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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: (3) 

- 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: (21) 

- у міжнародній конференції (9) 

• 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 ХІІ 

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


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). 

 

✓ 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).  

 

 

 

 



 

 

 

 

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: 

Неділько Р. В., 

Жубрид М.Т., 

Костів З.П, 

Костерева Н.В. 

Бялий А.О. 

Кузьменко О.В. 

ІІ Всеукраїнська науково-

практична конфренція  

« Актуальні питання 

запровадження 

інтерактивно-інноваційних 

форм навчання у ЗВО 

медичного профілю» 

Перенесено 

у зв’язку з 

воєнним 

станом 



Янків С.В. 

Яремчук О.В. 

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 

 

 

Завідувачка кафедри 

внутрішньої медицини  

та управління охороною здоров’я канд.держ.упр. Р.В. Неділько 


