
                                           Звіт кафедри 

                            соціально-гуманітарних дисциплін 

                                  2020-2021 навчальний рік 
І. Кадровий потенціал кафедри 

Список викладачів кафедри зі вказанням вченого звання, ступеня, 

кваліфікації, посади: 

1. Лозинська Світлана Олексіївна – кандидат історичних наук, 

вища кваліфікаційна категорія, викладач-методист; 

2. Клонцак Ореста Ігорівна – кандидат педагогічних наук,  вища 

кваліфікаційна категорія, асистент; 

3. Олійник Наталія Юріївна  - кандидат політичних наук, доцент; 

4. Рутар Степан Михайлович – кандидат філософських наук, 

доцент, вища кваліфікаційна категорія; 

5. Яворська Жанна Броніславівна– кандидат економічних наук, 

доцент, вища кваліфікаційна категорія; 

6. Германович Галина Остапівна – викладач вищої кваліфікаційної  

категорії, викладач-методист; 

7. Голод Оксана Олексіївна – викладач вищої кваліфікаційної 

категорії; 

8. Пукаляк Леся Тарасівна– викладач І кваліфікаційної категорії; 

9. Семененко Ольг Ярославівн – викладач вищої кваліфікаційної 

категорії, викладач-методист; 

10. Ціцюра Надія Миколаївна – викладача І кваліфікаційної 

категорії; 

11. Халавка Оксана Анатоліївна – викладач вищої кваліфікаційної 

категорії, викладач-методист; 

12. Хміляр Ірена Романівна – викладач вищої кваліфікаційної  

категорії, викладач-методист. 

 

Інформація про отримані викладачами кафедри у поточному навчальному році 

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

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

яких?): 

Клонцак О.І. - член спілки викладачів англійської мови “Oxford Teachers’ 

Club”; 

Клонцак О.І. - член Ради молодих вчених ВНКЗ ЛОР «Львівська медична 

академія імені Андрея Крупинського»; 

          Олійник Н.Ю. - членкиня Українського філософсько-економічного 

товариства; 

          Семененко О.Я. - член «Центру європейських проектів» при земельному 

уряді Тюрінгії; 

          Халавка О.А. - голова обласного методичного об’єднання викладачів 

іноземних мов ЗФПО Львівської області (провела онлайн засідання 

методичного об’єднання -25.03.21р.). 



 

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

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

Семененко О.Я. - в Україно-Швейцарському проекті отримала 

Сертифікат В 2, який засвідчує, що викладач завершила програму 

навчання на курсах англійської мови (тривалість 54 годин). Видано 

Швейцарською Конфедерацією (2020 р.) 

ІІ. Методична робота (поточний навчальний рік) 
Розроблені викладачами кафедри у поточному навчальному році (по кожному 

підпункту вказати прізвище викладача, назву програми, плану): 

− освітні програми;------------------------------ 

− навчальні плани спеціальності;--------------------------- 

− примірні (типові) програми навчальної дисципліни; 

Германович Г.О. - «Українська мова» для студентів освітньо-пофесійного 

рівня «фаховий молодший бакалавр» (на основі базової загальної освіти), 

«Українська мова як іноземна» для студентів освітньо-пофесійного 

ступеня «бакалавр»; 

Голод О.О. - «Іноземна мова (за професійним спрямуванням)» для 

спеціальності 224 Лабораторна діагностика груп І ЛД-11, ІІ ЛД-11; 

        Олійник Н.Ю. - з дисципліни «Демократія: від теорії до практики»; 

− робочі навчальні програми дисципліни; 

Хміляр І.Р. «Англійська мова» для груп І МС-21, ІІ МС-21, І МС-22, 

ІМС(в)-22;  

Германович Г.О. -«Українська мова» для студентів освітньо-пофесійного 

рівня «фаховий молодший бакалавр» (на основі базової загальної освіти), 

«Українська мова як іноземна» для студентів освітньо-пофесійного 

ступеня «бакалавр»; 

          Голод О.О. «Іноземна мова (за професійним спрямуванням)» для 

спеціальності 221 Стоматологія, спеціалізація «Стоматологія ортопедична» 

групи І СО-11, ІІ СО-11; для спеціальності 223 Медсестринство спеціалізації 

Акушерська справа І АК-11, ІІ АК-11; 

 Клонцак О.І. - три робочі програми навчальної дисципліни «Англійська 

мова»:  для спеціальності 223 Медсестринство освітнього ступеня бакалавр 

для іноземних студентів; дві робочі програми для спеціальності 223 

Медсестринство освітнього ступеня бакалавр (вечірня форма навчання); 

Олійник Н.Ю. - з дисципліни «Демократія: від теорії до практики», з 

дисципліни «Філософія» для групи ІІ МС (в) 21    

       Пукаляк Л.Т.  з дисциплін «Історія медицини», «Історія медицини та 

медсестринства», «Біоетика»; 

       Рутар С.М. - 2 робочі програми з дисципліни «Основи філософських знань» 

для студентів з вадами зору та слуху (ІІІ МС в-11, ІІІ МС-14); 

       Семененко О.Я. -  «Латинська мова та медична термінологія» група І МС і 

21 (іноземці), Спеціальність 223 Медсестринство, освітньо-професійної 

програми «Сестринська справа», освітній ступінь  «бакалавр»; 



        Халавка О.А. -  три робочі навчальні програми для студентів 

спеціальностей 226  «Фармація, промислова фармація» (основна і вибіркова 

дисципліни), освітнього рівня -бакалавр та 223 Медсестринство, 223 

Стоматологія, 224 Технології медичної діагностики та лікування (Державний 

стандарт базової середньої освіти); 

       Ціцюра Н.М. - «Охорона праці в галузі» для спеціальності 224 Технології 

медичнної діагностики та лікування,  група ІVЛД 21; «Охорона праці в галузі» 

для спеціальності 223 Медсестринство група ІV МС 21; «Основи охорони праці 

та охорона праці в галузі» для спеціальності 223 Медсестринство (вечірня 

форма навчання) група ІІІ МСв11; 

− програми практики; 

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

навчальному році (хто, який план?) 

Германович Г.О. - план роботи Вченої ради Академії; 

    Клонцак О.І. – у розробці навчальних планів для іноземних студентів 

(спеціальність 223 Медсестринство, освітній ступінь бакалавр); 

    Рутар С.М. – участь у розробці плану кафедри, плану наукових семінарів. 

Підготовка питань для розгляду у поточному навчальному році (по кожному 

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

− на засіданні Вченої ради Академії; 

Лозинська С.О. Доповідь: «Звіт кафедри соціально-гуманітарних 

дисциплін» листопад 2020 р. 

− на засідання Методичної ради Академії;----------- 

− на засідання Ради факультету; 

Лозинська С.О. «Інформація про методичну роботу кафедри» 2021 

р.; Протокол №8 від 26.03.2021 року 

                      Олійник Н.Ю. - виступ на засіданні Ради молодих вчених ЛМА 

«Гранти: можливості, пошук, аплікація, участь» (жовтень, 2020 р.). 

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

тема?)----------------------------------- 

Викладання дисциплін іноземною мовою у поточному навчальному році 

(викладач, назва дисципліни): для студентів освітньо-пофесійного 

ступеня «бакалавр». 

           Германович Г.О. – «Українська мова як іноземна», 

Семененко О.Я. – «Латинська мова», 

Олійник Н.Ю. «Історія та культура України», 

Клонцак О.І.  – «Англійська за професійним спрям». 

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

«Англійська мова», «Англійська (за професійним спрямуванням)» 

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

«Філософія», «Основи філософських знань», «Соціологія медицини», 

«Соціологія», «Основи економічної теорії», «Основи і охорона праці в 

галузі», «Історія та культура України», «Історія медицини», «Біоетика». 



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

«Англійська мова», «Англійська (за професійним спрямування) – Хміляр 

І.Р., Голод О.О., Клонцак О.І., Халавка О.А.; «Біоетика», «Історія 

медицини», «Історія медицини та медсестринства» – Пукаляк Л.Т., 

«Соціологія» – Лозинська С.О., «Соціологія медицини» – Рутар С.М., 

«Українська мова (за професійним спрямуванням) – Германович Г.О., 

«Німецька мова» – Семененко О.Я., «Основи економічної теорії» – 

Яворська Ж.Б., «Основи охорони праці» – Ціцюра Н.М., «Філософія» – 

Олійник Н.Ю., «Основи філософських знань» – Берест Р.Я., «Історія та 

культура України» – Федорик В.М., Берест Р.Я.  

Заповнення 98 процентів. 

Перелік закріплених за кафедрою кабінетів та лабораторій. 

каб. 35, 37, лабор. 25 

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

Лозинська С.О. - Участь у міжнародному науково-педагогічному стажуванні 

для працівників закладів вищої освіти на тему: «Нові та інноваційні методи 

навчання», що відбувалося з 09 березня до 09 жовтня 2020 р. на базі 

Краківського економічного університету (Uniwersytet Ekonomiczny w 

Krakowie). . 

Лозинська С.О.  Україно-швейцарський проєкт «Розвиток медичної освіти», 

сертифікат завершення тренінгу «Ефективні комунікації в медичному 

університеті» (тривалість 15 год.), 2020 р. (0,5 кредита); 

 

Лозинська С.О. Львівський регіональний інститут державного управління 

Національної академії державного управління при Президентові України, 

свідоцтво завершення короткострокової програми підвищення кваліфікації, 

серія СКП №23884645/05-21, на тему: «Організаційно-управлінська 

діяльність», 22-24.02.2021 р., 01-03.03.2021 р., за 30-ти годинною програмою (1 

кредит); 
 

 

 

Германович Г.О. - з дисциплін «Українська мова (за професійним 

спрямуванням)», «Українська мова», довідка про підвищення кваліфікації 

№3973-У, з 02.11.2020 р. до 27.11.2020 р. при МОН України Львівський 

національний університет імені Івана Франка (4 кредити);  

    «Психолого-педагогічний цикл», свідоцтво про підвищення кваліфікації 

№01467243/02998-21, з 01.02.2021 р. до 05.02.2021 р., Центр неформальної 

освіти Інституту післядипломної освіти та доуніверситетської підготовки 

Львівського національного університету імені Івана Франка (2 кредити); 



Українсько-швейцарський проєкт «Розвиток медичної освіти», сертифікат 

завершення програми навчання на курсах англійської мови (тривалість 28 год.), 

жовтень 2019 – лютий 2020 (0,9 кредита).; 

Хміляр І.Р. - у міжнародному підвищенні кваліфікації (Вебінарі), що відбувся 

15 березня - 22 березня 2021 року м. Люблін (Республіка Польща) на тему: 

ОНЛАЙН НАВЧАННЯ ЯК НОВІТНЯ ФОРМА СУЧАСНОЇ ОСВІТИ НА 

ПРИКЛАДІ ПЛАТФОРМИ GOOGLE MEET, GOOGLE CLASSROOM», 

організатором якого були: IBR LPNT Інститут Науково-дослідний, 

Люблінського науково-технологічного парку  та IESF Міжнародна фундація 

науковців та освітян. Навчальне навантаження міжнародного підвищення 

кваліфікації (Вебінару) становить 1,5 кредити ЄКТС (45 години): з них 

лекційних – 12 год., практичних - 20 год., самостійна робота - 13 годин; 

Клонцак О.І. - Взяла участь у тренінгу «Ефективні комунікації в медичному 

університеті», 16-17 грудня 2020р. 

Клонцак О.І. - Участь у міжнародному вебінарі “English Language editing. Tips 

for researchers and editors” (Редагування англійською мовою. Поради для 

дослідників та редакторів) 05 січня 2021 року. 

Клонцак О.І. - Участь у весняній школі Ради молодих учених при Міністерстві 

освіти і науки України на тему “Transfer of Technologies and Innovations: 

European and Ukrainian Experience” (з 3 березня до 11 березня 2021р.). 

Клонцак О.І. - Участь у міжнародній он-лайн конференції для викладачів 

англійської мови  “ELTOC-2021” (English Language Teaching Online Conference) 

25-27 лютого 2021 року 

Клонцак О.І. - Участь у міжнародному науково-педагогічному стажуванні для 

працівників закладів вищої освіти на тему: «Нові та інноваційні методи 

навчання», що відбувалося з 09 березня до 09 жовтня 2020 р. на базі 

Краківського економічного університету (Uniwersytet Ekonomiczny w 

Krakowie). 

Олійник Н.Ю. Україно-швейцарський проєкт «Розвиток медичної освіти», 

сертифікат завершення тренінгу «Ефективні комунікації в медичному 

університеті» (тривалість 15 год.), 2020 р. (0,5 кредита); 

o Міжнародна фундація виборчих систем (IFES), сертифікат завершення (1 

кредит):  

o тренінгу «Інтерактивні методики викладання громадянської освіти», 

26.11.2019; 

o вебінару «Дезінформація та пандемія. Як убезпечитися від маніпуляцій в 

інтернеті?», 28, 30.04.2020; 

o онлайн-тренінгу «Інтерактивна методологія викладання курсу з 

громадянської освіти «Демократія: від теорії до практики» та з презентації 

оновленого контенту курсу з цифрової грамотності, 20.02.2020; 03.09.2020; 

o Участь in the Centropa &amp; ESJF online training seminar for Ukrainian 

educators (в Інтернет-семінарі Centropa та ESJF для українських освітян), 



сертифікат учасника семінару на тему: «Teaching Jewish heritage in your class. 

Using cemeteries in education» («Викладання єврейської спадщини у своєму 

класі. Використання кладовищ у навчанні»), 24-25.11.2020 (0,2 кредита); 

o Участь in Issued by the international foundation for electoral systems (IFES) 

(в Міжнародному фонді виборчих систем), сертифікат учасника у всіх сесіях 

«Virtual U.S. Election Program – 2020 (USEP)» («Віртуальної виборчої програми 

США - 2020 (USEP)»), 04.11.2020 (0,5 кредита); 

o Участь in the International school for holocaust studies (в Міжнародній 

школі з вивчення Голокосту), сертифікат учасника конференції «Teaching the 

Holocaust in the 21st Century» («Викладання Голокосту в 21 столітті»), 03-

07.10.2020 (1 кредит); 

Семененко О.Я. Сертифікат учасника Міжнародного підвищення кваліфікації 

(Вебінару) на тему: «Онлайн навчання, як новітня форма сучасної освіти на 

прикладі платформи GOOGL MEET, GOOGLE CLASSROOM ». З дисципліни : 

Німецька мова; Латинська мова. 

Семененко О.Я.  Проходження курсу: 15-22 березня 2021 Lublin, Republic of 

Poland . «Online studying as latest form of modern education on the example of 

Google meet and Google Classroom Platforms». Workload of the international skills 

development  is 1,5 ECTS credits (45 hours) 12 hours from them are lecture, 20 hours 

from them are practical, 13 hours from them are independent work  in the following 

disciplines :Deutsch; Latina; 

Халавка О.А. підвищення кваліфікації: МОН України Львівський національний 

університет імені Івана Франка, довідка про підвищення кваліфікації №3231-У, 

«Іноземна мова (за професійним спрямуванням)», «Англійська мова», 

26.10.2020 – 20.11.2020 (4 кредити); 

МОН України Львівський національний університет імені Івана Франка. 

Інститут післядипломної освіти та доуніверситетської підготовки, свідоцтво 

про підвищення кваліфікації №01467243/03012-21, «Психолого-педагогічний 

цикл», 01.02.2021 – 05.02.2021 (2 кредити); 

Яворська Ж.Б. Підвищення кваліфікації у Сумському державному університеті 

з 18.09.2020 р. до 28.09.2020 р. за програмою :  «Використання безкоштовних 

онлайн-ресурсів для організації навчального процесу в дистанційній формі». 

 

Список офіційно виданої навчально-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-

83022015/ 

✓ Лозинська С. О., Рутар С. М., Шашков Ю. І. Соціологія медицини: 

навчальний посібник. Львів : ВНКЗ ЛОР «Львівська медична академія 

імені Андрея Крупинського», 2021. 196 с. 

✓ 2.Рутар С.М. Політологія : навчальний посібник International Booc 

Market Service Ltd «Globe Edit», 2019, 370 

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


✓ 3.Рутар С.М. Громадянське суспільство. Економічне диво. Інтегральний 

націоналізм. Неолібералізм. Шокова терапія. Енциклопедичний словник, 

Світова історія 20- 21- го ст.: енциклопедичний словник. Вид. 2-ге, 

доповнене , - Львів : Простір 2019 р. . – 273 с. , 351 с., 737 с. , 884 

4. Хміляр І.Р. - Навчальний посібник для студентів відділення 

«Сестринська справа» “English Competence in Nursing Practice” 

 

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 матеріалів у поточному 

навчальному році (підручники, посібники; інформація відповідно до стандартів 

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

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

Лозинська С.О. прорецензовано десять магістерських робіт  ( копії на кафедрі), 

Рутар С.М. прорецензовано чотири магістерські роботи ( копії на кафедрі) 

Проведено методичних семінарів (назва, дата): 

1. Специфіка навчання іноземних мов студентів у медичних закладах вищої 

освіти України.  Закордонне стажування. Досвід. Листопад 2020 

р.(виставлено на сторінці кафедри); 

2. Культура спілкування й етика стосунків медичних працівників. Лютий 

2021р. (інформація на сторінці кафедри). 

3. Сприйняття студентами –медиками поняття товару та послуги. Медична 

послуга.  Лютий 2021 р. 
4. Самопрезентація викладача як запорука кар'єрного росту, березень, 2021 

рік. (виставлено на сторінці кафедри). 

5. Сучасна українська мова та мовленнєвий етикет майбутніх медиків. 

Квітень 2021 р. (виставлено на сторінці кафедри). 

Розробка Положень, або іншої нормативної документації (назва): 

   Клонцак О.І. - розробила Положення про відбіркову комісію з прийому на 

навчання іноземних громадян до ВНКЗ ЛОР «Львівська медична академія 

імені Андрея Крупинського»; . 

         Германович Г.О. - Положення про Вчену раду ВНКЗ ЛОР «Львівська 

медична академії імені Андрея Крупинського». 

ІІІ. Наукова робота у звітний період 

Результати досліджень з комплексної теми кафедри (стан виконання відповідно 

плану роботи): 

Проведено круглий стіл «Конкурентна спроможність викладача вищої 

школи» березень 2021р. 

Участь викладачів кафедри у конференціях і напрацювання публікацій  

до кафедрального збірника. 

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


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:  

Клонцак О. Історичні та організаційно-педагогічні аспекти розвитку 

академічно-громадського навчання у системі університетської освіти США / О. 

Клонцак // Динаміка освітніх процесів та підготовка майбутніх фахівців у 

системі вищої освіти: відповідь на сучасні запити: колективна монографія / 

Ю. Д. Заячук, О. В. Караманов, В. С. Федина-Дармохвал та ін; за заг. редакцією 

Д. Д. Герцюка та Ю. Д. Заячук. – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 2020. – С. 47–

69. 

    Підручники 

Наукові статті: 

в базі даних «Scopus», «Web of Science», «Core collection» з Імпакт – 

фактором:  

Mukan, N., Lavrysh, Y., Klontsak, O., Mukan, O., Horokhivska, T., & Stechkevych, 

O. (2021). Academic Service-Learning as a Factor for the Development of 

Autonomous Learning Skills at Universities. Revista Romaneasca pentru Educatie 

Multidimensionala, 13(1), 54-70. https://doi.org/10.18662/rrem/13.1/359 (Web of 

Science). 

в закордонному виданні 

у вітчизняному фаховому журналі 

Германович Г.О. Дослідження медичної термінології в наукових працях кінця 

XX ст. – початку XXI ст. // Вісник Львівського університету. Серія філологічна 

– Львів, 2020. – Вип. 72. С.43-49. 

Германович Г.О. Медичні терміни зі соматичними компонентами мазо-, мамо-

, масто- та груди в сучасній українській мові // Проблеми української 

термінології : зб. наук. Праць учасників XVI Міжн. наук. конф. «СловоСвіт 

2020», 1–3 жовт. 2020 р. – Львів : Видавництво Львівської політехніки, 2020. С. 

122-126.; 

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

реформування медичної освіти. Міжнародні Челпанівські психолого-

педагогічні читання. 2019-2020. № 2, Книга 2, Том ІІ (25). С. 151-161.  

Khmilyar I. Competence characteristics of a nurse in Switzerland:  professional, 

ethical and legal practice. Youth & Market. № 2 (188). P. 134-139.  

Khmilyar I. (2021). Nursing profession through the perspective of the Swiss labor 

market. Humanities Science Current Issues: interuniversity collection of Drohobych 

Ivan Franko State Pedagogical University Young Scientists Research Papers. 

35(Volume 6). 244-250. https://doi.org/10.24919/2308-4863/35-6-36;  

Лещак Т., Крива М., Клонцак О. Підготовка майбутніх вчителів початкової 

школи до роботи з обдарованими учнями / Т. Лещак, М. Крива, О. Клонцак // 

Молодь і ринок. – Дрогобич, 2021. – № 2(188). – С. 65 – 69. (вітчизняне фахове 

видання). 

 Олійник Н. Ю. Емансипація по-радянськи: українські жінки в соціалістичній 

http://aphd.ua/pryklady-oformlennia-bibliohrafichnoho-opysu-vidpovidno-do-dstu-83022015
http://aphd.ua/pryklady-oformlennia-bibliohrafichnoho-opysu-vidpovidno-do-dstu-83022015
https://doi.org/10.24919/2308-4863/35-6-36


економіці// Науково-теоретичний альманах "Грані". – 2020. – Том 25. - № 10. – 

С. 5-16. 

Олійник Н. Ю. Методологія дослідження громадсько-політичного активізму 

жінок: соціально-економічні, політичні та культурні змінні// Збірник наукових 

праць «Гілея: науковий вісник». – 2020. – Вип. 159. – с.58-65; 

Рутар С.М. Українська консервативна політична думка в науковій творчості 

Степана Гелея. Одухотворений інтелект — рушійна сила розвитку суспільства: 

матеріали Всеукраїнської наукової конференції, приуроченої до 80-річчя від 

дня народження Степана Гелея. Львів : видав. Львівського торговельно-

економічного університету 2021 рік, с. 152-158  

Рутар С., Лозинська С.  До питання типологізації систем охорони здоров´я. 

Психологічні виміри культури, економіки, управління: науковий журнал. 

Випуск 20, 2020 р. – с.134-150. 

інших виданнях 

Опублікування тез доповідей: 

у міжнародній конференції: 

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

реформування медичної освіти. Міжнародні Челпанівські психолого-педагогічні 

читання. 2019-2020. № 2, Книга 2, Том ІІ (25). С. 151-161.  

-  Khmilyar I. Competence characteristics of a nurse in Switzerland:  professional, 

ethical and legal practice. Youth & Market. № 2 (188). P. 134-139.  

-  Khmilyar I. (2021). Nursing profession through the perspective of the Swiss labor 

market. Humanities Science Current Issues: interuniversity collection of Drohobych 

Ivan Franko State Pedagogical University Young Scientists Research Papers. 

35(Volume 6). 244-250. https://doi.org/10.24919/2308-4863/35-6-36; 

 - Клонцак О.І. - подано до друку тези доповіді на V Міжнародну конференцію 

«Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта 2021: інновації в освіті в 

контексті європеїзації та глобалізації»: 

- Клонцак О. Співробітництво університетів та громадських організацій як 

складова програм академічно-громадського навчання у системі вищої освіти 

США; 

-  Пукаляк Л.Т., Ціцюра Н.М. Філософські проблеми аналізу чинників 

розвитку медицини в глобальному контексті ./ Л.Т. Пукаляк, Ціцюра Н.М. // 

Міжнародна науково-практична конференція «Науково-теоретичні аспекти 

вирішення глобальних проблем сучасності» [Текст]. – (16-17 квітня 2021 р.). – 

Дніпро.; 

- Рутар С., Шашков Ю. Проблеми навчально-методичного забезпечення 

дистанційного навчання. Матеріали науково-методичної конференціі за 

міжнародною участю «Актуальні питання підвищення якості освітнього 

процессу, 18 вересня 2020 р., м.Івано-Франківськ.  

 -  Рутар С., Шашков Ю.  Медична сфера як категорія соціології медицини. 

Збірник тез міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Розвиток 

освіти, науки та бізнесу : результати 2020 р. Дніпро, 2020р. 

https://doi.org/10.24919/2308-4863/35-6-36


-   Рутар С.  «Тридцять років потому» чи здобула Украіна реальний сувернітет 

після ухвадення украінськоі Декларації. Збірка матеріалів Всеукраінськоі 

науково-практичної онлайн конференціі. «Прорив до свободи: до 30 Декларації 

про державний сувернітет України, 16 липня 2020 року. 

-  Рутар С. Методологічні аспекти аналізу інституційно-психологічної якості 

трансформаційних політичних систем. Збірник тез 1 міжнародної науково-

практичної онлайн – конференції «Психологічні умови благополуччя персоналу 

організацій». 15-17 жовтня 2020 р. Львів.: НУ «Львівська політехніка». 

-   Лозинська С.О., Рутар С.М. Проблеми визначення індикаторів якості 

охорони здоров’я в рамках предмету соціології медицини. Науково-теоретичні 

аспекти вирішення глобальних проблем сучасності : збірник тез наукових робіт 

учасників Міжнародної науково-практичної конференції, 16-17 квітня 2021 

року, Дніпро 2021р. с. 5-10; 

-  Рутар А.І., Семененко О.Я. Проблеми використання інтерактивно-

інноваційних форм в процесі викладання соціології іноземною мовою. / А.І 

Рутар, О.Я.Семененко // Міжнародна науково-практична конференція 

«Науково-теоретичні аспекти вирішення глобальних проблем сучасності» 

[Текст]. – (16-17 квітня 2021 р.). – м. Дніпро 

Участь у наукових конференціях: 

Клонцак О.І. 27-28 травня 2021 р. V Міжнародна конференція «Педагогічна 

компаративістика і міжнародна освіта 2021: інновації в освіті в контексті 

європеїзації та глобалізації», м. Київ.  

у всеукраїнській конференції: 

Олійник Н. Енергетичний чинник євроінтеграційної політики України // 

Європейська інтеграція Львівщини: кращі практики, проблеми та перспективи 

розвитку / Матеріали Всеукраїнської науково-практичної онлайн-конференції 

(11 листопада 2020, Львів). – Національний університет «Львівська 

політехніка», 2020. – 102-107 с. 

у регіональній конференції 

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?)  

Хміляр І.Р. - аспірант кафедри педагогіки та інноваційної освіти, 

Національний університет «Львівська політехніка», Україна, 2 рік навчання 

Успішно здала і захистила два розділи дисертаційного дослідження 

✓ Підтверджені захисти дисертацій у поточному навчальному році 

(прізвище, дата, тема).--------------------- 

✓ Опонування 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).--------------------------------- 

✓ 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: 

− Наукові гуртки (назва, керівник) 

Студентські гуртки: «Арт-клуб» -Семененко О.Я.; 

Лекторій - «Берегиня» - Германович Г.О.; 

«Зі скарбниці українського народу» - Голод О.О. 

Підготовлено студентських робіт на наукові конкурси (прізвище студента, 

керівника, назва конкурсу).------------------------------------- 

Підготовлено студентів на олімпіади (прізвище студента, керівника, назва 

конкурсу). 

Германович Г.О. - конкурс знавців української мови ім. П. Яцика (в Академії) 

(студенти: група I МС-21 Панейко Надія Володимирівна, група I МС-21 

Медведюх Вікторія Василівна). Конкурс імені Шевченка (в Академії) 

(студентка групи I ЛД-21 Пластовець Аліна-Іустина Валеріївна). 

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).---------------------------------- 

ІV. Організаційна робота у звітний період 

Участь у роботі експертних рад НАЗЯВО (прізвище) 

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

назва комісії) 

Участь у роботі Вченої ради Академії (прізвище) 

Лозинська С.О., Клонцак О.І., Олійник Н.Ю., Рутар С.М., Яворська Ж.Б., 

Германович Г.О. 

Участь у роботі Вченої ради факультету (прізвище) 

Лозинська С.О., Клонцак О.І., Олійник Н.Ю., Рутар С.М., Яворська Ж.Б., 

Германович Г.О., Семененко О.Я., Голод О.О., Хміляр І.Р., Пукаляк Л.Т., 

Ціцюра Н.М., Халавка О.А. 

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


Участь у роботі Методичної ради Академії (прізвище) 

Лозинська С.О., Клонцак О.І., Германович Г.О. 

Робота в Приймальній комісії (прізвище) 

Германович Г.О., Пукаляк Л.Т., Хміляр І.Р., Клонцак О.І., Лозинська С.О. 

Виконання обов’язків гаранта освітньої програми (прізвище гаранта, назва 

програми)---------------------------- 

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

місце проведення) : 

члени кафедри рекламують через фейсбук та інтернет ресурси;  

Голод О.О.  - гімназія № 4, м.Львів,  

Клонцак О.І. - профорієнтаційна робота з іноземними громадянами 

(створення інформаційного ролика, інформаційного буклету, участь у 

вебінарі тощо).  

Клонцак О.І. - підготувала статтю публіцистичного стилю про Академію у 

іноземний журнал. Назва статті: “Training of future healthcare workers at 

Andrei Krupynskyi Lviv Medical Academy”. Доступна за посиланням: 

https://euroarab-int.pl/?p=1666.; 

Семененко О.Я. Профорієнтаційна робота  з  студентами  груп: ІІ мс 12,13; ІІІ 

мс 11; І мс 21,І мс  22; І мс ф 12 (Розповсюдження буклетів по шкільних 

закладах ЗОШ щодо вступної кампанії в Медичну академію) ; 

Халавка О.А.  СШ № 60 м. Львова- вересень 2020р. 

V.Виховна робота у звітний період 

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

особливими потребами (прізвище, група): ІV ЛД-21 – Клонцак О.І., ІІ МС-12 -

Германович Г.О., ІМС-12 – Голод О.О., ІМСв-22 – Пукаляк Л.Т., ІМСф-12 -

Семененко О.Я., ІМСф-13 – Ціцюра Н.М., ІІ МС-11 – Халавка О.А., І МС-21 

Хміляр І.Р., І МС31 - Олійник Н.Ю. 

Підготовка студентів до творчих, мистецьких конкурсів та спортивних змагань 

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

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

Виховні заходи проведені викладачами кафедри у групах: 

Семененко О.Я. – 25.09.2020 р. виховний захід «Свято Покрови» (виставлено 

на сторінці кафедри); 06.10.2020 р. виховний захід «Ми – проти паління» 

(виставлено на сторінці кафедри). 

Голод О.О. - прогулянка містом « Львів – європейське місто», 

Екскурсія в  музей «Патології людини»,  Похід в церкву Єзуїтів, 

Провела зі студентами Розколяду їз студентським театром   «Сад» 

Відвідала з деканом Н. Дуб Студентський храм блаженного 

священномученика Олексія Зарицького 

Організувала зустріч з братом Остапом з Центру Студентського  

капеланства. Студентам розповіли про роботу Центру та діяльність 

студентського капеланства. Зацікавлення викликала інформація щодо таких 

проектів як:  театр «Сад», простір «DoBro», активний відпочинок, поїздки 

на Схід з вертепом  та відпочинок в Карпатах; (виставлено на сторінці 

кафедри) 

Рутар С.М. - провів дві виховні бесіди на тему: 

https://euroarab-int.pl/?p=1666


 «Проблеми забезпечення інституційної спроможності антикорупційних 

органів», «Статус та повноваження медсестер у країнах ЄС» у групі  студентів - 

І МС-31.  

 

      Звіт  

заслухано і затверджено  

на засіданні кафедри  

протоко 11 від 15.06.2021 р. 

Зав.каф.                    к.іст.н. С.О.Лозинська 


