у зв’язку з 

карантином).; 

-виконувала обов’язки голови навчально-методичного семінару кафедри; 

-була рецензентом методичних рекомендацій до практичних занять з 

дисципліни «Англійська мова» для спеціальності 224 Технології медичної 

діагностики та лікування освітнього ступеня - бакалавр, розділ «Медична 

освіта» викладача кафедри Клонцак О.І., методичних рекомендацій «Сучасні 

підходи до викладання іноземної мови у ЗВО І-ІІ рівнів акредитації » викладача 

Львівського коледжу індустрії моди КНУТД Герус О.О. та навчально-

методичного посібника посібника «Be fit» викладача ВНКЗ ЛОР 

«Бориславський медичний коледж » Блауцяк Т.І., а також проводила його 

апробацію; 

- працюю над мультимедійним забезпеченням занять з дисципліни. На заняттях 

використовую підручники автентичних видавництв, зокрема, «Oxford University 

Press». 

 

                          Наукова робота:  

Публікації: 

За звітний період не було. 

 

Керівництво студентськими науковими роботами: 

За звітний період не було. 

 

                  Участь у конференціях, круглих столах, конгресах:  

-як член кафедри соціально- гуманітарних дисциплін брала участь в організації 

круглого столу на тему: «Конкурентна спроможність випускників-медиків на 

ринку праці: формування загальних компетентностей». На мою пропозицію 

виступити відгукнулось двоє колишніх студенток нашого закладу Кульон 

Оксана і Кичма-Наконечна Ольга(нині головні медсестри клініки «Медікавер»); 

-взяла участь в ХІ Міжнародному конгресі з медсестринства «Медсестри проти 

«GOVID – 19» -12 травня; 

-у рамках україно- швейцарського проекту прослухала дві онлайн лекції та 

відеоконференцію з обміну досвідом прийому іспитів у дистанційному режимі; 

-за звітний період взяла участь у двох очних семінарах, 18 online вебінарах, 15 

онлайн тренінгах, 2 онлайн конференціях, оганізованих видавництвами 

«Лінгвіст» , «Dinternal Education», «Cambridge University Press», «Pearson», 

«National Geographic Learning», «Oxford University Press»,  

« MM Publication»( переважно, під час карантину). Свідченням цього є 

сертифікати участі. 

 

                                     Організаційна робота: 



-як член кафедри соціально- гуманітарних дисциплін постійно відвідувала 

засідання кафедри, заняття викладачів Клонцак О.І., Голод О.О., Семененко 

О.Я., Хміляр І.Р. ; 

-виконувала обов’язки голови навчально-методичного семінару кафедри; 

-є головою обласного методичного об’єднання викладачів іноземних мов ЗФПО 

Львівської області; 

- брала участь у перекладі сайту академії; 

-проводила профорієнтаційну роботу для вступу в академію. 

 

                                           Виховна робота: 

-як керівник групи І МС-11 проводила виховну роботу. Група брала участь у 

загальноінститутських  заходах,  відвідувала філармонію, музеї та театри 

Львова. 

-у зв’язку з пандемією коронавірусу у світі та карантином в Україні з 13 

березня працювала зі студентами онлайн у Вайбері (відео, аудіо зв’язок, фото) 

та через електронну пошту.  

 

              Рейтинг викладача:  1235   

 

 

Хміляр Ірена Романівна 

Виконано педагогічне навантаження - 898 год.  

Навчально-методична робота: 

- розробила дві типові програми навчальної дисципліни «Англійська мова» 

для спеціальності 223 Медсестринство,  спеціалізація «Сестра медична», 

освітній ступінь – бакалавр (І МС -21, І МС -22); 

- розробила три робочі навчальні програми дисципліни «Англійська мова» 

для спеціальності 223 Медсестринство,  спеціалізація «Сестра медична», 

освітній ступінь – бакалавр (І МС -21, І МС -22, І МС(в) -22); 

- розробила тестові контролі (завдання для проведення поточного та 

підсумкового контролю) для студентів груп – І СО-11, І МС -11, ІІ АК  

11, ІІ СО-11, І МС – 21, ІІ МС – 21, І МС-22; 

- склала завдання для проведення підсумкового контролю (екзаменаційних 

білетів) для груп ІІ МС – 21, І МС-22. 

- зробила згідно нових вимог навчально-методичний комплекс з 

дисципліни «Англійська мова» для магістрів;  

- створила клас-рум для здачі дистанційного екзамену з дисципліни 

«Англійська мова» в групах І МС – 22 та ІІ МС-21; 

- проводила всі заняття з дисципліни «Англійська мова» для груп І МС-21, 

ІІ МС-21, І МС-21 та дисципліни «Іноземна мова (професійного 

спрямування)» для груп І МС-11, І СО-11, ІІ СО-11, ІІ АК-11; 

- виступила із доповіддю «ШЛЯХИ ФОРМУВАННЯ АНГЛОМОВНОЇ 

ПРОФЕСІЙНО ОРІЄНТОВАНОЇ КОМУНІКАТИВНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ  

МАЙБУТНІХ МЕДИЧНИХ ФАХІВЦІВ»; 

- пройшла курси підвищення кваліфікації в он-лайні на тему: 

«Мультимедійна майстерня: сучасні освітні технології (практичний кейс 



для викладача)», організований Східно-європейським інститутом 

психології (Україна-Франція) 14-17 травня 2020р. 

Наукова робота:  

Тема дисертаційного дослідження «Розвиток медсестринської освіти у 

Швейцарії (друга половина XX-початок XXI століття)». За темою І  розділу  

дисертаційного дослідження «Професійна освіта медичних сестер як науково-

педагогічна проблема» проведено огляд наукової літератури, опрацьовано 120 

джерел, який буде готовий до звіту в аспірантуру.  

Публікації: 

1. Опубліковано чотири статті у співавторстві, одна з яких індексується у 

наукометричній базі Web of Science, 3 у фахових виданнях категорії Б: 

1.Ісаєва О.С., Хміляр І.Р. «Емоційний інтелект медсестри в контексті 

реформування медичної освіти» у фаховому виданні «Психологія 

сьогодні», червень 2020р. 

2. Isayeva O., Shumylo M., Khmilyar I., Mylyk O., Myskiv I. Blended learning 

in higher medical education: principles and strategies of teaching foreign 

languages / O. Isayeva, M.Shumylo, I.Khmilyar, O.Mylyk, I.Myskiv. // 

Advanced education. – 2020. – Issue 14. – P. 11-18.   

3.Ісаєва О.С., Хміляр І.Р. Оновлена модель підготовки медсестер / О.С. 

Ісаєва, І.Р. Хміляр  // Інноваційна педагогіка: Науковий журнал. Одеса:  

ПУ «Причорноморський науково-дослідний інститут економіки та 

інновацій», 2019. – Випуск 12, Том 1. –  С. 98-101 

4.Ісаєва О.С., Хміляр І.Р. Інформатизація освітнього процесу у вищих 

медичних закладах України / О.С. Ісаєва, І.Р. Хміляр  // Інноваційна 

педагогіка: Науковий журнал. Одеса: ПУ «Причорноморський науково-

дослідний інститут економіки та інновацій», 2019. Випуск 10. - Т.1. – С. 

149-151.   

2. Опубліковано 2 тези участі у  міжнародних конференціях та отримано 

сертифікати.  

1.Ісаєва О.С., Хміляр І.Р. Цифрова грамотність майбутнього медика  // 

Наукове забезпечення технологічного прогресу ХХІ сторіччя: міжнародна 

наукова конференція, 01 травня 2020 року, Чернівці. – 2020. – С. 88-90. 

2. Хміляр І. Досвід ступеневої освіти Швейцарії у процесі підготовки 

медичних сестер України // Modern educational space: the transformation of 

national models in terms of integration: II International Scientific Conference, 

October 25, 2019, Leipzig University . – 2019. – С.162-165. 

Участь у конференціях, круглих столах, конгресах:  

- круглий стіл: «Конкурентна спроможність випускника медика на ринку 

праці», ВНКЗ ЛОР «Львівська медична академія ім.А. Крупинського», 

листопад 2019р.; 

- ІІ міжнародна наукова конференції «Modern educational space: the 

transformation of national models in terms of integration», Німеччина, 

жовтень 2019 року; 

- міжнародний тренінг TESOL-Ukraine National Teacher Development 

Institute “Teaching Writing as a 21st Century Skills”, Львів, 09-10 січня 2020 

року.; 



- он-лайн   міжнародна наукова конференції «Наукове забезпечення 

технологічного прогресу ХХІ сторіччя», 01 травня 2020 року, Чернівці, 

- дистанційно в режимі онлайн  12 травня 2020 взяла участь у ХІ 

Міжнародному конгресі «Медсестри проти «GOVID – 19»; 

- ІХ Міжнародні Челпанівські психолого-педагогічні читання, Київ, 14-17 

травня 2020 року; 

- курси підвищення кваліфікації на тему: «Мультимедійна майстерня: 

сучасні освітні технології (практичний кейс для викладача)», 

організований Східно-європейським інститутом психології (Україна-

Франція) 14-17 травня 2020р. 

Зробила рецензії статей до журналу International Journal of Scientific Research 

and Management.  

Виховна робота. 

Керівник групи ІІ СО -11. 

Рейтинг викладача:  2160 балів 

 

Ціцюра Надія Миколаївна 

Педагогічне навантаження – 620 год. 

Навчально-методична робота: 

- дві примірні програми з дисциплін: «Основи охорони праці та охорона 

праці в галузі» та «Основи психології та міжособове спілкування, 

медсестринська етика та деонтологія»; 

- оновила чотири робочі програми з дисциплін: та «Медсестринська 

етика та деонтологія»; «Основи охорони праці та охорона праці в галузі», 

«Основи психології та міжособове спілкування, медсестринська етика та 

деонтологія», «Охорона праці в галузі»; 

- склала методичні рекомендацій до практичних занять з дисципліни 

«Основи охорони праці та охорона праці в галузі»; 

- склала методичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни 

«Основи охорони праці та охорона праці в галузі»; 

- склала методичні рекомендацій до практичних занять з дисципліни 

«Охорона праці в галузі»; 

- склала методичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни 

«Охорона праці в галузі»; 

- склала методичні рекомендацій до практичних занять з дисципліни 

«Основи психології та міжособове спілкування, медсестринська етика та 

деонтологія»; 

- склала методичні вказівки до самостійної роботи студентів з дисципліни 

«Основи психології та міжособове спілкування, медсестринська етика та 

деонтологія». 

- зробила згідно нових вимог три НМКД з дисципліни: «Основи охорони 

праці та охорона праці в галузі», - чотири тем лекції, шість методичних 

рекомендацій до практичних занять та 14 тем рекомендацій до самостійної 

роботи; 

- з дисципліни: «Охорона праці в галузі», - чотири тем лекції, шість 

методичних рекомендацій до практичних занять та 12 тем рекомендацій до 



самостійної роботи; 

- дисципліни: «Основи психології та міжособове спілкування, 

медсестринська етика та деонтологія», - десять тем лекції, 22 методичних 

рекомендацій до практичних занять та 14 тем рекомендацій до самостійної 

роботи; 

- -створила банк нових тестів для проведення поточного контролю знань 

студентів з дисципліни «Охорона праці в галузі», «Основи психології та 

міжособове спілкування, медсестринська етика та деонтологія»; 

- мультимедійні презентації – 20. 

Навчально робота: 

Публікації: 

1.Ціцюра Н.М. Доброчесність – головна наскрізна ідея забезпечення якості 

вищої освіти. / С.О.Лозинська, Л,Т.Пукаляк, Н.М.Ціцюра // Забезпечння якості 

вищої освіти: Зб. матеріалів ІІ-ої Всеукр. наук.-метод. конф. (Одеська нац. 

академія харчових технологій; м.Одеса, 30 квітня 2020р.). – 2 стр. 

Участь у конференціях, круглих столах, конгресах: 

- круглий стіл: «Конкурентна спроможність випускника медика на ринку 

праці», ВНКЗ ЛОР «Львівська медична академія ім.Андрея Крупинського», 

листопад 2019 рік, учасник, доповідь на тему «Актуальність дисципліни 

медсестринська етика та деонтологія»; 

- Дистанційна на платформі Zoom 30 квітня 2020 р. взяла участь у ІІ 

Всеукр. наук.-методичній конференції «Забезпечення якості вищої освіти», 

м.Одеса з доповіддю «Реформа вищої освіти, як фактор формування нової 

сучасної еліти в Україні». 

Організаційна робота: 

-брала учать у виборах завідувача кафедри; 

-відвідувала заняття викладачів кафедри; 

-виконувала обов’язки заступника декана на громадських насадах; 

-проводила профорієнтацію зі вступу до академії. 

Виховна робота: 

-виконувала обов’язки куратора академічної групи ІІІ АК-11; 

-проводила виховні бесіди з питань любові до професії, медичного 

етикету, здорового способу життя; 

-проводила профорієнтаційну роботу у випускних групах ІІІ МС-11-13 

для здобуття вищого рівня  бакалавра. 

 

Рейтинг викладача: 1816 

 
 


