
                          Звіт кафедри про наукову роботу в  2020-2021 н.р 

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. 

                                       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. 

   

                                               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). 

 

                                       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;  

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 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.134-1 

                                   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 

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


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. 

-   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. 

 

                                           Навчання в аспірантурі: 

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

Національний університет «Львівська політехніка», Україна, 2 рік 

навчання 

 

                                                 Студентська наука: 

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

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



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

                  Підготовлено студентську роботу на науковий конкурс 

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). 


