
 

                                                     Звіт кафедри 

                                соціально-гуманітарних дисциплін  

                                                   за 2021-2022 н.р. 

1. Кадровий потенціал кафедри 

1.1 Список викладачів кафедри з інформацією про вчене звання, вчений 

ступінь, почесне звання, посаду та кількість пунктів професійної 

активності (вказати номери пунктів профактивності відповідно до статті 

38 Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності в редакції 

постанови КМ від 24.03.2021 № 365. Див. за посиланням 

https://diit.edu.ua/upload/files/shares/9_Documents/licensing/litsenzionnyye_u

sloviya.pdf 

Лозинська Світлана Олексіївна, кандидат історичних наук, викладач-

методист, завідувач кафедрою, (1,3,4,8,10,12,19,20) 

Клонцак Ореста Ігорівна, кандидат педагогічних наук, ( 1, 3, 4, 5,10, 

12, 19) 

Олійник Наталія Юріївнв, к.політ.н., доцент ( 1, 3, 4, 10, 13, 19,20) 

          Яворська  Жанна Броніславівна, кандидат економічних наук, доцент,    

доцент кафедри соціально-гуманітарних дисциплін (1,4,10,20) 

         Федорик Володимир Михайлович, кандидат філософських наук, 

доцент (3,4,10,19,20) 

         Германович Галина Остапівна, кандидат філологічних наук, 

викладач-методист,  (1, 4, 5, 13, 14, 20) 

Голод Оксана Олексіївна, викладач вищої категорії, (4, 10, 20) 

     Пукаляк Леся Тарасівна,  викладач І категорії,  (1, 4, 10, 20) 

          Семененко Ольга Ярославівна – викладач вищої категорії, викладач-

методист, ( 4; 13; 19; 20) 

          Ціцюра Надія Миколаївна викладач І категорії, (4, 20) 

          Халавка Оксана Анатоліївна, викладач-методист;  (4, 10, 19, 20) 

          Хміляр Ірена Романівна,  викладач-методист, (1, 3, 4, 10, 12, 19, 20) 

         Сумісники: 

Берест Роман Ярославович, доктор історичних наук, професор,  професор 

кафедри соціально-гуманітарних дисциплін (1, 3, 4, 7, 8, 11, 12, 14, 20) 

Писар Уляна Стефанівна  (звіти не здала) 

 

1.2 Інформація про отримані викладачами кафедри у поточному навчальному 

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

1.3 Інформація про членство викладачів у професійних організаціях (хто саме 

і у яких?). 

Лозинська С.О. - Член громадської організації  «Центр соціальних 

технологій» з 2019 року, м.Львів 

https://diit.edu.ua/upload/files/shares/9_Documents/licensing/litsenzionnyye_usloviya.pdf
https://diit.edu.ua/upload/files/shares/9_Documents/licensing/litsenzionnyye_usloviya.pdf


Олійник Н.Ю.  - Українське філософсько-економічне товариство, 

Асоціація викладачів громадянської освіти України 

           Семененко О.Я. - член організації Загально-німецького об`єднання 

медичних сестер а саме з  пані Мартіною Рьодер, керівником Правління 

Загально-німецького об`єднання медичних сестер і директором  

(Neanderklinik „Harzwald“ GmbH) Ліліаною Грицишин, яка працює 

керівником «Центру європейських проектів» при земельному уряді Тюрінгії та є 

членом Правління Тюрінгійської Агенції Європейських програм, член Загально-

німецького об` єднання медичних сестер. Підписання рамкової угоди про 

співпрацю  із Тюрінгійською Агенцією Європейських Програм (ТАЄП). 

          Халавка О.А. - Обласне методичне об’єднання викладачів іноземних мов 

ЗФПО Львівськаї області (голова); Oxford Teachers Club. 

          Хміляр І.Р. - Член асоціації викладачів англійської мови та гільдії 

перекладачів 

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

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

 

2.  Методична робота (поточний навчальний 2021-2022 н.р.) 

2.1 Перелік дисциплін, закріплених за кафедрою. 

Нормативні дисципліни: 

1. Англійська мова 

2. Англійська мова (за професійним спрямуванням) 

3. Економіка охорони здоров’я. Маркетинг медичних послуг 

4. Іноземна мова (за професійним спрямуванням) 

5. Історія медицини та медсестринства 

6. Історія та культура України 

7. Латинська мова 

8. Латинська мова з медичною термінологією 

9. Німецька мова 

10. Основи економічної теорії 

11. Основи латинської мови з медичною термінологією 

12. Основи охорони праці та охорона праці в галузі 

13. Основи правознавства 

14. Основи філософських знань 

15. Охорона праці в галузі 

16. Педагогіка та мистецтво викладання у вищій школі 

17. Соціологія 

18. Соціологія медицини 

19. Українська мова 

20. Українська мова (за професійним спрямуванням) 



21. Українська мова (як іноземна) 

22. Філософія 

Вибіркові дисципліни: 

23. Біоетика 

24. Демократія: від теорії до практики 

25. Історія медицини 

26. Лідерство та командна робота 

27. Основи менеджменту та маркетингу в стоматології 

28. Правознавство та медичне законодавство 

29. Проектний та ресурсний менеджмент 

 

2.2 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; 

         Семененко О.Я. - «Латинська мова та медична термінологія» для 

студентів спеціальності 5.12010102 « Сестринська справа» група І МС і-

21 (іноземці) Професійно-орієнтований розділ: 1. «Фонетика. 

Морфологія» 2. «Морфологія. Клінічна та фармацевтична термінологія». 

(іноземною мовою і українською) 

− Ціцюра Н.М. –«Основи психології та міжособове спілкування» для 

студентів груп  (ІІ МСф 1-3; ІІ СОф-1; І ЛД-12). 

«Охорона праці в галузі» (для студентів груп ІV МС-21) 

«Медична етика та деонтологія»(для студентів груп ІІ СТ-11; І ЛД-12) 

      Берест Р.Я. - «Педагогіка і мистецтво викладання у вищій школі». 

 

− робочі навчальні програми дисципліни; 

Олійник Н.Ю. -РНП «Історія та культура України» для студентів 

групи І ЛД 12 (нечуючі),  

Яворська Ж.Б. - Громадянська освіта :  економіка ІМСф-11, ІМСф-

11,ІЛДф-11,ІАКф-11,ІСОф-11 

Германович Г.О. - «Українська мова (як іноземна)» (I семестр, 42,48); 

«Українська мова (як іноземна)» (II семестр, 32,58); «Українська мова 

(як іноземна)» (II семестр, 48,42); «Українська мова (як іноземна)» (III 

семестр, 42,48); «Українська мова (як іноземна)» (III семестр, 32,58) 

         Семененко О. Я . «Латинська мова та медична термінологія» для 

студентів спеціальності 5.12010102 « Сестринська справа» група І МС і-

21 (іноземці) Професійно-орієнтований розділ: 1. «Фонетика. 

Морфологія» 2. «Морфологія. Клінічна та фармацевтична термінологія». 



 (іноземною мовою і українською) 

 Семененко О.Я. «Іноземна мова.»(Німецька мова)» для студентів 

спеціальності 5.12010102 « Сестринська справа» групи: І МС ф-1-3;І 

СТф-1; І АКф-1; І ЛДф-1; І СОф-1Професійно-орієнтований розділ: 1. 

«Фонетика. Морфологія» 2. «Морфологія. Клінічна та фармацевтична 

термінологія». 

Семененко О. Я . «Основи латинської мови з медичною термінологією» 

для студентів спеціальності 5.12010102 « Сестринська справа» групи І МС 

ф  1-3; ІІ ЛД ф-1;  Професійно-орієнтований розділ: 1. «Фонетика. 

Морфологія» 2. «Морфологія. Клінічна та фармацевтична термінологія». 

Ціцюра Н.М. «Основи охорони праці та охорона праці в галузі» (групи ІІ 

СОф-1, ІІІ МС (в)-11)  

«Охорона праці в галузі» (група ІV МС-21) 

«Основи психології та міжособове спілкування» (групи ІІ МСф 1-3; ІІ 

СОф-1; І ЛД-12). 

«Медична етика та деонтологія»(групи ІІ СТ-11; І ЛД-12) 

            Берест Р.Я. - «Педагогіка і мистецтво викладання у вищій школі». 

 

− програми практики. 

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

поточному навчальному році (хто, який план?). 

Лозинська С.О. – річний план роботи кафедри 2021-2022 н.р. 

2.4 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. «Стан викладання іноземної мови в 

Академії» лютий 2022 р. 

− на засідання Методичної ради Академії. 

Лозинська С.О. «Написання методичних рекомендацій на кафедрі 

соціально-гуманітарних дисциплін» грудень 2021 р. 

2.5 Проведення відкритих/показових занять у поточному навчальному році 

(хто, коли, група, тема?). 

Олійник Н.Ю. І ЛД 12 (нечуючі) з дисципліни «Історія та культура 

України» на тему «Українська культура радянської доби (кінець 1910-х –  

початок 1980-х років)», 29.11.2021 р. 

 

2.6 Викладання дисциплін іноземною мовою у поточному навчальному році 

(викладач, назва дисципліни). 

Германович Г.О. - «Українська мова (як іноземна)». 



Олійник Н.Ю. - Історія та культура України в групах І МСі 21, І МСі 22 

Семененко О.Я. -«Основи латинської мови з медичною термінологією» 

група І мс і -21 

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

перевірки). Див. письмові звіти викладачів. 

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

Див. письмові звіти викладачів. 

2.9 Перелік закріплених за кафедрою кабінетів та лабораторій. Каб. №35,37 

2.10 Підвищення кваліфікації у поточному навчальному році (хто, де, 

коли?). Див. таблицю НПП (оновлена) 

2.11 Список авторів 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/ 

2.12 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) 

2.13 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). 

2.14 Проведено методичних семінарів (назва, дата). Див. Засідання і 

протоколи. Проведено онлайн для Академії  

26.10.2021  методичний семінар на кафедрі соціально-гуманітарних 

дисциплін. Доповідач Голод О.О. тема: «Народна педагогіка як 

прародителька і першоджерело українського національного 

виховання». 

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

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

медична академія імені Андрея Крупинського». 

 

3. Наукова робота у звітний період 

3.1 Назва теми наукового дослідження кафедри. «Соціокультурна 

компетентність як складова професійної конкурентноспроможності 

медика». 

3.2 Результати досліджень з теми кафедри (стан виконання відповідно плану 

роботи). Участь викладачів у  конференціях-онлайн, публікація тез, 

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


проведення кафедральних заходів. 

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

по кожному пункту відповідно до стандартів бібліографічних посилань: 

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

dstu-83022015 ): 

− Монографії 

− Підручники 

Ісаєва О. С., Хміляр І. Р. Компетенція англійської мови у 

медсестринській практиці. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 

2021. – 140 с.  

Олійник Н.Ю. (співавтор) Соціальне забезпечення в Україні: навч. 

посібник / кол. авторів ; за ред. А. Я. Кузнєцової, З. Е. Скринник, Л. К. 

Семів. — Львів : Університет банківської справи, 2021. — 547 с.  

− Наукові статті: 

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

– фактором 

Shumylo, M., Isayeva, O., Khmilyar, I., Huziy, I., Yaremko, H. & Drachuk, 

M. (2022). Creativity as an essential aspect in medical education. Creativity 

studies, 15(1), 182–198.   

https://doi.org/10.3846/cs.2022.13320 

          Берест Р.Я. - «Еволюція лікувально-оздоровчого напрямку діяльності 

профспілок Східної Галичини ХІХ – початку ХХ ст.». Медичні перспективи. 

2021. Т. 26, № 3. С. 197-204 (У співавт. Берест І.. Пасічник М. і ін.) 

• в закордонному виданні 

• у вітчизняному фаховому журналі 

Kalagurka K., Vozniak L., Myshchyshyn I., Klontsak O.  Problem-based 

learning in the Educational Space of a Modern Primary School / K. Kalahurka, 

L. Vozniak, I. Myshchyshyn, O. Klontsak // Вісник Львівського університету. 

Серія педагогічна. – Львів : Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 

2021. – Вип. 35. – С. 94 – 101.  

• інших виданнях 

− Опублікування тез доповідей: 

• у міжнародній конференції 

          Берест Р. (спіавт. Берест І., Пасічник М).  «Газета «Przewodnik», як приклад 

видавничої справи профспілок Львова ХІХ ст.». // Інформація, комунікація, 

суспільство 2021. [електронний  I 741 ресурс]  : Матеріали  10-ї  Міжнародної 

наукової конференції  ICS - 2021. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 

2021. – С.68 – 69. Режим доступу: http://ics.skid - lp.info/ics_2021.pdf , вільний 

ISBN 978 – 966 -941-592-9 

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


       Клонцак О. Співробітництво університетів та громадських організацій як 

складова програм академічно-громадського навчання у системі вищої освіти 

США / О. Клонцак // Педагогічна компаративістика і міжнародна освіта — 2021: 

інновації в освіті в контексті європеїзації та глобалізації: матеріали V 

Міжнародної наук.-практ. конференції (Київ, 27–28 травня 2021 р.) / Ін-т 

педагогіки НАПН України / за заг. ред. О. І. Локшиної. – Тернопіль : Крок, 2021. 

– С. 107 – 109.  

URL: https://undip.org.ua/wp-content/uploads/2021/08/Comparative_2021_w.pdf  

       Клонцак О. Застосування академічно-громадського навчання у процесі 

підготовки майбутніх фахівців в університетах США та Європи / О. Клонцак // 

Тези доповідей ІІ міжнародної наукової конференції «Теоретичні на практичні 

аспекти формування освітнього простору інституційного рівня: світовий та 

вітчизняний вимір» (28 жовтня 2021 р., Львів). – Львів: ЛНУ імені Івана Франка, 

2021. –   С. 25 – 27.  

1. Олійник Н. Ю., Назаркевич Н. В. Гендерний підхід в медичній теорії та 

практиці: вимоги сучасності / Нове та традиційне у дослідженнях 

сучасних представників медичної науки: збірник тез наукових робіт 

учасників міжнарод- ної науково-практичної конференції (м. Львів, 25–

26 лютого 2022 року). – Львів: ГО «Львівська медична спільнота», 2022. 

- С. 83-86. 

2. Назаркевич Н. В., Олійник Н. Ю. Історичні аспекти формування 

гендерно орієнтованої медицини / Матеріали ХVІ Міжнародної 

науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих 

вчених «Молода наука Волині: пріоритети та перспективи досліджень» 

(17 травня 2022 року). - Луцьк: ВНУ ім. Лесі Українки, 2022. - С. 734-

736. 

3. Олійник Н. Ю., Строцька І. Р. Цілі сталого розвитку: вплив на здоров’я 

та благополуччя / Нове та традиційне у дослідженнях сучасних 

представників медичної науки: збірник тез наукових робіт учасників 

міжнарод- ної науково-практичної конференції (м. Львів, 25–26 лютого 

2022 року). – Львів: ГО «Львівська медична спільнота», 2022. - С. 87-

90. 

4. Строцька І. Р., Олійник Н. Ю.Управління системою охорони здоров’я: 

забезпечення сталості, справедливості та якості / Матеріали ХVІ 

Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та 

молодих вчених «Молода наука Волині: пріоритети та перспективи 

досліджень» (17 травня 2022 року). - Луцьк: ВНУ ім. Лесі Українки, 

2022. - С. 754-756. 

 

        Хміляр І.Р. Навчання медсестер у кризових умовах на прикладі Львівської 

медичної академії імені Андрея Крупинського. Актуальні проблеми навчання і 

https://undip.org.ua/wp-content/uploads/2021/08/Comparative_2021_w.pdf


виховання в умовах інтеграційних процесів в освітньому та науковому просторі: 

збірник тез доповідей ІV Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-

конференції, 5 листопада 2021 р. – Мукачево: МДУ, 2021. – С. 125-128. 

          Хміляр І.Р. Шляхи реформування медсестринської освіти в Швейцарії. 

Професійний розвиток педагога в умовах інтеграції до європейського освітнього 

простору: міжнародна академічна та професійна /професійно-педагогічна 

мобільність: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції, 27 

листопада 2021 року. – Львів:  Національний університет «Львівська 

політехніка», 2021 р. – С. 266-270. 

          Isayeva O., Khmilyar I. On the way to nursing improvement in Ukraine. An 

integrated approach to science modernization: methods, models and 

multidisciplinarity: proceedings of the III Correspondence International Scientific and 

Practical Conference. Vinnytsia, April 29 2022. P. 572-574 

DOI 10.36074/grail-of-science.29.04.2022.095 

 

          Яворська Ж.Б. - «Вища освіта та практика в медсестринстві»,  м.Житомир, 

21 жовтня 2021 року, сертифікат 

 

 

• у всеукраїнській конференції 

Роман БЕРЕСТ. «ПОДБАТИ, ЩОБИ МУЗЕЙ МАВ ЗОВСІМ ОКРЕМЕ, 

СПЕЦІАЛЬНЕ ПРИМІЩЕННЯ…»: ДО ІСТОРІЇ МУЗЕЇВ У БУДИНКУ 

НТШ У ЛЬВОВІ. ПЕРША ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВА 

КОНФЕРЕНЦІЯ З ІСТОРІЇ ГУМАНІТАРИСТИКИ ХІХ–ХХ 

ст.  Лаврського музею культів та побуту) (13–14 січня 2022, Київ) 

      Kalahurka Kh., Klontsak O., Kryva M. On the Question of Makarenko Studies 

Research of Halyna Paperna / Наукові дослідження та інновації в галузі 

суспільно-гуманітарних наук : збірник матеріалів І Всеукраїнської науково-

практичної інтернет-конференції (м. Мелітополь, 24 листопада 2021 р.)  / 

ТДАТУ: ред. кол. Ломейко О. П., Єременко О.А., Михайлов В. В [та ін.]. 

Частина 1. Мелітополь : ТДАТУ, 2021. С. 131-132. 

• у регіональній конференції. 

3.4 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). 

3.5 Навчання в аспірантурі (прізвище, де саме?) 

       Хміляр І.Р. - кафедра педагогіки та інноваційної освіти НУ «Львівська 

Політехніка» 

 



3.6 Підтверджені захисти дисертацій у поточному навчальному році 

(прізвище, дата, тема). 

Германович Г.О. -30 листопада 2021 р., «Медичні терміни зі 

соматичними компонентами в сучасній українській мові» 

3.7 Опонування дисертацій у поточному навчальному році (прізвище, дата, 

тема, спецрада). 

3.8 Наукове керівництво докторантами, аспірантами у поточному 

навчальному році (прізвище керівника, здобувача, тема). 

3.9 Керівництво магістрантами у поточному навчальному році (керівник, 

здобувач, тема). 

Клонцак О.І. - Керівництво магістрантом, група І МС-31 

Жижномірський Валерій. Тема: Імплементація академічно-

громадського навчання під час підготовки сестер медичних у закладах 

вищої освіти США. 

Олійник Н.Ю. - Назаркевич Надія Володимирівна «Гендерні аспекти 

сучасної медицини: проблеми, тенденції та перспективи»,  

Строцька Ірина Романівна «Публічне урядування в сфері охорони 

здоров'я: світовий досвід   забезпечення сталого розвитку» 

3.10 Робота в спеціалізованих Вчених радах по захисту дисертацій (хто, 

назва спецради). 

Берест Р.Я. - Член спеціалізованої вченої ради Д 20.051.05 

Прикарпатського національного університету ім.В.Стефаника з захисту 

докторських дисертацій за спеціальністю 07.00.00 «Історія України» та 

07.00.05 «Етнологія». 

 

3.11 Робота в редакційних колегіях (прізвище, назва). 

3.12 Керівництво авторським колективом наукового видання (відповідно 

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

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

3.13 Участь в роботі журі олімпіад, конкурсів наукових робіт (прізвище, 

назва). 

3.14 Участь у складі оргкомітету конференцій, семінарів (міжнародних, 

всеукраїнських, регіональних, внутрішньовузівських – прізвище, назва). 

3.15 Студентська наука: 

− Студентські гуртки (назва, керівник) 

Германович Г.О. – «Берегиня», 

Голод О.О. – «Зі скарбниці українського мистецтва», 

Семененко – «Львів – Європейське місто». 

− Підготовлено студентських робіт на наукові конкурси (прізвище 

студента, керівника, назва конкурсу). 

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


Германович Г.О. - Пилипів Алла, I місце серед студентів закладів 

вищої освіти в другому (обласному) етапі XXII Міжнародного 

конкурсу з української мови імені Петра Яцика. 

 

       Олійник Н.Ю. - Шегедин А. «Жінки в медицині: гендерний підхід» 

 

− Підготовлено студентів на олімпіади (прізвище студента, керівника, 

назва конкурсу). 

− Опубліковано статей (прізвище студента, керівника, назва відповідно 

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

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

− Опубліковано тез доповідей (прізвище студента, керівника, назва 

відповідно до стандартів бібліографічних посилань: 

http://aphd.ua/pryklady-oformlennia-bibliohrafichnoho-opysu-

vidpovidno-do-dstu-83022015). 

 

4. Організаційна робота у звітний період. 

4.1 Участь у роботі експертних рад НАЗЯВО (прізвище). 

4.2 Участь у роботі Науково-методичної комісії з вищої освіти МОН 

(прізвище, назва комісії). 

4.3 Участь у роботі Вченої ради Академії (прізвище) Лозинська С.О., 

Олійник Н.Ю., Федорик В.М., Берест Р.Я., Клонцак О.І., Яворська 

Ж.Б. 

4.4 Участь у роботі Вченої ради факультету (прізвище). Усі члени кафедри. 

4.5 Участь у роботі Методичної ради Академії (прізвище). Лозинська С.О., 

Клонцак О.І., Германовтч Г.О. 

4.6 Робота в Приймальній комісії (прізвище) Германович Г.О., Пукаляк 

Л.Т., Хміляр І.Р., Халавка О.А. 

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

програми). 

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

дата, місце проведення). Див. письмові звіти викладачів. 

4.9  Аналіз інформації про кафедру, розміщеної на сайті Академії. Впродовж 

року оновлена сторінка кафедри і всі події подано для виставлення (20 

позицій).  

 

5. Виховна робота у звітний період 

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

з особливими потребами (прізвище, група). 

Германович Г.О. - ІІІ МС12,  

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


Голод О.О. ІІ МС11,  

Клонцак О.І. - І ЛД-22,  

Пукаляк Л.Т. - ІІ МСв 22 

Семененко О.Я. -  ІІ МСф-2 

Халавка О.А. – ІІ МС-11 

Хміляр І.Р. – ІІ МС-21 

Ціцюра Н.М. – ІІ МСф-3 

1.2 Підготовка студентів до творчих, мистецьких конкурсів та спортивних 

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

1.3 Виховні заходи, проведені кафедрою (назва, дати проведення, 

організатори). 

22.09.2021р. «Здоровий спосіб життя. Вплив наркотичних речовин на 

організм людини». 

08.11.2021р. «Шкідливий вплив алкоголю та токсичних речовин на 

організм людини». Семененко О.Я. 

09.11.2021р. День української писемності (написання радіо диктанту) 

Германович Г.О. 

10.11.2021р. «Вакцинація в умовах пандемії» Хміляр І.Р. 

17.11.2021р.«Біоетики: огляд актуальних проблем».Пукаляк Л.Т. 

25.11.2021р. «Наше життя в наших руках». Міжафедральний захід. 

19.11.2021р. «День збройних сил України»   Голод О.О. 

09.12.2021р. «Історія Різдвяних Свят»  Голод О.О. 

18.02.2022р. «Марафон єднання» виховний кафедральний захід 

Лозинська С.О. 

12.04.2022р. «Стрес. Психологічна травма. Методи саморегуляції». 

Міжкафедральний захід. Ціцюра Н.М., Семененко О.Я. 

19.05.2022р. «Вишиванка – національний символ України». 

Семененко О.Я., Ціцюра Н.М. 

17 вересня 2021 р. Участь у спортивному змаганні з бадмінтону. 

Лозинська С.О. і члени кафедри. 

30 жовтня 2021р. Участь у заході «Озеленення Планети»  Лозинська 

С.О., Яворська Ж.Б., Германович Г.О., Хміляр І.Р., Голод О.О.  

 

Хміляр І.Р. проводила  виховні години (он-лайн відвідування музеїв 

світу)зі студентами групи ІІ Мс-21. 

Організувала зі студентами групи збір подарунків для дітей-сиріт на 

день Святого Миколая. 

Ціцюра Н.М. -  Виховна година в режимі онлайн «Особливості 

навчання в умовах воєнного стану» куратор групи ІІ МСф-3 

(28.02.2022 р.) 

 



Волонтерська діяльність. Ціцюра Н.М., Пукаляк Л.Т. 

 

6.Інше. 

− Клонцак О.І. - Керівник відділу по роботі з іноземними громадянами (до 

04.02.2022 р. на громадських засадах). 

− Оновила завдання для проведення модульних контролів відповідно до 

нових робочих програм з дисципліни «Англійська мова». 

− Підготувала презентацію вибіркової дисципліни «Англійська мова» для 

студентів спеціальності 224 Технології медичної діагностики та лікування 

− Учасник Групи рівних. 

− Учасник XIII Міжнародного Конгресу медичних сестер «Медсестринство 

під час війни». 

− участь в програмі “Конкурс дослідницьких команд і дослідницьких ідей” 

від Україно-швейцарського проєкту «Розвиток медичної освіти». 

Отримано грант на проведення наукового дослідження, яке буде 

реалізовано упродовж квітня – листопада 2022 року. 

 Пукаляк Л.Т. - Участь у конференціях, вебінарах (дистанційно на платформі 

Zoom): 

- «Від студентського проекту до українського єдинорога». 7 вересня 2021 р. 

- «Нормативно-правові документи у сфері паліативної допомоги». 22 вересня 

2021 р. 

- ХІІІ міжнародний конгрес медичних сестер: медсестринство під час війни, 

присвяченомуМіжнародному дню медичної сестри» 12 травня 2022 р. 

Волонтерська робота (сортування гуманітарної допомоги, плетення сіток тощо.) 

Розробка проєкту-презентації про вибіркові дисципліни з біоетика, історія 

медицини та медсестринства 

Виконання обов’язків секретаря кафедри. 

 

Семененко О.Я. - 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.)  

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

Підготувала та сформувала групи  мовного рівня  А 2 для проходження практики 

в Klinik Bavaria Kreischa, An der Wolfsschlucht 1-2, D-01731 Kreischa/ Саксонія.   

Секретар кафедри. 

Халавка О.А. - Голова обласного методичного об’єднання викладачів іноземних 

мов ЗФПО Львівської області. Екзаменатор з дисципліни Англійська мова для 

вступу іноземних громадян. 

Хміляр І.Р. - Підготувала презентацію вибіркової дисципліни «Англійська 



мова» для студентів спеціальності 223 . 

   Участь в програмі “Конкурс дослідницьких команд і дослідницьких ідей” від 

Україно-швейцарського проєкту «Розвиток медичної освіти». Отримано грант на 

проведення наукового дослідження, яке буде реалізовано упродовж квітня – 

листопада 2022 року. 

 

7.Додатки 

7.1. Професійна активність викладачів Див. таблиці НПП  

 


