
ЗВІТ ПРО НАУКОВУ РОБОТУ НПП та ПП 

кафедри внутрішньої медицини та охорони здоров’я 

 за 2020-2021 навчальний рік 

1. Організували та провели 2 науково-практичні конференції: 

✓ І Всеукраїнську науково-практичну конференцію (заочна форма) - 

Стратегія розвитку вищої медсестринської освіти, яка проходила  у 

форматі «РОКУ МЕДСЕСТРИНСТВА В УКРАЇНІ 2020» та відбулася - 30 

вересня 2020 року. 

 

 
 

✓ І Всеукраїнську науково - практичну конференцію - Актуальні питання 

запровадження інтерактивно – інноваційних форм навчання  у ЗВО 

медичного профілю. За підтримки МОН України –  28 травня 2021 року. 

 

 

 

2. Марафонний діалог на тему: «Формування фахових компетентностей 

сестри/брата медичних – бачення стейкхолдерів» - 19.03.2021 року. За участі 



Катерини Балабанової, очільниці Центру розвитку медсестринства 

Міністерства охорони здоров’я України  

 

3. ІІІ –е перевидання підручника «Медсестринство у внутрішній медицині» 

    
4. Публікації статей та тез доповідей: 

У фаховому виданні – 3 статті 



✓ Науковий журнал «Наукові записки Національного університету 

«Острозька академія» серія «Економіка»», № 20(48), березень, 2021 р. 

Юристовська Н.Я., Неділько Р. В., Безкоровайна У. Ю.- «Трансформація 

системи менеджменту закладу охорони здоров’я в пандемічний та 

постпандемічний період». 

✓  «Використання засобів індивідуального захисту (масок) у закладах 

вищої освіти: від теорії до практики» Костерева Н.В., Рудакова Н.Є. 

Фахове видання «Вісник Соціальної гігієни та організація охорони здоров’я 

України» 3(85)/2020 (Certificate of participation Kostereva natalia in the second 

INTERNATIONAL UKRAINIAN-GERMAN PUBLIC HEALTH 

SYMPOSIUM Public Health in the Social and Academic Fields: Challenges in 

the Conditions of Reform and Prospects of Development) 

✓ Палагіцька О,Я. //Журнал «Довідник головної медичної сестри» №6 2020 р. 

«Досвід інфекційного контролю у часі карантину COVID-19, як інструмент 

налагодження профілактики інфекцій у закладі охорони здоров’я»  

 

Статті - 4 публікації 

✓ Силабус – інструмент євроінтеграції медсестринської освіти 

БЕЗКОРОВАЙНА У.Ю. канд.держ.упр. (док. філософії) ВНКЗ ЛОР 

«Львівська медична академія ім. Андрея Крупинського», НЕДІЛЬКО Р.В. 

канд.держ.упр. (док. філософії) ВНКЗ ЛОР «Львівська медична академія ім. 

Андрея Крупинського», матеріали і всеукраїнської науково-практичної 

конференції (заочна форма) стратегія розвитку вищої медсестринської освіти 

у форматі «РОКУ МЕДСЕСТРИНСТВА В УКРАЇНІ 2020», 30 вересня 2020 

року. 

✓ Дуальна система  фахової підготовки сестер медичних: закордонний та 

вітчизняний досвід  НЕДІЛЬКО Р.В.  к.н.з держуправління(доктор філософії) 

зав. кафедрою внутрішньої медицини та управління охороною здоров’я 

Львівська медична академія ім. Андрея Крупинського, ЖУБРИД М.Т. 

викладач Львівська медична академія  ім. Андрея Крупинського», матеріали І 

всеукраїнської науково-практичної конференції (заочна форма) стратегія 

розвитку вищої медсестринської освіти у форматі «РОКУ 

МЕДСЕСТРИНСТВА В УКРАЇНІ 2020», 30 вересня 2020 року. 

✓  Аналіз спеціальних компетентностей сестри/брата медичних сімейної 

медицини, Неділько Р.В. канд.держ.упр (док. філософії)                                                            

Білобривка В.Ю.  викладач ВНКЗ ЛОР «Львівська медична академія ім. 

Андрея Крупинського», матеріали І всеукраїнської науково-практичної 

конференції (заочна форма) стратегія розвитку вищої медсестринської освіти 

у форматі «РОКУ МЕДСЕСТРИНСТВА В УКРАЇНІ 2020», 30 вересня 2020 

року. 



✓  Аналіз карти медсестринського обстеження госпіталю коні-айленд, 

бруклін, Нью-Йорк, США, Неділько Р.В. канд.держ.упр (док. філософії), 

КУЗЬМЕНКО О.В. викладач , ВНКЗ ЛОР «Львівська медична  академія ім. 

Андрея Крупинського»,  матеріали І всеукраїнської науково-практичної 

конференції (заочна форма) стратегія розвитку вищої медсестринської освіти 

у форматі «РОКУ МЕДСЕСТРИНСТВА В УКРАЇНІ 2020», 30 вересня 2020 

року. 

Публікація тез доповідей – 26 тез доплвідей . 

✓ Медико - педагогічні компетентності магістра медсестринства, 

Кухтій М. студентка магістр II-го курсу спеціальності «Сестринська 

справа» ВНКЗ ЛОР «Львівська медична академія   ім. Андрея 

Крупинського», Неділько Р.В. канд.держ.упр. (доктор філософії) ВНКЗ 

ЛОР «Львівська медична академія  ім. Андрея Крупинського», матеріали і 

всеукраїнської науково-практичної конференції (заочна форма) стратегія 

розвитку вищої медсестринської освіти у форматі «РОКУ 

МЕДСЕСТРИНСТВА В УКРАЇНІ 2020», 30 вересня 2020 року. 

✓ Академічна доброчесність – вектор сучасної вищої медсестринської 

освіти, СОГУЙКО Ю.Р. канд.мед.наук., ЮРИСТОВСЬКА Н.Я. 

канд.держ.упр. НЕДІЛЬКО Р.В. канд.держ.упр. (док. філософії),                               

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

матеріали І всеукраїнської науково-практичної конференції (заочна форма) 

стратегія розвитку вищої медсестринської освіти у форматі «РОКУ 

МЕДСЕСТРИНСТВА В УКРАЇНІ 2020», 30 вересня 2020 року. 

✓ Оцінка діяльності медсестринського персоналу у приймальному 

відділенні закладів охорони здоров’я    Безкоровайна У., Неділько Р., 

Вовк М., ХІ Науково-практична конференція з міжнародною участю 

«ВИЩА ОСВІТА ТА ПРАКТИКА МЕДСЕСТРИНСТВІ» 22 жовтня 2020 

року м. Житомир. 

✓ Медсестринська освіта в умовах пандемії covid-19: особливості 

впровадження дистанційного навчання Ліщук Р.М, Неділько Р.В., 

Рудакова Н.Є., Костерева Н.В. ВНКЗ ЛОР «Львівська медична академія 

імені Андрія Крупинського», ХІ Науково-практична конференція з 

міжнародною участю «ВИЩА ОСВІТА ТА ПРАКТИКА 

МЕДСЕСТРИНСТВІ» 22 жовтня 2020 року м. Житомир. 

✓ Пандемія коронавірусної інфекції – виклик сучасності Неділько Р.В., 

Юристовська Н.Я., Куксенко І.В., Поцюрко Н.Т., ВНКЗ ЛОР «Львівська 

медична академія імені Андрія Крупинського», І-ша регіональна 

міжвузівська студентська науково-практична конференції «Теоретичні та 

прикладні аспекти  медико-біологічних наук», 20 травня  2021 року у м. 

Львові. 



✓ Сучасні вимоги до формування педагогічних компетентностей сестри/брата 

медичних Неділько Р.В., Кухтій М.О., І Всеукраїнська науково-практична 

конференція «Актуальні питання запровадження інтерактивно-

інноваційних форм навчання у ЗВО медичного профілю», 28.05.2021 року 

м. Львів. 

✓ Дебрифінг – іноваційний метод навчання студентів-медиків, 

Безкоровайна У.Ю., Неділько Р.В., Кузьменко О.В., І Всеукраїнська 

науково-практична конференція «Актуальні питання запровадження 

інтерактивно-інноваційних форм навчання у ЗВО медичного профілю», 

28.05.2021 року м. Львів. 

✓ Особливості підготовки фахівців медсестринства в період 

дистанційного навчання Неділько Р.В., Білобривка В.Ю., І Всеукраїнська 

науково-практична конференція «Актуальні питання запровадження 

інтерактивно-інноваційних форм навчання у ЗВО медичного профілю», 

28.05.2021 року м. Львів. 

✓ «Стоматологічне здоров’я дітей шкільного віку міста Тернопіль» 

Андрейко О.І., Коноваленко С.О, І Всеукраїнська науково-практична 

конференція «Актуальні питання запровадження інтерактивно-

інноваційних форм навчання у ЗВО медичного профілю», 28.05.2021 року 

м. Львів. 

✓ Бялий А.О. «Приватна чи страхова медицина в Україні. Якою бути» 

Матеріали 1 Всеукраїнської науково-практичної конференції (заочна 

форма) «Стратегія розвитку вищої мед сестринської освіти» у форматі 

«року медсестринства в Україні». 30 вересня 2020.»  

✓ Бялий А.О. «Психологічні фактори як один з чинників дерматологічних 

захворювань». Матеріали 1 Всеукраїнської науково-практичної 

конференції «Актуальні питання запровадження інтерактивно-інноваційних 

форм навчання у ЗВО медичного профілю». 28 травня 2021.» 

✓ Дуб Н.Є., Радзієвська І.В. Освітні компетентності у вищій медсестринській 

освіті. Scientific and Pedagogic Intership. Ways of Improving the Training of 

Future Proffessional Medical and Pharmaceutical Specialists in Ukraine and 

Countries. Lublin. Republic of Poland. November 16-December 28/2020. 

✓ Дуб Н.Є., Головчак М.І., Нечипор Н.О. Індивідуальна освітня траєкторія 

здобувачів вищої освіти. Матеріали Науково-практичної конференції 

«Публічне управління та адміністрування: відповідь на виклики 

сьогодення». Київ. 29.12.2020. 

✓ Дуб Н.Є., Головчак М.І. Реалізація принципу академічної доброчесності в 

системі внутрішнього забезпечення якості освіти. Матеріали науково-

практичного семінару «Академічна доброчесність: практичний досвід». 

Хмельницький. 08.04.2021.  



✓ Дуб Н.Є., Музика О.І. Нормативно-правова база управління інклюзивною 

освітою. Матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції 

«Актуальні питання запровадження інтерактивно-інноваційних форм 

навчання у ЗВО медичного профілю». Львів. 28.05.2021. 

✓ Дуб Н.Є., Головчак М.І. Особливості формування індивідуальної 

освітньої траєкторії здобувачів вищої освіти. Матеріали ІІ 

Всеукраїнської науково-практичної конференції для студентів, аспірантів, 

докторантів, молодих учених «Наука та освіта в дослідженнях молодих 

учених». Харків. 13.05.2021. 

✓ Дуб Н.Є., Головчак М.І., Березовська І.Б. Диджиталізація як тренд 

сучасного розвитку якості медсестринської освіти в умовах пандемії 

Сovid-19. Матеріали І Всеукраїнської конференції науково-практичної 

конференції «Актуальні питання запровадження інтерактивно-інноваційних 

форм навчання у ЗВО медичного профілю». Львів. 28.05.2021. 

✓ Ільчишин О.В. та співавтори «Кореляція конкурсного балу з академічною 

успішністю здобувачів вищої освіти І курсу Львівської медичної академії 

імені Андрея Крупинського за спеціальністю 226 Фармація, промислова 

фармація». Матеріали І Всеукраїнської науково-практичної конференції 

«Актуальні питання запровадження інтерактивно-інноваційних форм 

навчання у ЗВО медичного профілю» (28.05.2021 року, м. Львів). 

✓ Костерева Н.В., Рудакова Н.Є. «Використання засобів індивідуального 

захисту (масок) у закладах вищої освіти: від теорії до практики» І 

Всеукраїнська науково-практична конференція «Стратегія розвитку вищої 

медсестринської освіти» ВНКЗ ЛОР «Львівська медична академія ім. 

Андрея Крупинського». 30.09.2020 р. 

✓ Кузьменко О.В. та співаавтори «The general aspects of COVID 

rehabilitation», матеріали ХХV міжнародної науково-практичної 

конференції, що відбулась 11-14 травня 2021 р., Варна, Болгарія. (англ. 

мовою). 

✓ ІІ Всеукраїнська студентська науково-практична конференції Теоретичні та 

прикладні аспекти фундаментальних медико-біологічних наук, Назар Н. С. 

та Юрцюнь «Життя в клінічній смерті», 20.05.21 р., Львів. 

✓ І Всеукраїнська науково-практична конференція, Актуальні питання 

запровадження інтерактивно-інноваційних форм навчання у ЗВО 

медичного профілю «Неформальне навчання у базовій підтримці 

життєдіяльності. Досвід міста Житомир». Архангельський С. Р. майор 

медичної служби та Назар Н. С магістр ВНКЗ ЛОР «Львівська медична 

академія ім. А. Крупинського», 28.05.2021 р., Львів. 

✓ Янків С.В., Жубрид М.Т. «Інструменти імплементації візуального 

компоненту навчання в сучасній освітній парадигмі», матеріали І 

всеукраїнської науково-практичної конференції «Актуальні питання 



запровадження інтерактивно інноваційних форм навчання у ЗВО медичного 

профілю» 28 травня 2021 р.  
✓ Керівники Жубрид М.Т., Янків С.В. «Доцільність та актуальність 

впровадження медичного відеоконтенту у навчальному процесі ЗВО» ІІ 

всеукраїнська студентська науково-практична конференції «Теоретичні 

напрямки та прикладні аспекти фундаментальних медико-біологічних наук» 

20 травня 2021р.  

✓ Костів З.П. Порівняльна характеристика фахових компетентностей  сестри 

/брата  медичних України, країн Європи та США» матеріали I 

Всеукраїнської науково - практичної  конференції  «Стратегія  розвитку  

вищої  мед сестринської  освіти», Львів.30.09.2020р. 

✓ Матеріали 26 Міжнародної науково-практичної конференції Актуальні 

питання медичної теорії та практики. «Аналіз забезпечення HARD SKILLS 

у медсестринстві через вибіркові дисципліни» Яремчук О.В. 11-12 грудня 

2020 р. 

5. Виступи з доповіддями на конференціях –10 виступів 

✓ Кам’янецький медичний коледж на тему  «ПАНДЕМІЯ COVID-19 – 

ВИКЛИК СУЧАСНОСТІ»  Спікери: канд.держ.упр. Безкоровайна У.Ю., 

декан факультету №1 та  канд.держ.упр. Неділько Р.В., завідувачка кафедри 

✓ Перспективи безперервного професійного розвитку медичних сестер та 

братів». ХІІ міжнародний конгрес медичних сестер «Stop Covid: медсестри 

в справі». Київ. 12.05.2021. спікер - канд.держ.упр. Дуб Н.Є. декан 

факультету №2 

✓ Доповідь на тему: «Перспективи безперервного професійного розвитку 

медичних сестер та братів». ХІІ міжнародний конгрес медичних сестер 

«Stop Covid: медсестри в справі». Київ. 12.05.2021. - спікер Дуб Н.Є. 

✓ ХІ науково-практична конференція з міжнародною участю: «Вища освіта в 

медсестринстві: проблеми та перспективи», м. Житомир. Тема доповіді та 

публікація тез: «Дистанційне навчання в умовах COVID-19 у ВНЗ» 

Неділько Р.В., Ліщук Р.М., Костерева Н.В., Рудакова Н.Є. 22.10.2020 р. 

✓ Підготовка доповіді та виступ  у Global Nursing week: World Health 

Organization’s (WHO) designation of 2020 as the International Year of the 

Midwife and the Nurse – July 30. 2020 (анг мовою). 

✓ Всеукраїнська конференція для медичних сестер «На хвилях 

медсестринства» 22.08.20 р з темою «Сучасні ресурси для особистого та    

професійного розвитку медичної сестри» - спікер Палагіцька О.Я.  

✓ Всеукраїнська конференція для медичних сестер «На хвилях 

медсестринства» 14.11.20 р з темою «Роль і завдання медсестри при 

проведенні вакцинації» - спікер Палагіцька О.Я. 

✓ Всеукраїнська конференція для медичних сестер «На хвилях 

медсестринства» Сучасні аспекти паліативної допомоги в медсестринстві: 

«Створення безпечного середовища для медсестер» - спікер Палагіцька 

О.Я.  



✓  «PRIME Pediatrics 2021 - для медсестер» 06.06.2021- спікер Палагіцька 

О.Я. 

✓ Учасник панельної дискусії на «Форум медичних сестер і братів: 

підсилюємо ПМД» в Україно – швейцарському проєкті «Розиток медичної 

науки» 11-12 травня 2021 року м. Київ. – Палагіцька О.Я. 

 

6. Розроблення та написання положень. 

✓ Про силабус навчальних дисциплін ЛМА»; 

✓ «Про навчальний центр медичної симуляції» автори Неділько Р.В., 

Похмурськими В.В.; 

✓ «Про відпрацювання незадовільних оцінок та пропущених занять» Вавтори 

Неділько Р.В., Назар Н.С. 

✓ «План розвитку навчального центру медичної симуляції ВНКЗ ЛОР 

«Львівська медична академія імені Андрея Крупинського»» автори 

Неділько Р.В., Похмурськими В.В.; 

✓  

7. Керівники магістерських робіт  

№ 

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. 

 

2 магістрів успішно захистились 23.06.21 року 

✓ Фурдиконь Ірина,  тема магістерського дослідження «Професійна діяльність 

медичної сестри. Реформування галузі», науковий керівник – канд.держ.упр. 

Безкоровайна У.Ю. 

✓ Кухтій Марія, тема магістерського дослідження «Інтеграція педагогічних і 

фахових складових – шлях до формування компетентного фахівця 

медсестринства», науковий керівник – канд.держ.упр. Неділько Р.В. 

8. Наукові семінари кафедри 

✓ Професійна  майстерня «Віртуальне  навчання – за чи проти?»  

протокол №2 від 30.11.2020р.( Доповідачі: НедількоР., Жубрид М., Янків 

С.) Професійна майстерня проводилась двічі для здобувачів вищої освіти 

груп ІІІ МС 11-13, ІVМС 21 та науково-педагогічних та педагогічних 

працівників ВНКЗ ЛОР «Львівська медична академія імені Андрея 

Крупинського». 

✓ Ставлення учасників освітнього процесу у закладах медичної освіти щодо 

обізнаності та наслідків пандемії COVID-19. 

 протокол №3 від 09. 12.2020р. (Доповідач Костерева Н.) 

✓ Роль медичної сестри у покращенні якості життя пацієнтів із 

захворюваннями підшлункової залози на різних етапах діагностики та 

лікування". 

протокол № 4 від 27.01.2021р. (Доповідач Ільчишин Н.). 

✓ «Громадське здоров’я в Україні. Перспективи  розвитку»   

Протокол №6 від 20 .04.2021р.(Доповідач Бялий О.) 

✓ «Медична реформа і медсестринство» 

 протокол №7 від 20.05.2021р. (Доповідач Тверда І.). 

 

Завідувач кафедри канд.держ.упр. Р.В.Неділько 

 

 

 


