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НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА

Перелік дисциплін, закріплених за 
кафедрою

1. Акушерство

2. Акушерство та масаж

3. Гінекологія

4. Гінекологія та масаж, репродуктивне здоров’я та планування сім’Ї

5. Гінекологія та репродуктивне здоров’я

6. Медсестринство в акушерстві

7. Медсестринство в гінекології

8. Медсестринство в гінекології та репродуктивне здоров’я

9. Репродуктивне здоров’я та планування сім’Ї

10.Дієтологія та дієтотерапія

11.Доказова медицина та стандартизація медсестринської діяльності

12.Клінічне медсестринство в педіатрії

13.Клінічне медсестринство в гінекології

14.Клінічне медсестринство в професійній патології

15.Медсестринство в педіатрії

16.Обстеження та оцінка стану здоров’я людини

17.Педіатрія

18.Педіатрія з оцінкою результатів дослідження

19.Паліативна та хоспісна допомога 



Усі дисципліни 
забезпечені:
- типовими програмами
- робочими програми
- НМК
- силабусами
- методичними вказівками
- алгоритмами дій



Підвищення
кваліфікації



Палига Ігор Євгенович

• Львівський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові
України, свідоцтво завершення короткострокової програми підвищення кваліфікації, серія СКП №23884645/09-21, на тему:
«Організаційно-управлінська діяльність», 22-24.02.2021 р., 01-03.03.2021 р., за 30-ти годинною програмою (1 кредит)

Кривко Юрій Ярославович

• Українсько-швейцарський проєкт «Розвиток медичної освіти», сертифікат завершення воркшопу «Філософія закладу вищої
освіти і організаційна культура» (тривалість 12 годин), 2020 р. (0,4 кредита)

• Львівський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові
України, свідоцтво завершення короткострокової програми підвищення кваліфікації, серія СКП №23884645/04-21, на тему:
«Організаційно-управлінська діяльність», 22-24.02.2021 р., 01-03.03.2021 р., за 30-ти годинною програмою (1 кредит)

Грабовська Тетяна Володимирівна

• МОЗ України Центр розвитку медсестринства, сертифікат завершення Всеукраїнського онлайн-форуму «Рік медсестринства в
Україні 2020», 07-11.12.2020 р. (0,3 кредита)

• Participated in the I International Scientific and Theoretical Conference at the European Scientific Platform (Athens, Hellenic Republic)
(участь в I Міжнародній науково-теоретичній конференції на Європейській науковій платформі (Афіни, Грецька республіка),
сертифікат учасника конференції «The process and dynamics of the scientific path» («Процес і динаміка наукового шляху»),
26.02.2021 р. (0,2 кредита)



Карпінська Тетяна Георгіївна

• МОЗ України Центр розвитку медсестринства, сертифікат завершення Всеукраїнського онлайн-форуму «Рік 
медсестринства в Україні 2020», 07-11.12.2020 р. (0,3 кредита)

• МОЗ України ГО «Всеукраїнська асоціація інфекціоністів», сертифікат №010982 підтверджує участь у роботі телемосту 
«Лікування пацієнтів з COVID-19. Практичний досвід лікарів опорних лікарень», від 10.12.2020 р. (0,2 кредита)

• «Асоціація анестезіологів України», «Ташкентський інститут удосконалення лікарів», «Асоціація фтизіатрів і пульмонологів 
України», сертифікат №017745 підтверджує участь у роботі Євразійського телемосту «COVID-19 – про важливе», від 21.01.2021 р. 
(0,2 кредита)

• Взяла участь через платформу масових відкритих онлайн-курсів Prometheus, сертифікат завершення курсу «Зміцнення 
викладання та організаційного управління в університетах», 12.02.2021 р. (0,2 кредита)

• Центр розвитку медсестринства МОЗ України, сертифікат підтверджує участь у Всеукраїнській онлайн-конференції «Сучасні 
аспекти паліативної допомоги в медсестринстві», 19-20.02.2021 р. (0,4 кредита)

• First international intership in Higher School of Agribusiness in Lomza (участь в першому Міжнародному стажуванні у Вищій 
школі агробізнесу в Ломзі), свідоцтво учасника конференції «Formation of competences and development of professional and 
pedagogical skills of a teacher of higher vocational education institution» as a part of a lifelong professional development program
(«Формування компетенцій та розвиток професійно-педагогічних навичок викладача вищого професійного навчального 
закладу» в рамках програми професійного розвитку впродовж усього життя), 23.02.2021 р., (0,2 кредита)

• Participated in the I International Scientific and Theoretical Conference at the European Scientific Platform (Athens, Hellenic 
Republic) (участь в I Міжнародній науково-теоретичній конференції на Європейській науковій платформі (Афіни, Грецька 
республіка), сертифікат учасника конференції «The process and dynamics of the scientific path» («Процес і динаміка наукового 
шляху»), 26.02.2021 р. (0,2 кредита)



Согуйко Юрій Романович

• Україно-швейцарський проєкт «Розвиток медичної освіти», сертифікат завершення проєктного семінару «Лабораторії 
клінічних навичок і курікула в медичній освіті» (тривалість 15 годин), 24-26.09.2020 р. (0,5 кредита)

• Україно-швейцарський проєкт «Розвиток медичної освіти», сертифікат завершення воркшопу «Філософія закладу вищої 
освіти і організаційна культура» (тривалість 12 годин), 2020 р. (0,4 кредита)

• Україно-швейцарський проєкт «Розвиток медичної освіти», сертифікат завершення тренінгу «Ефективні комунікації в 
медичному університеті» (тривалість 15 год.), 2020 р. (0,5 кредита)

• Collegium Civitas (Warsaw), сертифікат проходження міжнародної післядипломної практичної практики «Internationalization 
of Higher Education. Organization of the educational process and innovative teaching methods in higher education institutions in 
Poland» («Інтернаціоналізація вищої освіти. Організація навчального процесу та інноваційні методи навчання у вищих 
навчальних закладах Польщі»), 09.11.2020 – 18.12.2020 (6 кредитів)

• European congenital cytomegalovirus initiative (Європейській ініціативі вродженого цитомегаловірусу), сертифікат учасника 
конгресу на тему: «Four cases of fetal combined cytomegalovirus and epstein-barr virus infection with nonimmune fetal hydrops and 
effective valacyclovir application» («Чотири випадки комбінованого внутрішньоутробного цитомегаловірусу та вірусу епштейн-
барр із неімунною гідропсією плоду та ефективним застосуванням валацикловіру»), 13-14.11.2020 р. (0,4 кредита)

• Львівський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові 
України, свідоцтво завершення короткострокової програми підвищення кваліфікації, серія СКП №23884645/12-21, на тему: 
«Організаційно-управлінська діяльність», 22-24.02.2021 р., 01-03.03.2021 р., за 30-ти годинною програмою (1 кредит)

• Львівський регіональний інститут державного управління Національної академії державного управління при Президентові 
України, свідоцтво завершення короткострокової програми підвищення кваліфікації, серія СКП №23884645/12-21, на тему: 
«Організаційно-управлінська діяльність», 22-24.02.2021 р., 01-03.03.2021 р., за 30-ти годинною програмою (1 кредит)



Дідух Ольга Олегівна

• Житомирський медичний інститут Житомирської обласної ради, сертифікат засвідчує участь в програмі ХI науково-
практичної конференції з міжнародною участю «Вища освіта та практика в медсестринстві», 22-23.10.2020 р. (0,4 кредита)

• Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л. Шупика, сертифікат навчання в майстер-класі на 
симуляційному тренінгу «Консиліум фахівців при коморбідних станах», 24.10.2020 р. (0,2 кредита);

• МОЗ України Центр розвитку медсестринства, сертифікат завершення Всеукраїнського онлайн-форуму «Рік 
медсестринства в Україні 2020», 07-11.12.2020 р. (0,4 кредита).

Рик Тетяна Миколаївна

• Українсько-швейцарський проєкт «Розвиток медичної освіти», сертифікат завершення проєктного семінару 
«Лабораторії клінічних навичок і курікула в медичній освіті», 24-26.09.2020 р. (0,5 кредита)

Синиця Світлана Вікторівна

• МОЗ України Львівський національний медичний університет імені Данила Галицького. ФПДО, посвідчення про 
підвищення кваліфікації до диплому серія ВК №11062115, «Проблеми дитячої гастроентерології. ТУ», 12.10.2020 – 26.10.2020 
(2 кредити)

• МОН України Центр неформальної освіти Інституту післядипломної освіти та доуніверситетської підготовки Львівського 
національного університету імені Івана Франка, свідоцтво про підвищення кваліфікації №01467243/03009-21, «Психолого-
педагогічний цикл», 01.02.2021 – 05.02.2021 (2 кредити)

• Україно-швейцарський проєкт «Розвиток медичної освіти», сертифікат завершення тренінгу «Ефективні 
комунікації в медичному університеті», 2020 р. (0,5 кредита)



Гутей Галина Миронівна

• Україно-швейцарський проєкт «Розвиток медичної освіти», сертифікат завершення тренінгу «Ефективні комунікації в медичному університеті», 2020 р. (0,5 кредита);

• Національна медична академія післядипломної освіти імені П.Л.Шупика; ТОВ «Група компаній мед експерт», сертифікат №117 підтверджує участь у роботі фахової школи
«Профілактика та надання медичної допомоги населенню – особливості літнього сезону в рамках циклу «Академія сімейного лікаря», 17 червня 2020 р. (0,2 кредита);

• Національний медичний університет імені О.О.Богомольця; ТОВ «Група компаній мед експерт», сертифікат №246 підтверджує участь у роботі навчального онлайн семінару
«Невідкладні стани в акушерстві і гінекології: передбачити, профілактувати, діяти», 25 червня 2020 р. (0,1 кредита)

• Національний медичний університет імені О.О.Богомольця; ТОВ «Група компаній мед експерт», сертифікат №272 підтверджує участь у роботі навчального онлайн семінару
«Школа матері та дитини, роль акушера-гінеколога», 15,17 липня 2020 р. (0,2 кредита.);

• Державна організація «Центр тестування професійної компетентності фахівців з вищою освітою напрямів підготовки «Медицина» і «Фармація» при Міністерстві охорони
здоров’я України; Ніжинський державний університет імені Миколи Гоголя, сертифікат засвідчує участь у циклі навчальних тренінгів для розробників тестових завдань, 17-22
березня 2021 р., тривалість (0,2 кредита (6 год.);

• ВГО «Асоціація гінекологів-ендокринологів України»; ГО «Український міждисциплінарний медичний альянс», сертифікат підтверджує участь у науково-практичних семінарах:

 «Перезавантаження поглядів: синдром полікістозних яєчників та метаболічний синдром», 10 березня 2021 р. (0,1 кредита)

 «Перезавантаження поглядів: аномальні маткові кровотечі», 17 березня 2021 р. (0,1 кредита)

 «Перезавантаження поглядів: порушення менструального циклу в перименопаузі», 24 березня 2021 р. (0,1 кредита)

• Національний медичний університет імені О.О.Богомольця; ТОВ «Група компаній мед експерт», сертифікат №235 підтверджує участь у роботі фахової школи «Знеболення
пологів при різних видах екстрагенітальної патології. Променева діагностика під час вагітності. Складні випадки вагітності з екстрагенітальною патологією. Загроза
переривання. Дефіцитні стани», 19 березня 2021 р. (0,2 кредита);

• ДУ «Інститут педіатрії, акушерства і гінекології імені академіка О.М. Лук’янової НАМН України»; ВГО «Асоціація гінекологів-ендокринологів України», сертифікат підтверджує
участь у науково-практичному семінарі «Вагітність в фокусі PREVENTION», 25 березня 2021 р., (0,1 кредита)

• ВГО «Асоціація гінекологів-ендокринологів України»; ГО «Український міждисциплінарний медичний альянс», сертифікат підтверджує участь у науково-практичному семінарі
«Endometriosis networking: від історії до сучасної тактики менеджменту», 30 березня 2021 р., (0,1 кредита)

• Національний університет охорони здоров’я України імені П.Л.Шупика; Національний медичний університет імені О.О.Богомольця; ТОВ «Група компаній мед експерт»,
сертифікат №74 підтверджує участь у роботі фахової школи «Безперервний професійний розвиток фармацевта/провізора від А до Я», 31 березня 2021 р., (0,2 кредита);

• МОЗ України; Українсько-швейцарський проєкт «Розвиток медичної освіти», сертифікат №0018 засвідчує участь в тренінгу «Нові методи в медичній освіті», 16.04.2021 р.,
тривалість (0,2 кредита)

• ВГО «Асоціація гінекологів-ендокринологів України»; ГО «Асоціація мамологів України», сертифікат підтверджує участь у науково-практичному семінарі «Проліферативна
патологія молочних залоз: передбачити, лікувати, попередити. Що в наших силах?», 23.04.2021 р., тривалість (0,1 кредита)



Яворська Наталія Володимирівна

• Житомирський медичний інститут Житомирської обласної ради, свідоцтво про підвищення кваліфікації серія ЖІ

№02011284/000379-21, «Інноваційні технології у вищій медичній освіті з формування професійної майстерності через

компетентнісну складову. Теорія і методика викладання медсестринство в акушерстві та гінекології», 08.02.2021 - 12.02.2021

(1 кредит)

Чайковська Ганна Степанівна

• МОН України Центр неформальної освіти Інституту післядипломної освіти та доуніверситетської підготовки Львівського

національного університету імені Івана Франка, свідоцтво про підвищення кваліфікації №01467243/03013-21, «Психолого-

педагогічний цикл», 01.02.2021 – 05.02.2021 (2 кредити)



Наукова робота



Наукові семінари

К.м.н., доцент Грабовська Т.В. - «Коронавірус в 
Україні і світі. Найважливіші новини». 

Дідух О.О. - «Методологія  визначення та оцінки 
загального рівня соматичного здоров'я людини». 

К.м.н., доцент Короткий В.В. - «Використання 
іноваційних освітніх технологій як засіб 
формування професійних компетенцій майбутніх 
спеціалістів в області охорони здоров’я».

К.м.н., доцент Карпінська Т.Г. - «Стан соматичного 
здоров'я студентської молоді Львівщини за 
даними проведеного сумісного дослідження 
ЛМА ім. Андрея Крупинського та КНП ЛОР "Центр 
спортивної медицини та реабілітації".



На кафедрі проводиться робота «Визначення та оцінка загального рівня
соматичного здоров'я студентів ВНЗ та школярів і вплив фізичної
активності на нього».

Для виконання цієї роботи був підписаний договір про співпрацю між ВНКЗ ЛОР «Львівською
медичною акдемією ім. Андрея Крупинського» та КНП ЛОР «Львівський обласний лікарсько-
фізкультурний диспансер» (назва закладу була змінена в 2020р.- КНП ЛОР –комунальне
некомерційне підприємство ЛОР «Львівський центр спортивної медицини і реабілітації»).

Крім цього за попередньою домовленістю між нашим закладом та адміністрацією СЗШ № 60
м. Львова.проводилось обстеження учнів на базі цієї школи.



За звітний період співробітниками кафедри було опубліковано: 

• Статті, які індексуються в  базах даних Scopus, Web of Science, Index Copernicus, Google Sholar – 5, які були 
представлені ректором ВНКЗ ЛОР «Львівської медичної акдеміі ім.  Андрея Крупинського» д.м.н., проф. 
Кривко Ю.Я. та проректором  к.м.н., доц.  Согуйко Ю.Р.

• Статті у закордонних виданнях - 6

• У фахових виданнях - 3

• В інших виданнях – 11

Опублікування тез доповідей у матеріалах 

• Міжнародних конференцій – 4

• Всеукраїнських та регіональних  конференціях – 14



Члени кафедри

• приймали участь у міжнародних конференціях 

• приймали участь у Всеукраїнських та регіональних конференціях 

• виступали на Всеукраїнських та регіональних  конференціях 

• приймали участь у роботі наукових інтернет конференцій, вебінарів, фахових 
шкіл, семінарів, курсів зміцнення викладання та організаційного управління в 
Університетах від Prometheus, онлайн-форумах  (підтверджені наявністю 
сертифікатів)





Участь у Всеукраїнських та регіональних студентських науково-практичних інтернет конференціях
ВНКЗ ЛОР “Львівська медична академія ім. Андрея Крупинського” “Теоретичні та прикладні 

аспекти фундаментальних медико-біологічних наук”. – 2019, 2020, 2021р. (наукові керівники  
д.м.н., проф. Кривко Ю.Я., к.м.н., доц. Карпінська Т.Г.) – 7 публікацій та доповідей.

1. Карпінська Т.Г., Федак Х.А Публікація статті та  доповідь на тему:  «Скринінг раку в Україні на сучасному етапі» у 
збірнику матеріалів регіональної студентської науково-практичної конференції на тему: «Теоретичні та прикладні аспекти 
фундаментальних медико-біологічних наук». Львів 2019 рік., С.108-115.

2. Сем'янів І. В., Карпінська Т.Г. Професійна патологія у працівників косметологічної галузі: матеріали ІІ регіональної 
студентської науково-практичної конференції «Теоретичні та прикладні аспекти фундаментальних медико-біологічних 
наук», м.Львів, 21 травня 2020р. Львів, 2020, С. 124-127.

3. Гнідишин  Х., Карпінська Т.Г. Стан здоров'я студентів вищих навчальних закладів м. Львова: матеріали ІІ регіональної 
студентської науково-практичної конференції «Теоретичні та прикладні аспекти фундаментальних медико-біологічних 
наук», м.Львів, 21 травня 2020р. Львів, 2020, С. 94-97.

4. Ільчишин О.В., Кривко Ю.Я. Вивчення рівня захворюваності на панкреатит в Україні // Матеріали ІІ регіональної 
студентської науково-практичної конференції «Теоретичні та прикладні аспекти фундаментальних медико-біологічних 
наук». – м. Львів. – 21.05.2020. – С. 10-15.



5. Гнідишин Х., Карпінська Т.Г. Визначення і аналіз стану  здоров’я дітей шкільного віку м. Львова.  Матеріали 
Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції «Теоретичні та прикладні аспекти фундаментальних медико-
біологічних наук», м.Львів, 20 травня 2021р., С. 53-58.

6. Касперська Г., Кривко Ю.Я. Взаємини сестри/брата медичних
з пацієнтами: чому це важливо. Матеріали Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції «Теоретичні та 
прикладні аспекти фундаментальних медико-біологічних наук», м.Львів, 20 травня 2021р.,
С 10-14.

7. Куксенко І., Поцюрко Н., Юристовська Н.Я., Неділько Р.В.
Пандемія коронавірусної інфекції – виклик сучасності. Матеріали Всеукраїнської студентської науково-практичної 
конференції «Теоретичні та прикладні аспекти фундаментальних медико-біологічних наук». – м. Львів. – 20.05.2021. – С. 
60- 64.



Робота з аспірантами та докторантами.  

Під керівництвом д.м.н., професора Кривко Ю.Я. було виконано і захищено

4 дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата медичних наук 

2 дисертації  на здобуття наукового ступеня доктора наук знаходяться на стадії 

завершення



Керівництво науковою роботою студентів.

Під керівництвом співробітників кафедри було виконано 5 магістерських робіт:

1. Федак Х. на тему «Скринінг онгкологічних захворювань в Україні та роль медичної сестри у його 
проведенні», виконано під керівництвом к.м.н., доцента Карпінської Т.Г. -2019р

2. Ільчишин О. на тему"Роль медичної сестри в покращенні якості життя пацієнтів із захворюваннями
підшлункової залози на різних етапах діагностика та лікування," виконано під керівництвом д.м.н.,
професора Кривко Ю.Я., - 2020р.

3. Сем'янів І. В. на тему «Вплив професійних шкідливостей га здоров'я ропцівників косметологічної галузі»,
виконано під керівництвом к.м.н., доцента Карпінської Т.Г. -2020р.

4. 1 студента-магістра на тему «Вивчення та удосконалення комунікативних компетентностей у медичних
працівників на прикладі Львівського обласного госпіталю ветеранів війн та репресованих ім. Ю.Липи»,
виконано під керівництвом д.м.н., професора Кривко Ю.Я.- 2021р.

5. Гнідишин Х. на тему «Стан здоров'я студентів ЗВО та школярів Львівщини», виконано під керівництвом
к.м.н., доцента Карпінської Т.Г.-2021р.



3 співробітників кафедри проходять навчання в магістратурі
і виконуть магітерські роботи по наступним темам:

• 1. Куксенко І.В. «Аналіз забезпечення доступу сільського населення до 
медичних послуг в умовах пандемій, зокрема в умовах Covid-19, на 
регіональному рівні».

• 2. Поцюрко Н.Т. «Аналіз фахової діяльності сестри/брата медичних в умовах 
пандемії, зокрема в умовах Covid-19».

• 3. Наливайко Л.М. «Порівняльний аналіз системи освіти для сестер/братів 
медичних в Украіні та закордоном»



Список найбільш вагомих наукових праць кафедри:

• 1.  Kryvko Y.U., Paltov E.V., Kovalyshyn O.A., Fik V.B., Podoliuk M.V., Holeyko M.V.  Pathomorphological changes in rats` retinal layers at the 

end of the twelfth week of experimental opioid influence // International Academy Journal Web of Scholar – April 2019. - №4 (34). – 19 – 21 P.

• 2. Kryvko Yuriy, Mykhalevych Marta, Paltov Yevgen Морфологічні зміни будови піднижньощелепної слинної залози наприкінці 4-го 

тижня експериментального опіоїдного впливу // Multidisciplinary Scientific Jornal Web of Scholar – March 2020. - № 3 (45). – 11 – 15 P.

• 3. Kryvko Yuriy, Mykhalevych Marta, Paltov Yevgen Мікроструктурна характеристика піднижньощелепної слинної залози щура в нормі

// Multidisciplinary Scientific Edition World Science – March 2020. - № 3 (55), Vol. 2. – 13 – 17 P.

• 4. Е.В. Пальтов, В.Б. Фік, М.В. Подолюк, Р.П. Криницький, Ю.Р. Согуйко, Ю.Я. Кривко. MORPHOLOGICAL CHARACTERISTICS OF 

PATHOMORPHOLOGICAL MANIFESTATIONS IN THE RETINAL LAYERS WITH SIX-WEEK USE OF AN OPIOID ANALGESIC WITH A PARALLEL FOUR-

WEEK CORRECTION WITH PENTOXIFYLLINE IN THE EXPERIMENT // International Academy Journal Web of Scholar. – Польща. – 2020. SCOPUS

• 5. Согуйко Ю., Яремчук Т., Остафійчук О., Адамчук Н., Согуйко Р., Білінський Р., Настьошин О., Шуліка Т. // Постерна стаття «4 

випадки комбінованої внутрішньоутробної цитомегаловірусної та епштейн-барр-інфекції з неімунною гіпоксією плоду та ефективним 

застосуванням валацикловіру» // Участь у європейській ініціативі вродженого цитомегаловірусу. – Париж 2020.

• 6. Кривко Ю.Я., Ільчишин О.В. Еволюція наукових поглядів діагностики, лікування та роль сестри медичної при патології 

підшлункової залози // Український науково-практичний журнал «Буковинський медичний вісник». – Чернівці. – Том 23, №4 (92). –

2019. – С.40-46. (СТАТТЯ У ФАХОВОМУ ВИДАННІ)



• 7. Карпінська Т.Г., Федак Х.А.   Позитивні та негативні аспекти скринінгу онкозахворювань.   Збірник матеріалів міжнародної науково-

практичної конференції «Рівень ефективності та необхідність впливу медичної науки на розвиток медичної практики»- Київ, 2019, с.68-71

• 8. Кривко Ю.Я., Ільчишин О.В. Особливості впровадження та використання протоколів медсестринської діяльності при патології 

підшлункової залози // Матеріали X науково-практичної конференції «Вища освіта в медсестринстві: проблеми і перспективи». –

Житомир. – 24-25.10.2019. – С. 241-243. (ВИСТУП З ДОПОВІДДЮ ТА ПУБЛІКАЦІЄЮ ТЕЗ)

• 9. Карпінська Т.Г., Федак Х.А. Публікація статті та  доповідь . Скринінг раку в Україні на сучасному етапі.  Збірник матеріалів регіональної 

студентської науково-практичної конференції «Теоретичні та прикладні аспекти фундаментальних медико-біологічних наук» - Львів, 

2019., с.108-115.

• 10. Кривко Ю.Я., Ільчишин О.В. Реалізація нових підходів до лікування та медсестринського догляду при захворюваннях підшлункової 

залози // Науково-практичний журнал «Експериментальна та клінічна фізіологія і біохімія». – Львів. – Вип.89 (1). – 2020. – С. 58-

65. (СТАТТЯ У ФАХОВОМУ ВИДАННІ)

• 11. Кривко Ю.Я., Ільчишин О.В. Історичне підґрунтя формування нових підходів до лікування гострого панкреатиту // Матеріали VІІ 

Міжнародної науково-практичної конференції «Здоров’я. Інновації. Освіта». – Бахмут. – 27-28.02.2020. – С. 58-60. (ТЕЗИ У ФАХОВОМУ 

ВИДАННІ)

• 12. Карпінська Т.Г., Сем'янів І. В. Професійні ризики в косметологічній галузі. Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної 

конференції «Рівень ефективності та необхідність впливу медичної науки на розвиток медичної практики»- Київ, , 6-7 БЕРЕЗНЯ, 2020, 

с.68-71



• 13.  Карпінська Т.Г.,  Гнідишин Х.М., Чухрій М.Б., Синиця С.В. Проблеми здоров'я сучасної студентської молоді України. Збірник 
матеріалів міжнародної науково-практичної конференції «Здоров'я людини у сучасному світі: питання медичної науки та 
практики» - Одеса, 2020, с. 47-51.

• 14. Рик Т. М. Лабораторні алгоритми оцінювання придатності свиней для використання у біомедичних дослідженнях. / Т. М. 
Рик // Актуальні дослідження з проблем розведення, генетики та біотехнології у тваринництві: матеріали ХVІІІ Всеукр. наук. 
конф. молодих вчен. та асп. з міжнар. участю, присвяч. 95-й річн. від дня народж. проф. Володимира Юхимовича Недави / 
НААН, Ін-т розведення і генетики тварин імені М.В.Зубця ; за ред. Ю. П. Полупана. Чубинське, 2020. С. 37–38. 

• 15.  Рик Т. M. Особливості імуногенетичної структури свиней вітчизняних порід, придатних для ксенотрансплантації / Т. M. Рик, 
О. І. Метлицька, В. І. Россоха, А.О. Саєнко // Розведення і генетика тварин: міжвід. темат. наук. зб. / НААН, Ін-т розведення і 
генетики тварин імені М.В.Зубця. – Київ, 2020. – Вип. 59. – С. 105–114.

• 16. Ільчишин О.В., Кривко Ю.Я. Вивчення рівня захворюваності на панкреатит в Україні // Матеріали ІІ регіональної студентської 
науково-практичної конференції «Теоретичні та прикладні аспекти фундаментальних медико-біологічних наук». – м. Львів. –
21.05.2020. – С. 10- (ВИСТУП З ДОПОВІДДЮ ТА ПУБЛІКАЦІЄЮ ТЕЗ)

• 17. Сем'янів І. В., Карпінська Т.Г. Професійна патологія у працівників косметологічної галузі: матеріали ІІ регіональної 
студентської науково-практичної конференції «Теоретичні та прикладні аспекти фундаментальних медико-біологічних наук», 
м.Львів, 21 травня 2020р. Львів, 2020, С. 124-127.

• 18. Гнідишин  Х., Карпінська Т.Г. Стан здоров'я студентів вищих навчальних закладів м. Львова: матеріали ІІ регіональної 
студентської науково-практичної конференції «Теоретичні та прикладні аспекти фундаментальних медико-біологічних наук», 
м.Львів, 21 травня 2020р. Львів, 2020, С. 94-97.



• 19. Карпінська Т.Г.,  Гнідишин Х.М., Грабовська Т.В. Здоров'я молоді – основа здорової нації.  I International Scientific and 

Theoretical Conference «THE PROCESS AND DYNAMICS OF THE SCIENTIFIC PATH» I Міжнародна науково-теоретична конференція • 

26.02.2021 • Афіни, GRC, с. 104-108. 

• 20. Касперська Г., Кривко Ю.Я. Взаємини сестри/брата медичних з пацієнтами: чому це важливо. Матеріали Всеукраїнської 

студентської науково-практичної конференції «Теоретичні та прикладні аспекти фундаментальних медико-біологічних наук». –

м. Львів. – 20.05.2021. – С. 10- 14.

• 21. Гнідишин Х., Карпінська Т.Г. Визначення і аналіз стану здоров’я дітей шкільного віку м. Львова. Матеріали Всеукраїнської 

студентської науково-практичної конференції «Теоретичні та прикладні аспекти фундаментальних медико-біологічних наук». –

м. Львів. – 20.05.2021. – С. 53- 58. (ВИСТУП З ДОПОВІДДЮ ТА ПУБЛІКАЦІЄЮ ТЕЗ)

• 22. Куксенко І., Поцюрко Н., Юристовська Н.Я., Неділько Р.В. Пандемія коронавірусної інфекції – виклик сучасності. Матеріали 

Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції «Теоретичні та прикладні аспекти фундаментальних медико-

біологічних наук». – м. Львів. – 20.05.2021. – С. 60- 64.



Гурткова робота



Студентсько-науковий гурток 
«Дитинство» - керівник Куксенко І.В.

Теми засідань:
- ЕКМО та штучна плацента для недоношених.

- Сучасні шляхи подолання 
антибіотикорезистентності в педіатрії.

- Клініко-епідеміологічні паралелі охопленні 
вакцинацією проти дифтерії.

- Особливості перебігу коронавірусної хвороби 
у дітей. Віртуальний огляд тематичних хворих 
ЛОДКЛ «ОХМАДИТ».

- Сезон ГРВІ та грипу. Вакцинація як метод 
профілактики. 

- Вплив порушення функції щитоподібної 
залози на основний обмін речовин у дітей.

- Вплив ґаджетів на розвиток психоемоційного 
стану у дітей.

- Вітамін Д – фізіологічні та патофізіологічні 
ефекти.

Приймали участь:

• «Теоретичні та прикладні аспекти медико-біологічних
наук».

• «Актуальні питання запровадження інтерактивно-
інноваційних форм навчання у ЗВН медичного профілю»

• «Немовля на долоні»



«Дитинство»



Студентсько-науковий гурток «Здоров'я жінки» 

- керівник Яворська Н.В.

Теми засідань:

1. Народження генетично здорової дитини.

2. Психологічні аспекти подружньої пари при 

безплідді.

3. Безпліддя з погляду шкали потреб Маслоу.

4. Вагітність в період пандемії COVID-19.

5.COVID-19 у вагітних: рекомендації RCOG 2020.

6. Вакцинація від COVID-19 і вагітність.



«Здоров’я
жінки»



Методичні семінари

• Інтерактивні методи навчання під час 
лекційних занять – Рик Т.

• Дрес-код як регламент щодо зовнішнього 
вигляду викладача та студента – Гутей Г.

• Формування культури професійного 
усного мовлення студентів вищих 
навчальних закладів України – Поцюрко Н.

• Тестування як ефективний метод 
перевірки професійної компетентності 
студентів – Грабовська Т.



Круглий стіл на
тему:

«Щастя розміром
з долоньку»

Присвячений
Міжнародному дню
передчасно народжених
дітей



Круглий стіл на
тему:

«Я донор»



«Медсестринський процес при менінгококовій інфекції» 
група ІІІМС12 
18.11.2020р.

• Міжкафедральне інтегроване відкрите 
практичне заняття за участю закладів фахової 
передвищої освіти



Учасники «Групи рівних»

• Гутей Г.М.

• Куксенко І.В.

• Поцюрко Н.Т.

• Синиця С.В.



Учасники Україно-швейцарського проєкту
«Розвиток медичної освіти»

• Кривко Ю.Я.

• Согуйко Ю.Р.

• Гутей Г.М.

• Рик Т.М.

• Синиця С.В.





Видавнича діяльність 

Кривко Ю.Я., Черкасов В.Г., Кравчук С.Ю., Сопнєва 
Н.Б. та ін. Анатомія людини: підручник / за ред. 
проф. Кривка Ю.Я., проф. Черкасова В.Г. – Вінниця: 
Нова Книга, 2020. – 448 с. : іл. ISBN 978-966-382-
836-7.



Методичні рекомендації до практичних занять з
дисципліни «Клінічне медсестринство в педіатрії»
для спеціальності 223 Медсестринство
спеціалізація Сестринська справа. Автори
розробники Куксенко І.В., Лісна-Міськів Н.Є.,
Поцюрко Н.Т. Тернопіль: Вектор. 156с.

Видавнича діяльність 



РОБОТА В УМОВАХ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ
Викладачі успішно засвоїли і використовують у роботі технології: Google 
classroom, Classtime, Zoom, Viber, Meet.



Працювали над наповнення банку 
тестових завдань іспитів «КРОК Б» 
та «КРОК М»

• Гутей Г.М.

• Дідух О.О.

• Карпінська Т.Г.

• Куксенко І.В.

• Наливайко Л.М.

• Поцюрко Н.Т.

• Синиця С.В.

• Яворська Н.В.



Виховна 
робота



Виконання обов’язків кураторів 
академічних груп:

Рик Т.М. (І МСф-1) 



Виконання обов’язків кураторів 
академічних груп:

Куксенко І.В.(ІІІ МС-21) 



Організаційна робота

• Проведення засідань кафедри (12 
засідань кафедри, 9-онлайн)



Організаційна робота

• Участь у вчених радах Академії та 
факультету



Організаційна робота

• Участь у роботі методичної 
ради Академії



Дякую за увагу 


