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Текстовий звіт кафедри за 2021-2022 навчальний рік 

І. КАДРОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ КАФЕДРИ 

Список НПП та ПП кафедри: 

1. Неділько Роксолана Володимирівна (кандидат наук з державного 

управління (доктор філософії), викладач вищої категорії, завідувачка 

кафедри. 

2. Безкоровайна Уляна Юріївна (кандидат наук з державного управління 

(доктор філософії), викладач методист, декан факультету №1.  

3. Дуб Наталія Євстахіївна (кандидат наук з державного управління), 

Заслужений працівник освіти України,  викладач методист, декан 

факультету №2. 

4. Юристовська Наталя Ярославівна (кандидат наук з державного 

управління (доктор філософії), Заслужений працівник освіти і науки 

України, викладач методист, проректор з виховної роботи.   

5. Яремчук Оксана Василівна (кандидат наук з державного управління 

(доктор філософії), викладач вищої категорії. 

6. Андрейко Олександра Ігорівна, заступник голови приймальної комісії, 

асистент кафедри.  

7. Білобривка Вікторія Юріївна, завідувач практикою, викладач І категорії.  

8. Бялий Андрій Олександрович, магістр з державного управління, викладач 

вищої категорії. 

9. Жубрид Марія Теодорівна, завуч кафедри, викладач вищої категорії.  

10. Ільчишин Ольга Володимирівна, магістр медсестринства, методист 

навчально-методичної частини, викладач спеціаліст, магістр 

медсестринства. 

11. Кузьменко Ольга Василівна, магістр медсестринства,  відповідальна за 

Moodle на кафедрі, викладач І категорії, магістр медсестринства . 

12. Костерева Наталія Василівна, магістр управління та адміністрування, 

відповідальна за FB та сайт кафедри,  викладач І категорії. 

13. Костів Зоряна Петрівна, відповідальна за наукові семінари кафедри, 

викладач вищої категорії.  

14. Музика Оксана Іванівна, методист навчально-методичної частини, 

викладач ІІ категорії, магістр медсестринства.  

15. Назар Наталія Семенівна, магістр медсестринства, викладач І категорії, 

магістр медсестринства .  

16. Палагіцька Олександра Ярославівна, викладач методист.  

17. Тверда Ірина Іванівна, викладач вищої категорії.  



18. Фітьо Наталія Романівна, магістр управління та адміністрування, 

відповідальна за проведення методичних семінарів кафедри,  викладач ІІ 

категорії. 

19. Янків Софія Володимирівна, відповідальна за виховну роботу кафедри, 

викладач І категорії 

Зовнішні сумісники:  

20. Яворський Остап Григорович, доктор наук, професор 

21.  Андрушкевич Ірина Василівна, викладач кафедри, магістр 

медсестринства. 

22.  Качор Віра Тарасівна, викладач кафедри, магістр медсестринства. 

 

Інформація про отримані викладачами кафедри у поточному навчальному 

році нагороди (грамоти, медалі, ордени, нагрудні знаки, тощо) (6 ПП). 

 

Кузьменко О.В. - Подяка, грамота ректора Академії. 

Костерева Н.В. - Подяка, грамота ректора Академії. 

Жубрид М.Т. – Подяка, грамота ректора Академії. 

Костів З.П.- Подяка, грамота ректора Академії. 

Палагіцька О.Я. – Подяка,  МОЗ України. 

Андрейко О.І. - Подяка від департаменту охорони здоров’я. 

 

Інформація про членство викладачів у професійних організаціях (хто саме і 

у яких?) 

1. Неділько Р.В. – фасилітаторка 2 Груп рівних (ГР) для освітян, членкиня 

лікарського товариства. 

2. Андрейко О.І. – учасниця ГР. 

3. Безкаровайна У.Ю. – учасниця ГР, членкиня лікарського товариства. 

4. Дуб Н.Є. – голова осередку лікарського товариства ЛМА, учасниця ГР. 

5. Білобривка В.Ю. – учасниця ГР. 

6. Бялий – учасник ГР. 

7. Жубрид – учасниця ГР. 

8. Ільчишин О.В – учасниця ГР. 

9. Кузьменко О.В. – учасниця ГР. 

10. Костерева Н.В. – фасилітаторка ГР для освітян,  членкиня ОЛТ. 

11. Костів З.П. – учасниця ГР. 

12. Музика О.І. – учасниця ГР. 

13. Назар Н.С – учасниця ГР. 

14. Палагіцька О.Я. – фасилітаторка ГР для практикуючих сестер медичних. 

15. Тверда І.І. – учасниця ГР. 

16. Фітьо Н.Р. – учасниця ГР. 

17. Янків С.В. – учасниця ГР. 

18. Яремчук О.В. – учасниця ГР. 



 

 

ІІ. МЕТОДИЧНА РОБОТА (поточний навчальний рік) 

 

 Розроблені викладачами кафедри у поточному навчальному році (по 

кожному підпункту вказати прізвище викладача, назву програми, 

плану): 

 

 освітні програми (3) 

- Дуб Н.Є - ОПП «Медсестринство» освітнього ступеня магістр 

спеціальності 223 Медсестринство, галузі знань 22 Охорона здоров’я. – 

гарант ОПП 

- Безкоровайна У.Ю. – ОПП «Сестринська справа», фаховий молодший 

бакалавр, спеціальність 223 Медсестринство  - гарант ОПП. 

- Неділько Р.В. - ОПП «Сестринська справа», спеціальність 223 

Медсестринство, бакалаврський рівень освіти, 2022 року – гарант ОПП. 

 

Робоча група ОПП (11): 

- Дуб Н.Є - ОПП «Сестринська справа» освітнього ступеня бакалавр 

спеціальності 223 Медсестринство, галузі знань 22 Охорона здоров’я. 

- Дуб Н.Є - ОПП «Сестринська справа» освітньо-професійного ступеня 

фаховий молодший бакалавр спеціальності 223 Медсестринство, галузі 

знань 22 Охорона здоров’я. 

- Дуб Н.Є - ОПП «Акушерська справа» освітньо-професійного ступеня 

фаховий молодший бакалавр спеціальності 223 Медсестринство, галузі 

знань 22 Охорона здоров’я. 

- Дуб Н.Є - ОПП «Медико-профілактична справа» освітньо-професійного 

ступеня фаховий молодший бакалавр спеціальності 223 Медсестринство, 

галузі знань 22 Охорона здоров’я. 

- Дуб Н.Є - ОПП «Лабораторна діагностика» освітньо-професійного 

ступеня фаховий молодший бакалавр спеціальності 224 Технології 

медичної діагностики та лікування, галузі знань 22 Охорона здоров’я. 

- Дуб Н.Є - ОПП «Стоматологія» освітньо-професійного ступеня фаховий 

молодший бакалавр спеціальності 221 Стоматологія, галузі знань 22 

Охорона здоров’я. 

- Дуб Н.Є - ОПП «Стоматологія ортопедична» освітньо-професійного 

ступеня фаховий молодший бакалавр спеціальності 221 Стоматологія, 

галузі знань 22 Охорона здоров’я. 

- Безкоровайна У.Ю. - ОПП «Сестринська справа» освітнього ступеня 

бакалавр спеціальності 223 Медсестринство, галузі знань 22 Охорона 

здоров’я. 

- Безкоровайна У.Ю. - ОПП «Медсестринство» освітнього ступеня магістр 

спеціальності 223 Медсестринство, галузі знань 22 Охорона здоров’я. 

- Неділько Р.В. - ОПП «Медсестринство» освітнього ступеня магістр 

спеціальності 223 Медсестринство, галузі знань 22 Охорона здоров’я.  



- Неділько Р.В. - ОПП «Медсестринство» освітнього ступеня магістр 

спеціальності 223 Медсестринство, галузі знань 22 Охорона здоров’я. 

 

- навчальні плани спеціальності (13); 

 

1. Музика О.І. – для груп: ЛД11 (11 кл); МС 11-13 (11 кл); МСв 11 (11 кл); АК11 

(11 кл); СО11 (11 кл); СТ11 (11 кл); ЛДф1 (9 кл); МСф 1-3 (9 кл); АКф 1 (9 кл); 

СОф 1(9 кл); СТф 1(9 кл); ФМ 21;  МС31 

 

- Список викладачів, які мають міжнародні мовні сертифікати В2, С1, 

С2 (прізвище, номер сертифікату, ким і коли виданий) (1 НПП). 
 

 Дуб Н.Є. - міжнародні сертифікати мовних іспитів рівнів В2/С (Sertificat 

«TEST of International English B2». Wolomin International and Regional 

Cooperation University/Higher School of Social and Economic in Manchester. 

Place of entry: Wolomin. Regon Number: 200024537. Acredinanion Number: 

322 Ministry of Sciens and Higher Education of Poland. Test Date: 

25/01/2021) 

 примірні (типові) програми навчальної дисципліни (1); 

 Жубрид  М.Т. - «Медсестринство у внутрішній медицині» ОПП 

Сестринська справа, ступінь підготовки – фаховий молодший бакалавр 

 робочі навчальні програми дисципліни (11); 

 Дуб Н.Є 

 - «Nursing Process» для студентів спеціальності 223 Медсестринство 

ОПП «Сестринська справа» галузі знань 22 Охорона здоров’я освітнього 

ступеня бакалавр денна форма навчання (англійською та української 

мовами). 

 Бялий А.О. 

 - «Дерматологія і венерологія з оцінкою результатів дослідження» для 

спеціальності 224 Технологія медичної діагностики та лікування, ОПП 

Лабораторна діагностика, освітній ступень бакалавр (2-ЛД-21) 

 Жубрид М.Т.  

- «Медсестринство у внутрішній медицині» ОПП Сестринська справа, 

ступінь підготовки – фаховий молодший бакалавр. 

 Костів З.П. 

 «Дерматологія та венерологія», для спеціальності 223 Медсестринство, 

спеціалізації Акушерська справа, фаховий молодший бакалавр (ІІІ АКф1) 

 «Основи дерматології та венерології» 221 Стоматологія, спеціалізації 

Стоматологія, фаховий молодший бакалавр (ІІІ СТф1) 

 «Медсестринство в  дерматології та венерології» для спеціальності 223 

Медсестринство, спеціалізації Сестринська справа, фаховий молодший 

бакалавр (ІІІ МСі 21) 



 Тверда І.І. 

- “Ендокринологія з оцінкою результатів дослідження” для студентів ІІІ 

курсу спеціальності 224 Технології медичної діагностики та лікування                                                                                   

освітньо-професійної програми  Лабораторна діагностика. 

- “Основи косметології в медсестринстві”. 

- “Внутрішня медицина” для студентів спеціалізації 223“Акушерська 

справа”(ф) 

 Янків С.В. 

-  «Медсестринство в сімейній медицині з курсом геріатрії та геронтології» 

ОПП Сестринська справа, ступінь підготовки – бакалавр 

-  «Медсестринство у внутрішній медицині»( “Internal medicine nursing”)  

ОПП Сестринська справа, ступінь підготовки – фаховий молодший 

бакалавр для іноземних здобувачів 

 Участь у розробці планів роботи Академії, факультету, кафедри у 

поточному навчальному році (хто, який план?) 

1. Безкоровайна У.Ю. – план роботи факультету 1. 

2. Дуб Н.Є. – план роботи факультету 2. 

3. Неділько Р.В. – план роботи кафедри. 

 

 Підготовка питань для розгляду у поточному навчальному році (по 

кожному підпункту вказати прізвище викладача, назву питання, 

дату засідання): 

 

 на засіданні Вченої ради Академії (9); 

1. Неділько Р.В.: 

- «Пріоритетні напрямки роботи кафедри внутрішньої медицини та 

управління охороною здоров’я за 2020-2021 рік». 29.09.2021р. 

- «Неформальна освіта: сутність та особливості зарахування результатів  

навчання отриманих у неформальній освіті». 30.03.22р. 

2. Безкоровайна У.Ю.: 
- «Дуальна форма освіти: сутність та варіанти впровадження в освітній 

процес Академії» - 29.09.21 р. 

-  «Адаптація студентів І курсу Академії до освітнього процесу» - 22.12.21р. 

- «Стан та методичне забезпечення іноземних мов в Академії» - 23.02.22 р. 

- «Результати проведення атестацій здобувачів вищої освіти освітнього 

ступеню бакалавр» - 02.02.22 р. 

3. Дуб Н.Є.:  

- «Про досвід студентоцентрованого підходу в освітньому процесі на 

факультеті №2». – 27.10.2021. 

4. Білобривка В.Ю.: 

- «Результати вступної кампанії 2021 року», 31.08.2021 року 



5. Андрейко О.І. : 

- «Результати вступної кампанії 2021 року», 31.08.2021 року 

 

 на засідання Методичної ради Академії (1); 

 

1. Ільчишин О.В.: 

- «Про унормування вимог до атестації та підвищення кваліфікації 

викладачів ЛМА» (04.11.2021 р.). 

 

 

 на засідання Ради факультету (14). 

1. Безкоровайна У.Ю.: 

- Про результати роботи факультету 1 за 2020– 20201 н.р. та завдання на 

новий навчальний рік 

- Затвердження планів роботи з виховної, профорієнтаційно-

інформаційної, науково-методичної ради, кафедр, студентської ради на 

2021-2022 н.р 

- Про готовність факультету до проведення міжвузівських виховних та 

наукових заходів 

- Інформація про виробничу практику студентів груп І МС31, ІІ мс 31, 

ІІІ мс (в) 2 

- Про результати зимової заліково-екзаменаційної сесії Деканат 

Заступник декана 2020-2021 н.р.  

- Аналіз поточної успішності студентів факультету 

- Про підготовку документації і допуск здобувачів вищої освіти до 

атестації 

- Про виконання навчальних планів і програм у 2021 – 2022 н.р., 

30.06.2021. 

2. Дуб Н.Є.:  

- Виступ на Вчену раду факультету 2 на тему «Завдання науково-

педагогічного колективу факультету на 2021/2022 н.р.» - 31.08.2021 р. 

- Виступ на Вчену раду факультету 2 на тему «Заходи щодо покращення 

якості освітнього процесу на факультеті». – 12.10.2021. 

- Виступ на Вчену раду факультету 2 на тему «Результати моніторингу 

формування «soft-skills» в усіх учасників освітнього процесу на 

факультеті №2». – 15.12.2021. 

- Виступ на Вчену раду факультету 2 на тему «Результати моніторингу 

якості освітнього процесу на факультеті». – 31.01.2022. 

- Виступ на Вчену раду факультету 2 на тему «Результати проведення 

анонімного анкетування здобувачів вищої освіти щодо якості 

освітнього процесу на факультеті». – 30.06.2022. 

3. Неділько Р.В.: 

- Виступ на Вчену раду факультету 2 на тему «Задоволення освітніх потреб 

студентів, доступність, рівність умов кожного студента для повної 

реалізації його здібностей, таланту, всебічного розвитку» 23.03.22 р. 

 



 Проведення відкритих занять у поточному навчальному році (хто, 

коли, група, тема?) (2) 

 

1. Бялий А.О. - «Клініко-лабораторна діагностика венеричних хвороб. 

Сифіліс» у групі 3ЛД-21. Протокол засідання кафедри № 5. 28.04.2022р. 

2. Костерева Н.В. - «Спостереження та догляд за пацієнтами з проблемами 

дихання» (листопад 2021р.) 

 

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

перевірки). (8) 

 

 Основи медсестринства; 

 Медсестринство у внутрішній медицині; 

 Клінічне медсестринство у внутрішній медицині; 

 Ендокринологія з оцінкою результатів дослідження; 

 Медична та соціальна реабілітація; 

 Медсестринство в сімейній медицині; 

 Основи геронтології та геріатрії; 

 Громадське здоров’я та громадське медсестринство 

 

 Перелік курсів у системі Moodle (перелік, хто готував, 

відсоток готовності). 

 

№ 

з/п 

Дисципліна Хто наповнював Відсоток 

готовності 

1. МС у  внутрішній медицині  

(І-ІІ рівень) 

Безкоровайна, 

Андрейко,Жубрид, Тверда 

75% 

2. Внутрішня медицина з ОРД Неділько 85% 

3. Клінічне медсестринство у 

внутрішній медицині 

Неділько, Безкоровайна 85% 

4. Внутрішня медицина Тверда 65% 

5. Внутрішня медицина з масажем Тверда 55% 

6. МС у  внутрішній медицині  

(І-ІІ рівень) 

Андрейко,Жубрид, Тверда, 

Рик 

65% 

7. МС у  внутрішній медицині  Неділько, Жубрид 85% 

8. Громадське здоров’я та громадське Бялий 75% 



медсестринство 

 

9. Соціальна медицина та медична 

статистика 

Бялий 0% 

10. Домедична допомога з ознайомчою 

медичною практикою 

Кузьменко 55% 

11. Загальний догляд за хворими та 

медична маніпуляцій на техніка 

Кузьменко 80% 

12. Мкніпуляційна техніка Кузьменко 85% 

13. МС в сімейній медицині з курсом 

геронтології та геріатрії (І рівень) 

Янків, Яремчук, Білобривка 85% 

14. МС в сімейній медицині (ІІ рівень) Рик 55% 

15 Сімейна медицина Рик 0% 

16. МС в геронтології , геріатрії та 

паліативній медицині 

Яремчук 0% 

17. Сімейна медицина Рик 0% 

18. Основи медсестринства  

(І рівень) 

Кузьменко, 

Костерева,Музика, 

Качор,Фітьо 

85% 

19. Основи медсестринства (ІІ рівень) Кузьменко, Палагіцька 80% 

20. МС в дерматології та венерології  Костів, Бялий 75% 

21. Дерматологія з ОРД Бялий,  75% 

22. Дерматологія АК Костів   75% 

23. Менеджмент та лідерство у 

медсестринстві 

Дуб,Юристовська, Бялий 80% 

24. Медсестринські теорії та процес Дуб 55% 

25 Менеджмент у медсестринстві Дуб 35% 

26. Психологія праці та управління Дуб 70% 

 

 Перелік закріплених за кафедрою кабінетів та 

лабораторій. 

1. Жубрид М.Т. – ауд 41. 

2. Костерева Н.В. – КНП: 4–а МП м. Львова. 

 

 

 

 



 

 

 

 Підвищення кваліфікації у поточному навчальному році 

(хто, де, коли?). 

 

П.І.Б. 

працівників, які 

планують підвищення 

кваліфікації 

Посада, вчений 

ступінь, вчене звання 

Заклад вищої освіти, 

наукова установа, 

організація, підприємство 

проходження підвищення 

кваліфікації 

Термін проходження 

підвищення 

кваліфікації 

Костерева Наталія 

Василівна 

викладач кафедри При МОЗ України 

Житомирський медичний 

інститут Житомирської 

обласної ради 

«Інноваційні 

технології у вищій 

медичній освіті з 

формування 

професійної 

майстерності через 

компетентнісну 

складову. Теорія і 

методика 

викладання основ 

медсестринства, 

догляду за 

хворими, 

загального догляду 

за хворими та 

медичної 

маніпуляційної 

техніки», 

18.10.2021 - 

22.10.2021 

Фітьо Наталія 

Романівна 

викладач кафедри МОЗ України при 

Житомирському 

медичному інституті 

Житомирської обласної 

ради 

«Інноваційні 

технології у вищій 

медичній освіті з 

формування 

професійної 

майстерності через 

компетентнісну 

складову. Теорія і 

методика 

викладання основ 

медсестринства, 

догляду за 

хворими, 

загального догляду 

за хворими та 

медичної 

маніпуляційної 

техніки», 

18.10.2021 - 



22.10.2021 

 

 

 

 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/ 

 

 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 

- Дуб Н.Є.- Рецензування ОПП «Сестринська справа» підготовки фахового 

молодшого бакалавра за спеціальністю 223 Медсестринство галузі знань 

22 Охорона здоров’я у фаховому медичному коледжі Івано- 

Франківського національного медичного університету. 18.08.2021 р. 

- Дуб Н.Є. - Рецензування робочого зошита “Догляд за хворими та 

медична маніпуляційна техніка”, збірник ситуаційних задач з дисциплін 

“Догляд за хворими та медична маніпуляційна техніка”, “Основи 

медсестринства” підготовлений викладачем дисципліни “Догляд за 

хворими та медична маніпуляційна техніка” КЗ ЛОР “Самбірський 

фаховий медичний коледж” Савкою Любов Станіславівною. Грудень 

2021 р. 

- Дуб Н.Є. - Рецензування ОПП «Медсестринство» підготовки здобувачів 

другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 223 

Медсестринство, галузь знань 22 Охорона здоров’я в Черкаській 

медичній академії. 10.05.2022 р. 

 

 

 

 

 

Проведено методичних семінарів (назва, дата). 

№ 

з/п 

Дата 

проведення 

Ассистент/викладач 

(організатор проведення) 

Тема Примі-тка 

1 Вересень- Палагіцька О.Я., Янків Психологічні аспекти 07.10.21 р. 

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


листопад 

2021р. 

С.В.,  

Жубрид М.Т. 

комунікативної взаємодії з 

пацієнтом медичних 

працівників з особливими 

потребами 

Протокол 

№2 

Ільчишин О.В. Особливості підвищення 

кваліфікації та атестації 

педагогічних і науково-

педагогічних працівників у 

2021/2022 н.р. 

04.11.21 р. 

Протокол 

№3 

Костерева Н.В. Конструктивна критика як 

елемент надання 

зворотнього зв'язку в 

процесі комунікації 

09.12.21р. 

Протокол 

№4 

2 Грудень – 

лютий  

2021-

2022р.р. 

Неділько Р.В.  Застосування онлайн 

додатків під час викладання 

клінічних дисциплін 

09.12.21р. 

Протокол 

№4 

Фітьо Н.Р., 

Яремчук О.В. 

 

Використання практичних 

комунікаційних кейсів під 

час викладання клінічних 

дисциплін у студентів з 

інклюзією  

17.03.22 р. 

Протокол 

№5 

 Березень – 

травень  

2022р. 

Ільчишин О.В. 

 

Особливості підвищення 

кваліфікації та атестації 

педагогічних і науково-

педагогічних працівників у 

2021/2022 н.р. 

Перенесен

о 

Янків С.В., Жубрид М.Т.  Застосування клінічних 

інструментів оцінки та 

сучасних класифікацій в 

супроводі 

неінфекційних випадків 

в клініці внутрішніх 

хвороб  

05.05.22 р. 

Протокол 

№6 

 

 

 

 Розробка Положень, або іншої нормативної 

документації (назва). (2)  

 

 Положення про освітню програму у КЗВО ЛОР « Львівська медична 

академія імені Андрея Крупинського», Дуб Н.Є. 

 Розробка Положення про академічні довідки у КЗВО ЛОР «Львівська 

медична академія імені Андрея Крупинського», Дуб Н.Є. 

 



ІІІ. НАУКОВА РОБОТА у 2021 – 2022 навчальному році 

 

 Результати досліджень з комплексної теми кафедри (стан 

виконання відповідно плану роботи) 

- Комплексна тема кафедри досліджується відповідно до плану графіку. 

 

 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 ): 

 Підручники 

- Медсестринство у внутрішній медицині: підручник/ [Безкоровайна У.Ю., 

Неділько Р.В., Тверда І.І. та ін.].- Вінниця: Нова книга, 2020, - 224 

с.:іл.ISBN978-966-382-855-8  

- Наукові статті: 

- в базі даних «Scopus», «Web of Science», «Core collection», у виданнях із 

імпакт-фактором: (2) 

 III CISP Conference «AN INTEGRATED APPROACH TO SCIENCE 

MODERNIZATION: METHODS, MODELS AND 

MULTIDISCIPLINARITY», 29.04.2022, Вінниця, UKR - Відень, AUT 

 Yurko N.A., Protsenko U.M., Kuzmenko O.V. «Medical English: the key 

digital learning tools»,   Grail of Science, Periodical Scientific Journal, № 

12-13 April 2022, p. 471 

- у вітчизняному фаховому журналі: (1) 

 Дуб А. Р., Дуб Н. Є. Напрями підтримки розвитку професійно-

технічної освіти в контексті сучасних і перспективних викликів ринку 

праці. Державне управління: удосконалення та розвиток. 2021. № 11. – 

URL: http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=2377 (дата звернення: 

29.11.2021). DOI: 10.32702/2307-2156-2021.11.34 

 

 Опублікування тез доповідей: (9) 

- у міжнародній конференції 

 Дуб Н.Є., Нечипор Н.О., Музика О.І. Інноваційні технології у реалізації 

принципу доступності до освітнього процесу осіб з інвалідністю. 

Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю 

«Актуальні питання підвищення якості освітнього процесу». 

24.09.2021. Івано-Франківськ. С. 16. 

 Дуб Н.Є., Головчак М.І., Бобак К.М., Мартинюк І.П. Академічна 

доброчесність в освітньому процесі: актуальність і проблематика. 

Матеріали Науково-практичного семінару «Академічна 

доброчесність: шлях до забезпечення якості освіти». 20.10.2021. 

Хмельницький. 

 Дуб Н.Є., Головчак М.І., Качор В. Т. Формування soft-skills в учасників 

освітнього процесу у медсестринських освітніх закладах. Матеріали 

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


ХІІ Науково-практичної конференції з міжнародною участю «Вища 

освіта та практика в медсестринстві». 21.10.2021. Житомир. С. 15-22. 

 Дуб Н.Є., Качор В.Т., Музика О.І. Досвід країн світу у реалізації 

інклюзивної освіти. Матеріали ІІ Регіональної науково-практичної 

конференції «Стратегія розвитку вищої медсестринської освіти». 

27.10.2021. Львів. С. 119-125. 

 Дуб Н.Є., Синиця С.В., Синиця М., Фітьо Н.Р. Академічна мобільність 

України як засіб до інтеграції в європейський освітній простір. 

Матеріали Міжнародної наукової конференції «Сучасна освіта – 

доступність, якість, визнання». 16-17 листопаду 2021 року. м. 

Краматорськ, Україна. 256-258. 

 Дуб Н.Є., Синиця С.В., Хоркава Б.А. Безперервна освіта: європейський 

досвід та українські реалії. Академічна мобільність України як засіб до 

інтеграції в європейський освітній простір. Матеріали Міжнародної 

наукової конференції «Сучасна освіта – доступність, якість, 

визнання». 16-17 листопаду 2021 року. м. Краматорськ, Україна. С. 

259-261. 

 Дуб Н.Є., Головчак М.І., Шашков Ю.І. Комунікативна культура 

студентів медичних освітніх закладів. Матеріали Міжнародної 

науково-практичної онлайн-конференції «Міжнародна проектна 

діяльність як складова розвитку професійної майстерності 

спеціалістів медсестринства». 16.12.2021. Вища Школа Агробізнесу в 

Ломжі (Польща). 

 Опублікування тез доповіді на міжнародній конференції, 2021 року у м. 

Рівне. ПОЦЮРКО Н.Т., магістрантка II-го курсу спеціальності 

«Медсестринство» Львівська медична академія   ім.А. Крупинського 

Науковий керівник: НЕДІЛЬКО Р.В., канд.держ.упр., Львівська 

медична академія   ім.А.Крупинського  Аналіз захворювання  на 

COVID-19 дітей у Львівській та Тернопільській областях.  

 Синиця С.В., Фітьо Н.Р. (ВНКЗ ЛОР «Львівська медична академія 

імені Андрея Крупинського», м.Львів, Україна), Синиця М.П. (ДПТНЗ 

«ЛВПУКТБ», м.Львів, Україна), «Академічна мобільність України 

як захід до інтеграції в Європейський освітній простір», 

Міжнародна наукова конференція «Сучасна освіта – доступність, 

якість, визнання» (16 листопада 21р., м. Краматорськ);  

 

- у регіональній конференції: (9) 

 Жубрид М.Т., Янків С.В. «Медсестринський менеджмент у 

статифікації ризиків для пацієнтів з серцево-судинною 

патологією на первинному рівні надання медичної допомоги». 
Матеріали ІІ Регіональної науково-практичної конференції 

«Стратегія розвитку вищої медсестринської освіти». Львів, 27 

жовтня 2021 р. 

 Костів З.П., Кузьменко О.В. Проблемна лекція як метод 

інтенсифікації навчального процесу. Матеріали ІІ Регіональної 

науково-практичної конференції «Стратегія розвитку вищої мед 



сестринської освіти» (м.Львів, 27 жовтня 2021року).-Львів: «Тріада 

плюс»,2021.-с.137 

 ДУБ Н.Є., Качор В.Т., Музика О.І. Досвід країн світу у реалізації 

інклюзивної освіти. Матеріали ІІ Регіональної науково-практичної 

конференції «Стратегія розвитку вищої мед сестринської освіти» 

27 жовтня 2021 р. м. Львів. С. 119-125. 

 Поцюрко Н.Т., магістрантка II-го курсу спеціальності 

«Медсестринство» Львівська медична академія   ім.А.Крупинського 

Науковий керівник: Неділько Р.В., канд.держ.упр., Львівська 

медична академія   ім.А.Крупинського. Оксигенотерапія – ключова 

фахова компетенція сестри/брата медичних сьогодення, ІІ 

Регіональна конференція «Стратегія розвитку вищої  

медсестринської освіти»,  27  жовтня  2021 року у м. Львові.  

 Неділько Р.В., канд.держ.упр.,  Безкоровайна У.Ю., канд.держ.упр. 

Зворотний зв'язок в сучасному освітньому просторі, ІІ 

Регіональна конференція «Стратегія розвитку вищої  

медсестринської освіти»,  27  жовтня  2021 року у м. Львові.  

 Синиця С.В., Фітьо Н.Р. (ВНКЗ ЛОР «Львівська медична академія 

імені Андрея Крупинського», м.Львів, Україна), Синиця М.П. 

(ДПТНЗ «ЛВПУКТБ», м.Львів, Україна),                                                                                                 

«Роль молодшого спеціаліста Кабінету щеплень в 

імунопрофілактиці дітей різних вікових груп», «Академічна 

мобільність України як засіб до інтеграції в Європейський 

освітній простір», ІІ Регіональна науково-практична конференція 

«Стратегія розвитку вищої медсестринської освіти» (27жовтня 

2021р., м.Львів); 

 Фітьо Н.Р., викладач ВНКЗ ЛОР «Львівська медична академія імені 

Андрея Крупинського», «Інноваційні методи навчання в 

сучасному освітньому просторі», ІІ Регіональна науково-

практична конференція «Стратегія розвитку вищої медсестринської 

освіти» (27жовтня 2021р., м.Львів);  

 Ільчишин О.В., Андрейко О.І., Білобривка В.Ю. Підходи щодо 

системного впровадження інноваційних технологій у практику 

закладів охорони здоров’я // Матеріали ІІ Регіональної науково-

практичної конференції (заочна форма) «Стратегія розвитку вищої 

медсестринської освіти». – м. Львів: «Тріада плюс». – 27.10.2021. – 

С. 125-136. 

 Бялий А.О. «Біохакінг- спосіб покращення роботи організму за 

допомогою медичних препаратів, харчування, тренування та 

інших методів». Матеріали ІІ Регіональної науково-практичної 

конференції  (заочна форма) Стратегія розвитку вищої мед 

сестринської освіти». 

 



Виступи з доповідями на конференціях: (3) 

Неділько Р.В. 

 Підготувала доповідь та прийняла участь в Україно –швейцарському 

проєкті на  з’їзді пілотних ЗВО  проєкту  «Розбудова потенціалу і синергії 

закладів вищої медичної освіти» 06.10.21-08.10.21 року.  

Дуб Н.Є. 

 Виступ на Міжнародній науковій конференції «Сучасна освіта – 

доступність, якість, визнання». 16-17 листопаду 2021 року. м. 

Краматорськ, Україна. 

 Виступ на тему «Комунікативна культура студентів медичних освітніх 

закладів». Міжнародна науково-практична онлайн-конференція 

«Міжнародна проектна діяльність як складова розвитку професійної 

майстерності спеціалістів медсестринства». 16.12.2021. Вища Школа 

Агробізнесу в Ломжі (Польща). 

 

Підтверджені захисти дисертацій у поточному навчальному році 

(прізвище, дата, тема). - 

 

 Керівництво магістрантами у поточному навчальному році 

(керівник, здобувач, тема). 

№ 

з/п 

ПІП магістра Тема магістерської 

роботи 

ПІП керівника 

1.  Головчак Марія  Державне управління 

системою 

медсестринської освіти в 

Україні 

Дуб Н.Є. канд.держ.упр.  

2. Музика Оксана 

Іванівна 

Менеджмент якості 

інклюзивної освіти в 

Україні на сучасному 

етапі 

Дуб Н.Є. канд.держ.упр. 

3. Куксенко Ірина 

Василівна 

Аналіз забезпечення 

доступу сільського 

населення до медичних 

послуг в умовах 

пандемій, зокрема в 

умовах Covid-19, на 

регіональному рівні. 

Юристовська Н.Я. 

канд.держ.упр. 

4.  Наливайко Ліля Порівняльний аналіз 

системи освіти для 

сестер/братів медичних в 

Україні та закордоном. 

Безкоровайна У.Ю. 

канд.держ.упр. 



5.  Поцюрко Наталія 

Теодозіївна 

Аналіз фахової діяльності 

сестри/брата медичних в 

умовах пандемії, зокрема 

в умовах Covid-19. 

Неділько Р.В. канд.держ.упр. 

 

 Робота в редакційних колегіях (прізвище, назва). 

 Дуб Н.Є - Член редколегії ІІ Регіональної науково-практичної 

конференції «Стратегія розвитку вищої медсестринської освіти». 

27.10.2021. 

 
 Участь у складі оргкомітету конференцій, семінарів (міжнародних, 

всеукраїнських, регіональних, внутрівузівських – прізвище, назва). 

 
 Дуб Н.Є. - член організаційного комітету Академії І туру 

Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і 

спеціальностей у 2021/2022 навчальному році. 

 Дуб Н.Є. - Член організаційного комітету Міжнародного конгресу 

медсестринства. Травень 2022 р. 

 

 Жубрид М.Т., Костів З.П., Костерева Н.В., Янків С.В., Бялий А.О., 

Дуб Н.Є. – учасники організаційного комітету конференції, що 

проводила кафедра : ІІ Регіональної науково-практичної конференції 

«Стратегія розвитку вищої мед сестринської освіти» м. Львів, 27 жовтня 

2021року(заочна форма). 

 

 Костів З.П. -  Член організаційного комітету першого розширеного  

засідання міждисциплінарного студентського наукового товариства 

«Панацея». Тема студентського пошукового дослідження «Міфи та 

реальність про ВІЛ/СНІД». 

 

 Бялий А.О. - член організаційного комітету першого розширеного 

засідання міждисциплінарного студентського наукового товариства 

«Панацея».  

 Студентська наука: 

 Наукові гуртки (назва, керівник). 

1. Мультидисциплінарне наукове студентське товариство «Панацея» - 

Кузьменко О.В., Костів З.П., Бялий А.О. 

 Підготовлено студентських робіт на наукові конкурси 

(прізвище студента, керівника, назва конкурсу).  

 

 Опубліковано тез доповідей (прізвище студента, керівника, назва 

відповідно до стандартів бібліографічних посилань: 



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

do-dstu-83022015). – 

 

Проведено наукових семінарів (назва, дата). 

 

№ 

з/

п 

Дата 

проведення 

Викладач/ассистент 

який організовує, 

проводить 

Тема Примітка 

1 Вересень – 

листопад  

2021 р. 

Костів З.П. 

 

 

 

Засідання наукового 

семінару. Затвердження 

плану роботи наукових 

семінарів 

17.09.21р. 

Протокол 

№1 

Організаційний комітет: 

Неділько Р. В., 

Жубрид М.Т., 

Костів З.П, 

Костерева Н.В. 

Представлення та 

затвердження  тем 

доповідей до ІІ 

Регіональної  науково-

практичної конференції 

«Стратегія розвитку вищої 

медсестринської освіти» 

2 Грудень – 

лютий  

2021-22 р. 

Жубрид М.Т., 

Янків С.В. 

Імплементація  

інформаційно-технічної 

компетентності  

сестри\брата  медичних в 

умовах реформування 

системи надання медичних 

послуг 

22.12.21р. 

Протокол 

№2 

 

 

          Костерева Н.В. Компоненти  комплексного 

підходу до паліативної 

допомоги 

26.01.22р. 

Протокол 

№3 

3 Березень - 

травень 

2022р. 

Бялий  А. О. Біохакінг як покращення 

роботи організму за 

допомогою  препаратів, 

харчування  та інших 

методів. 

20.04.22р. 

Протокол 

№4 

Дуб Н.Є. Розробка професійних 

стандартів сестри/брата 

медичних: потреба 

сьогодення. 

Перенесено 

у зв’язку з 

воєнним 

станом 

Організаційний комітет: ІІ Всеукраїнська науково-

практична конфренція  

Перенесено 

у зв’язку з 

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


Неділько Р. В., 

Жубрид М.Т., 

Костів З.П, 

Костерева Н.В. 

Бялий А.О. 

Кузьменко О.В. 

Янків С.В. 

Яремчук О.В. 

« Актуальні питання 

запровадження 

інтерактивно-інноваційних 

форм навчання у ЗВО 

медичного профілю» 

воєнним 

станом 

Науково-педагогічні  та 

педагогічні працівники 

кафедри 

Участь в IІ Всеукраїнській 

студентській  науково-

практичній конференції 

«Теоретичні та прикладні 

аспекти медико-біологічних 

наук» 

Перенесено 

у зв’язку з 

воєнним 

станом 

4. Червень 

2022р. 

Науково-педагогічні  та 

педагогічні працівники 

кафедри 

Підготовка до друку 

матеріалів колективної 

монографії «Удосконалення 

функціональних обов’язків 

сестри/брата медичних в 

контексті реформування 

охорони здоров’я України.» 

 

Перенесено 

у зв’язку з 

воєнним 

станом 

 

 

ІV. ОРГАНІЗАЦІЙНА РОБОТА у 2021 – 2022 навчальному році 

 

 

 Участь у роботі експертних рад НАЗЯВО 

1. Дуб Н.Є. 

2. Неділько Р.В. 

 

 Участь у роботі Науково-методичної комісії з вищої освіти 

МОН (прізвище, назва комісії) 

1. Дуб Н.Є. - Секретар підкомісії 223 Медсестринство НМК 11з охорони 

здоров'я та соціального забезпечення сектору вищої освіти МОН України. 

 

 Участь у роботі Вченої ради Академії (прізвище) 

1. Безкоровайна У.Ю. 

2. Дуб Н.Є. 

3. Неділько Р.В. 

4. Андрейко О.І. 

5. Білобривка В.Ю. 



 

 Участь у роботі Вченої ради факультету (прізвище) 

1. Костів З.П. 

2. Неділько Р.В. 

3. Дуб. Н.Є. 

4. Безкоровайна У.Ю 

 

 Участь у роботі Методичної ради Академії (прізвище) 

1. Безкоровайна У.Ю. 

2. Дуб Н.Є. 

3. Неділько Р.В. 

4. Білобривка В.Ю. 

5. Ільчишин ОВ. 

6. Жубрид М.Т. 

 

 Робота в Приймальній комісії (прізвище) 

1. Андрейко О.І. 

2. Білобривка В.Ю. 

3. Ільчишин О.В. 

 Виконання обов’язків гаранта освітньої програми (прізвище 

гаранта, назва програми) 

1. Безкоровайна У.Ю. – ОПП Сестринська справа, спеціальність 223 

Медсестринство, передфаховий молодший бакалавр. 

2. Дуб Н.Є. -  ОПП «Медсестринство» освітнього ступеня магістр 

спеціальності 223 Медсестринство. 

3. Неділько Р.В. - ОПП Сестринська справа, спеціальність 223 

Медсестринство, перший (бакалаврський) рівень. 

 Участь у профорієнтаційній роботі (назва заходу, прізвище 

учасників, дата, місце проведення) 

1. Андрейко О.І. – організувала Дні відкритих дверей у ЛМА. 

 

V. ВИХОВНА РОБОТА у звітний період 

 

 Виховні заходи, проведені кафедрою (назва, дати проведення, 

організатори). 

 13.10.21 року прийняли участь у благодійній акції до дня захисника 

Вітчизни 

Заходи, ініційовані кафедрою і організовані як загальноакадемічні: 

 10.09.2021р- Представники кафедри(Завідувачка кафедри Р. Неділько)  

прийняла участь у загально академічному заході  “Здорове тіло- здоровий 

дух”   у рамках Дня фізичної культури і спорту. 

 30.10.2021р- активна участь представників кафедри у еко ініціативі 

“Greening of the Planet”,  та долучились до осінньої висадки саджанців у 



Буському лісгоспі (Соколянське лісництво) і Сколівському лісгоспі 

(Верхньосиневицькому  лісництві). 

 9.11.2021р.- викладачі кафедри ( Дуб Н.Є. та Білобривка В.Ю.) долучились 

до написання    XXI  Радіодиктанту Національної Єдності приуроченому 

Дню писемності України. 

 7.12.2021р-День Української хустки-фото флеш-моб у соціальних мережах 

за участю  викладачів кафедри Неділько Р.В., Безкоровайної У.Ю. 

 16.02.2022р- викладачі  та здобувачі спільно долучились до  всеукраїнського 

марафону Єдності присвячений консолідації суспільства щодо 

територіальної цілісності, соборності та захисту незалежності України 

 лютий-червень 2022р-  активна участь  у волонтерських ініціативах  та  

спільна праця  в центрі гуманітарної допомоги за підтримки міжнародних 

патрнерів. 

Заходи, ініційовані та організовані кафедрою як внутрішньо факультетські 

чи кафедральні: 

 15.09.2021р -О. Ільчишин провела Екскурсійну зустріч-бесіда при 

Львівському національному медичному університеті імені Данила 

Галицького у групі ІІ МСф 2,3 

 18 жовтня 2021р-  викладачами Назар Н.С.; Фітьо  Н.Р. проведено 

міжкафедральний виховний захід, приурочений до Дня Захисників і 

Захисниць України на тему «Тобі, Україно, мій мужній народе, складаємо 

пісню святої свободи!» у групі ІІ МС-11 

 18 жовтня 2021р- О.В. Кузьменко; Н.С. Назар ; С.В. Янків; Р.В. Неділько 

організовано Зустріч- дискусію,  в он-лайн форматі  “Розмова про…” у 

групі III МС 21 

 4 листопада 2021р – викладачем Н. Костерева проведено відкритий 

виховний захід  на тему "Роль сестри/брата медичних в..?" в групі ІІI МС(в)-

11 

 23 лютого 2022р.- викладачами З. Костів та А. Бялий у групі ІІ МС-12 

проведено виховний захід на тему "Зупинемо булінг разом" 

 Впродовж березеня- травеня 2022р.  викладачами: С. Янків, Р. Неділько,  І. 

Тверда, А. Бялий, Н. Костерева проведено ” П’ятихвилинки 

самоідентичності” з метою розширення горизонтів пізнання  здобувачів 

культурної  та історичної спадщини, що є вкрай важливим для формування 

правильного проукраїнського світогляду майбутнього покоління.    

Проведено ряд бесід лекцій в онлайн форматі, зокрема викладачами 

1. Жубрид М.Т. - у групі ІІ МС 21: «Як впоратися зі страхом і стресом в 

умовах війни». 

2. Костерева Н.В. – у групах ІМС11,12, ІІМСф1-2: «Академічна 

доброчесність». 

3. Костів З.П. - у групі ІІ МС – 12:  «Зупинемо булінг разом». 



4. Яремчук О.В. – у групі 3МС-11: «Артеріальна гіпертензія у пацієнтів 

похилого та старечого віку». 

Діяльність відповідальних за виховну роботу на кафедрах та кураторів 

академічних груп: 

1) Кузьменко О.В. - Керівник групи І МС-13.   Проведено пізнавально- 

виховну бесіду « Зовнішня та внутрішня тривога, алгоритми дій та 

запобіжники» (лютий 2022р)  

2) Ільчишин О.В.- Керівник групи  I МСф 2. Спільно з здобувачами  

приймала участь у: 

-флешмобі «Українська хустка на дівчині» (7.12. 2021 р.); 

-виховний захід до Дня Єдності (гр. І МСф 2, січень 2022 р.); 

-виховний захід на тему: «Марафон єднання», присвячений консолідації 

суспільства щодо територіальної цілісності, соборності та захисту 

незалежності України (гр. І МСф 2, лютий 2022 р.). 

3) Костів З.П.-Куратор I МС- 12 – дискусійна бесіда ”Безпечне 

інформаційне середовище та інфогігієна” (28 .03.2022р) та  пізнавальна 

розмова про ”Писанку- як сакральний символ українця”  ( 13.04. 2022р) 

4) Фітьо Н.В.-  Куратор I МС-11-бесіда на тему ” Роль молодших 

фахових спеціалістів у наданні паліативної допомоги в Україні.”(жовтень 

2021р)  та організовано он-лайн  зустріч на тему "Значний внесок 

видатних українських медиків у практичну медицину України та світу, 

минуле й сьогодення"( грудень 2021р) 

Вагомою складовою виховання активної патріатичної та творчої молоді є  

ініціативи саме студентського самоврядування академії котре за сприяння 

науково педагогічних працівників зініціювали  13.10.2021р проведення 

благодійної акції  присвяченої Дню захисника  України. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


