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1. Двулят-Лешневська І.С.  

За звітний період викладач Двулят-Лешневська Ірина Степанівна працювала над 

виконанням розділів теми наукового дослідження кафедри: «Управління якістю підготовки 

фахівців спеціальності 224 Технології медичної діагностики та лікування на основі 

експериментальних, теоретичних та статистичних досліджень». Взяла участь у X Міжнародній 

науково-практичній конференції «Вища освіта та практика в медсестринстві» з публікацією 

тез доповіді на тему: «Окремі аспекти професійної підготовки студентів із вадами слуху 

спеціальності 224 Технології медичної діагностики та лікування під час вивчення навчальної 

дисципліни «Клінічні лабораторні дослідження» (у співавторстві з Любінською О.)  

Викладач працювала над виконанням розділів теми дисертаційної роботи: 

«Біотрансформація сполук озокериту мікроорганізмами, виділеними з мінеральної води 

"Нафтуся"» на кафедрі мікробіології ЛНУ ім. І.Франка. 

Здійснювала керівництво підготовкою студентської наукової доповіді на регіональну 

студентську конференцію студентів спеціальності 224 Технології медичної діагностики та 

лікування: 

 Маркович М. М. гр IVЛД21 на тему: «Взаємозв’язок груп крові з різними 

захворюваннями» (спільно з Любінською О.І), 

 Залуської А. В., гр. ІІЛД11 на тему «Безпечність та ефективність імунізації проти кору» 

(спільно з Федорович У.М., Менів Н.П.). 

 Взяла участь у роботі: 

 наукової конференції «Теорія і практика лабораторної медицини: впровадження сучасних 

технологій та обмін досвідом»; 

 науково-практичної конференції «Основні тенденції розвитку сучасної лабораторії в 

умовах надання первинної медичної допомоги»; 

 ІХ-ої науково-практичної конференції «Інноваційні досягнення лабораторної медицини в 

клініці внутрішніх захворювань»; 

 ІХ міжнародному конгресі «Медсестри проти СОVID-19», присвяченому Міжнародному 

дню медичної сестри. 

Брала участь у роботі вченої ради академії.  

 

2. Древко І.С. немає.   

 
3. Засанська Г.М. Працює над темою кафедри «Управління якістю підготовки фахівців 

спеціальності 224 «Технології медичної діагностики та лікування» на основі 

експериментальних, теоретичних та статистичних досліджень». 
Працюю над дослідженнями відповідно до наукової тематики кафедри лабораторної 

медицини. Працюю над темою «Інформаційна протидія антивакцинальним публікаціям при 

викладанні інфектології».  
Опрацювала науково-методичні та науково-інформаційні матеріали, журнали (періодики) 

методичного та професійного спрямування. 
Зробила реферативний огляд періодичних видань, опрацювала новітні законодавчі, 

нормативні документи у галузі лікувальної та профілактичної   медицини та екології. 
Брала участь в роботі науково-практичного семінару «Сучасні аспекти лабораторної 

діагностики» (27.02.2020 року),  
у засіданні наукового семінару кафедри (один раз на місяць),  
в онлайн у XI Міжнародному конгресі медичних сестер (відкриття Конгресу - 12 травня 2020 

року о 10:00)  
Виступила на засіданні кафедри з доповіддю: «Система освіти медичних сестер в Україні». 
Опублікувала статтю в матеріалах конференції: 
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Сидор О.К., Засанська Г.М. Фізичне, психічне та соціальне здоров’я осіб з відмінними    

фінансовими можливостями// Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної 

конференції №51 Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах   глобалізації, 28 

вересня 2019 р., Переяслав –Хмельницький. – С. 329-332. 

 

4. Любінська О.І. разом Двулят-Лешневською І.С опубліковано тези доповіді міжнародної 

конференції на тему: «Окремі аспекти професійної підготовки студентів із вадами слуху 

спеціальності 224 Технології медичної діагностики та лікування під час вивчення навчальної 

дисципліни “Клінічні лабораторні дослідження». 

Керівництво науково-дослідною роботою студентів та підготовка тез доповіді на 

внутрівузівській конференції «Взаємозв’язок груп крові з різними захворюваннями». 

Викладачем здійснюється керівництво студентським науковим гуртком «Лабораторна 

діагностика». 

 

5. Менів Н.П. Під час навчального року відвідувала засідання та наукові семінари кафедри. 

Разом із студентами групи ІІ ЛД 11 А. Зулуською, В. Коваль взяла участь у 

міжнародній науково-практичній інтернет-конференції «Тенденції та перспективи розвитку 

науки і освіти в умовах глобалізації» на тему:Вакцинація – право чи обов’язок ? Відвідала 

конференцію, організовану ТОВ «DIAMEB» на тему: «Теорія і практика лабораторної 

медицини: впровадження сучасних технологій та обмін досвідом».  Готувала    студентку 

групи ІІ ЛД 11 Залуську А. до участі у науково-студентському об’єднанні  «Лабораторна 

діагностика», з доповіддю на тему: «Безпечність та ефективність імунізації населення проти 

кору».  

 Взяла участь у науковому семінарі   кафедри мікробіології, біологічного факультету, 

ЛНУ ім. Івана Франка,  а також у ХVІ Міжнародній науковій конференції студентів і 

аспірантів, присвячена 75 річниці створення біологічного факультету Львівського 

національного університету ім. І. Франка та 90 річниці від дня народження проф. М.П. 

Деркача, з доповіддю на тему: «Властивості оліготрофних мікроорганізмів, виділених із 

чорної породи з відвалу центральної збагачувальної фабрики "Червоноградська"», (Сакулич 

Х., Микитин М., Качмар Н., Галушка А., Менів Н., Гнатуш С.), яка організовувалась 

Львівським Національним університетом імені Івана Франка, біологічним факультетом, 

кафедрою мікробіології.  

Взяла участь у конференціях з друкуванням тез: 

- в міжнародній інтернет-конференції  International Scientific and Practical Conference “Priority 

directions of science development. Lviv, Ukraine, І.Б. Березовська, У.М. Федорович, Н.П. Менів. 

«Формування професійної компетентності у майбутніх спеціалістів у галузі лабораторної 

медицини»; 

-  в міжнародній інтернет-конференції Аbstracts of i international scientific and practical 

conference “science, society, education: topical issues and development pcience development 

prospects”. Kharkiv , Н.П. Менів, У.М. Федорович. «Знання, навички та вміння як аспекти 

засвоєння інформації студентами спеціальності 224 технології медичної діагностики та 

лікування»; 

- в міжнародній інтернет-конференції в IХ міжнародній науково-практичній інтернет-

конференції: Сучасний рух науки, Дніпро, У.М. Федорович, Н.П. Менів. «Інклюзивна освіта 

для студентів спеціалізації лабораторна діагностика та сестринська справа». 

- в IV міжнародній науково-практичній інтернет-конференції “Priority directions of science 

development”, Львів, Україна, У.М. Федорович, Н.П. Менів, І.Б. Березовська. Тези “Новітні 

методи діагностики ВІЛ-інфекції”. 

Підотовка студентів до участі у V Регіональній студентській науково-пошуковій 

конференції ВНКЗ ЛОР «Львівської медичної академії імені Андрея Крупинського». Кашуба 
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С. І.,  Приліпко А. О., Федорович У. М., Менів Н.П., Березовська І. Б. «S.aureus в біологічному 

матеріалі: дослідження, діагностика» та Залуська А. В.,  Федорович У. М., Менів Н. П., 

Двулят-Лешневська І. С. «Безпечність та ефективність імунізації проти кору» 

 

6. Назар О.Ю. Приймав участь в науково-практичних конференціях та вебінарах. 

 

7. Науменко В.Б. не має. 

 

8. Різун Г.М. Аспірант кафедри мікробіології ЛНУ ім.І. Франка. Тема роботи: «Властивості 

мікроорганізмів, які забезпечують перетворення сполук нітрогену у грунті, за впливу 

гербіциду Раундапу». 

Стаття 

1. Звір Г.І., Різун Г.М., Гнатуш С.О. Вплив сполук фосфору на утворення іонів амонію 

клітинами азотофіксувальних бактерій Аzotobacter chroococcum ВКМ В-1272 // Вісник 

Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна. Серія «Біологія». – 2020. – Вип. 

34. – С. 132–140.  

Тези:  

1. Ханик Ю. О., Різун Г. М., Звір Г.І, Мороз О.М., Гнатуш С.О. Використання фототрофними 

зеленими сірковими бактеріями Clorobium limicola IMBK-8 йонів нітриту як донора 

електронів аноксигенного фотосинтезу за впливу неорганічних забруднювачів. //Молодь і 

поступ біології: збірник тез доповідей XVІ Міжнародної наукової конференції студентів і 

аспірантів, присвяченої 75 річниці створення біологічного факультету Львівського 

національного університету ім. І. Франка та 90 річниці від дня народження проф. М.П. 

Деркача (м. Львів, 27–29 квітня 2020 р.). – С.149-150 

2. Г. М. Різун, Л. В. Верига, О. М. Мороз, С. О. Гнатуш, Г. І. Звір / Вплив неорганічних 

забруднювачів на використання бактеріями Chlorobium limicola IMB K-8 йонів тіосульфату 

або нітриту як донорів електронів аноксигенного фотосинтезу / Наукова конференція з питань 

екології Центру дитячої і юнацької творчості Залізничного району м. Львова, присвячена 

пам’яті видатного львівського біолога С. П. Гудзя, ЛНУ імені Івана Франка, 14 травня 2020 р. : 

тези доп. – Львів, 2020. – С. 7–10. 

 

9. Сидор О.К.  

      1. Працювала над темою «Якісний склад та стан здоров’я контингенту вступників 

спеціальності 224 «Технології медичної діагностики та лікування», провела аналіз 

конкурсних балів вступників даної спеціальності за останні 5 років, про що готую 

доповідь. 

     2. Опублікувала статтю в матеріалах конференції: 

            - Сидор О.К., Засанська Г.М. Фізичне, психічне та соціальне здоров’я осіб з відмінними    

фінансовими можливостями// Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної 

конференції №51 Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в умовах   

глобалізації, 28 вересня 2019 р., Переяслав –Хмельницький. – С. 329-332. 

     3. Друкувала тези: 

           - Стадник О.І., Сидор О.К. Стратегії  навчання, що допомагають  краще опанувати нові 

знання та навички // Тези доповідей Міжнародної студентської науково-практичної 

конференції «Інтеграція вищої освіти України у світовий освітній простір: здобутки, 

проблеми, перспективи». 26–27 березня 2020 року, Львів. 

    4. Паращук Т.С., Сидор О.К. Токсиколого-гігієнічна характеристика полімерної тари та її 

вплив на здоров’я людини // Збірник тез ІІ-ї регіональної міжвузівської студентської 
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науково-практичної конференції «Теоретичні та прикладні аспекти медико-біологічних 

наук» 21 травня 2020р. м.Львів. 

    5. На засіданні кафедри доносила до колективу інформацію щодо розвитку медичної освіти 

в України, якості освіти, питань безперервного професійного розвитку, вимог 

студентцентрованого навчання, вимог до написання навчальних програм, інші знання і 

навички, що здобула при навчанні у Осінній школі з розвитку медичної освіти. 

 

Постійно підвищувала свою професійну та педагогічну майстерність. 

    6. Була учасницею Осінньої школи з медичної освіти в рамках Україно-Швейцарського 

проекту «Розвиток медичної освіти в Україні»,  7 – 9 жовтня 2019 р., м. Чернівці,  

    7. Учасниця  семінару з Розвитку медсестринської освіти ( 7год. 10.102019р., м.Чернівці); 

   8.Учасниця XI Міжнародного конгресу "Медсестри проти COVID-19", присвяченому  

Міжнародному дню медичної сестри 12 травня 2020р. (ONLINE); 

   9. Брала участь в онлайн тренінг-програмі Практичні навички з профілактики, скринінгу, 

діагностики та лікування хронічних неінфекційних захворювань, Харків 20-21березня 

2020р. (онлайн конференція), сертифікат № 06533- 15балів. 

   10. Брала участь у роботі фахової школи – конференція в онлайн-форматі - Академія 

сімейного лікаря, 22 квітня 2020року,сертифікат №1441. 

   11. Брала участь у Всеукраїнських науково-практичних конференціях для лікарів:  - Полтава 

14-15травня 2020р., сертифікат № 02554 – 10 балів; -  Львів 21-22 травня, сертифікат 

№04634 – 12 балів. 

   12.  Була учасницею вебінару «Іспит онлайн: практичні поради» 29квітня 2020р.,  сертифікат 
Серія АТ № 42080020/000107-20; та вебінару «Поточне оцінювання: як виставити оцінки 

200+ студентам і вижити» 06 травня 2020р., сертифікат Серія АТ 42080020/000155-20. 

   13.  Успішно завершила онлайн тренінг «Викладацька майстерність в медичних ЗВО. 

Випуск перший. Зворотний зв'язок» організований Україно-Швейцарським проектом 

«Розвиток медичної освіти в Україні» - 20 годин. 

   14. Учасниця науково-практичної конференції «Основні тенденції розвитку сучасної 

лабораторії в умовах надання первинної медичної допомоги» м.Львів, 19 вересня 2019р. 

   15. Успішно закінчила курс «ВІЛ : толерантність та надія» -2 год. (сертифікат від 

28.12.2019р.,виданий ДУ «Центр Громадського здоров’я МОЗ України» 

   16. Успішно закінчила курс «Діагностика дифтерії для сімейних лікарів» - 6  год. (сертифікат 

від  30.12.2019р.,виданий ДУ «Центр Громадського здоров’я МОЗ України» 

    17. Прослухала дистанційні курси «Основи громадського здоров’я для  

фахівців», ДУ «Центр Громадського здоров’я МОЗ України» ( грудень 2019р.) –  

        30 годин.  

   18. Відвідувала курси іноземної мови. 

 

10. Слівінська О.М. Написання статей відповідно до теми наукової роботи: 

 Б. Котик, Р. Іскра, О. Сушко, О. Слівінська, Г. Климець, О. Бучко, А. Пилипець, В. 

Приймич. Вплив етилтіосульфанілату та хрому(VI) на стан про/антиоксидантної 

системи в крові щурів.  Біологія тварин,  2019, Том 21, № 4. С. 38– 45.  

 Слівінська О.М., Іскра Р.Я. Коригувальний вплив цитратів хрому і цинку NO-синтазної 

активності еритроцитів щурів із стрептозотоциновим діабетом. Biol. Tvarin. 2020; 

22(2): 65–70. 

Патенти: 

 Спосіб профілактики цукрового діабету при комплексному використанні цитратів 

хрому та цинку: пат. 121254, Україна / Слівінська О. М., Іскра Р. Я., Шатинська О. А. МПК 

A61K 33/00, A61Р 3/10 (2006.01); заявл. 261.06.2017, опубл. 27.11.2017, Бюл. № 22. 5с. 
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 2. Спосіб профілактики та лікування цукрового діабету за використання цитратів 

магнію та хрому: пат. 122791, Україна / Шатинська О. А., Іскра Р. Я., Слівінська О. М. МПК 

(2017.01) A61K 35/00, A61K 33/30 (2006.01), A61K 47/00, A61Р 3/10 (2006.01); заявл. 

31.07.2017, опубл. 25.01.2018, Бюл. № 2. 5с. 

 

11. Смачило І.С. Розробка навчальних планів зі спеціальності Сестринська справа на 4 роки. 

Розробка навчальних планів зі спеціальності Лабораторна діагностика на базі 9 класів на 

3 роки. 

 

12. Сойка Л.Д. Згідно нового розпорядження дані здає п. Федорику В.М. 

 

13. Стахера І.М. Викладачем Стахерою І.М опубліковано тези доповіді на тему: «Вплив 

органічних  речовин на ріст і сульфідогенну активність сульфатвідновлювальних бактері, 

виділених із різних відділів кишечника щурів, хворих на виразковий коліт»  

Прийнята до друку стаття на тему: «Відновлення сполук шестивалентного хрому 

іммобілізованими клітинами сульфатвідновлювальних бактерій». 

 

 

14. Федечко Й.М. Публікації: 

1..Заремба Є.Х., Федечко М.Й., Федечко Й.М., Іжицька Н.В., Макар О.Р.   Нестабільна 

стенокардія у хворих із хронічним обструктивним захвроюваннням легень як наслідок 

активізації факторів запалення на фоні адаптаційних змін мікрофлори. Актуальні  проблеми 

сучасної медицини т. 18 2019. - C. 41-45  

2.. Й. М. Федечко, Л.Д.Сойка, Г.В. Цегелик, М.Й. Федечко, І. Карвацька. Мікрорегіональні 

особливості поширення ревматоїдного артриту та системного червоного вовчака у Львіській 

області.  Вісник вищої школи № 8. 2019. - С. 72-76 

3. Карвацька І. А.  Федечко Й. М., Ревматоїдний артрит-сьогодення. Матеріали  ІІ студентської 

конференції» Теоретичні та  прикладні аспекти фундаментальних медико-біологічних наук.  З 

нагоди «Року медсестринства  в Україні» 2020. Львів 2020. - С. 60-65 

4. Чапельська Х., Цегелик Г.В., Федечко Й.М. Використання диференціально-діагностичних 

середовищ на основі хромогенів в практиці бактеріологічних лабораторій. Матеріали  ІІ 

студентської конференції “Теоретичні та  прикладні аспекти фундаментальних медико-

біологічних наук”. З нагоди «Року медсестринства  в Україні 2020. Львів 2020. - С. 240-246 

 

Підручники: 

1.Мікробіологія з основами імунології. В. В. Данилейченко, Й.М. Федечко, О.П. Корнійчук, 

І.І.Солонинко. Видання друге, доповнене та перероблене.  «Медицина» К.  2019 р. 239 с.  

2.Medical Microbiology, Virology and Immunology// Edited  by Acad. V. P. Shyrobokov/ Vinnytsia. 

Nova knyga 2019. 730 p. 

 

Є керівником магістерської роботи студ. І. А. Карвацької.  

 

15. Федорович У.М. Започатковано роботу (2019 р.) в напрямку вивчення теми 

“Впровадження стандартів EUCAST щодо боротьби зі стійкістю до антимікробних 

препаратів” та застосування теми на практиці. Проведено науковий семінар у березні місяці 

2020 року. 

Впродовж 2019-2020 н.р. започатковано роботу в напрямку запровадження моделі 

інклюзивної освіти для глухих студентів у більш повному об’ємі шляхом застосування засобів 

інформаційних технологій. Зокрема, проведено порівняння інструментів голосового вводу, 

щоб вибрати найбільш зручний для викладачів під час занять. Розроблено методику додавання 

субтитрів для адаптації англомовних відеофільмів для студентів з вадами слуху. Отримані 

результати подано у формі тез “Викладання дисципліни “Мікробіологія” студентам з вадами 

слуху за допомогою інформаційних технологій” та стендової доповіді «IT-Assisted Teaching 
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Microbiology to Hearing Impaired Students» на міжнародній конференції HSCI2019 - 16th annual 

international conference on Hands-on Science з  2 по 6 вересня 2019 року в Національному 

технічному університеті “Харківський політехнічний інститут” міста Харкова. В межах 

виконання роботи “Адаптація англомовних відеофільмів для студентів з вадами слуху на 

прикладі вивчення методу личинкової терапії” створено приклад відеофільму «Личинкова 

терапія». 

Публікації: 

1.  Залуська А.В., Федорович У.М., Менів Н.П., Двулят-Лешневська І.С. Стаття “Безпечність 

та ефективність імунізації проти кору”. ВНКЗ ЛОР “Львівська медична академія ім. Андрея 

Крупинського”. Матеріали регіональної студентської науково-практичної конференції 

“Теоретичні та прикладні аспекти фундаментальних медико-біологічних наук”. Травень, 2020. 

– С.221-225. 

2. Кашуба С.І., Приліпко А.О., Федорович У.М., Менів Н.П., Березовська І.Б. Стаття “S. 

AUREUS в біологічному матеріалі: дослідження, діагностика”. ВНКЗ ЛОР “Львівська медична 

академія ім. Андрея Крупинського”. Матеріали регіональної студентської науково-практичної 

конференції “Теоретичні та прикладні аспекти фундаментальних медико-біологічних наук”. 

Травень, 2020. – С.226-228. 

3. Присяжна Я.М., Власенко А.О., Березовська І.Б., Федорович У.М. Підтримка спілкування з 

глухими студентами за допомогою засобів інформаційних технологій. ВНКЗ ЛОР “Львівська 

медична академія ім. Андрея Крупинського”. Матеріали регіональної студентської науково-

практичної конференції “Теоретичні та прикладні аспекти фундаментальних медико-

біологічних наук”. Травень, 2020. – С.162-168. 

4. Iryna Berezovska, Ulyana Fedorovych, Dmytro Vakulenko, Andriy Semenets, Andriy  Sverstiuk. 

Proper terminology as prerequisite for effective information retrieval. Матеріали XV Всеукр. 

наук.-практ. конф. з міжнар. участю “Інновації у вищій медичній та фармацевтичній освіті 

України (з дистанційним 1-66 під’єднанням ВМ(Ф)НЗ України за допомогою відеоконференц-

зв’язку)”. – Тернопіль: ТНМУ, 2019.  С. 151.   

Подано тези “Викладання дисципліни “Мікробіологія” студентам з вадами слуху за 

допомогою інформаційних технологій” та стендову доповідь для виступу на конференції 

“СНASCI 2019” з 2 по 6 вересня 2019 року в НТУ ХПУ міста Харкова разом з викладачем 

Березовською І.Б.  

5. I.Berezovsca, U.Fedorovych, Y.Kryvko, D.Vakulenko. IT-Assisted Teaching Microbiology to 

Hearing Impaired Students.  Hands-on Science. Innovative Education in Science and Technology. 

Edited by. Manuel Filipe Pereira da Cunha Martins Costa, University of Minho, Portugal Jose Benito 

Vazquez Dorrio, University of Vigo,  Spain Kseniia Minakova, National Technical University 

“Kharkiv Polytechnic Institute”, Ukraine. / The Hands-on Science Network  2019 HSCI  P. 173.  

ISBN 978-989-8798-06-0. 

6. I.Berezovsca, U.Fedorovych, Y.Kryvko, D.Vakulenko.  Стендова доповідь «IT-Assisted 

Teaching Microbiology to Hearing Impaired Students» на міжнародній конференції HSCI2019 - 

16th annual international conference on Hands-on Science. 

7. У.М. Федорович, Н.П. Менів. Інклюзивна освіта для студентів спеціалізації лабораторна 

діагностика та сестринська справа. Сучасний рух науки: IХ міжнародна науково-практична 

інтернет-конференція 2-3 грудня 2019 р.  Дніпро, 2019. / Міжнародний електронний науково-

практичний журнал “WayScience”. Збірник IХ міжнародної науково-практичної інтернет-

конференції, Т.2.  С. 483-488. 

8. У.М. Федорович, І.Б. Березовська. Складові якісної підготовки фахівців спеціальності 224 

Технології медичної діагностики і лікування. Сучасний рух науки: IХ міжнародна науково-

практична інтернет-конференція 2-3 грудня 2019 р.  Дніпро, 2019. / Міжнародний 

електронний науково-практичний журнал “WayScience”. Збірник IХ міжнародної науково-

практичної інтернет-конференції, Т.3.  С. 490-495. 

9. Н.П. Менів, У.М. Федорович. Знання, навички та вміння як аспекти засвоєння інформації 

студентами спеціальності 224 технології медичної діагностики та лікування.  Abstracts of  
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international scientific and practical conference “science, society, education: topical issues and 

development pcience development prospects”. Kharkiv, 16-17 December 2019. Науково-

видавничий центр “SCI-CONF.COM.UA”. – С. 409-414. 

ISBN 978-966-8219-83-2. 

10.  І.Б. Березовська, У.М. Федорович, Н.П. Менів. Формування професійної компетентності у 

майбутніх спеціалістів у галузі лабораторної медицини.  International Scientific and Practical 

Conference “Priority directions of science development (December 28-29, 2019) SPS “Sci-

conf.com.ua”, Lviv, Ukraine. 2019.   С. 383-387. ISBN 978-966-8219-26-9 

11. У.М. Федорович, Н.П. Менів, І.Б. Березовська. Тези “Новітні методи діагностики ВІЛ-

інфекції”. V Міжнародна науково-практична конференція “Priority directions of science 

development” (3-4 лютого 2020 р.). Науково-видавн. центр “Sci-conf. com. ua ”. Львів, Україна. 

2020.  С. 128-132.  

ISBN 978-966-8219-26-9 

12. Березовська І.Б., Федорович У.М. Тези "Аналіз точності візуалізації мовлення за 

допомогою програмних засобів голосового набору". ІТОНТ-2020 Тези доповідей V 

Міжнародної науково-практичної конференції "Інформаційні технології в освіті, науці і 

техніці" 21-23 травня 2020 року, м. Черкаси.  – С.140-141. 

Проведено науковий семінар  на тему "Впровадження стандартів EUCAST щодо 

боротьби зі стійкістю до антимікробних препаратів" 

Розроблено матеріали "Адаптація англомовних відеофільмів для студентів на прикладі 

вивчення методу личинкової терапії" в межах теми кафедри. 

Була учасником: ХІ Міжнародного конгресу  «Медсестри проти COVID-19», 

присвяченому  Міжнародному дню медичної сестри (12 травня 2020 р. ONLINE). Взяла участь 

у науковому семінарі кафедри мікробіології, біологічного факультету, ЛНУ ім. Івана Франка. 

Тема “Харчова безпека”, “Хромогенні середовища”, “Соvid 2020” та у вищезазначених 

Міжнародних науково-практичних конференціях. 

 

16. Цегелик Г.В.    Публікації: 

1. Й. М. Федечко, Л.Д.Сойка, Г.В. Цегелик, М.Й. Федечко, І. Карвацька. Мікрорегіональні 

особливості поширення ревматоїдного артриту та системного червоного вовчака у Львіській 

області.  Вісник вищої школи № 8. 2019. - С. 72-76  

2. Чапельська Х., Цегелик Г.В., Федечко Й.М. Використання диференціально-діагностичних 

середовищ на основі хромогенів в практиці бактеріологічних лабораторій. Матеріали  ІІ  

студентської конференції “Теоретичні та  прикладні аспекти фундаментальних медико-

біологічних наук”. З нагоди «Року медсестринства  в Україні 2020. Львів 2020. - С. 240-246 

3. Смолікевич Н.Р., Цегелик Г.В., Денець О.Р. «Загальні проблеми навчання іноземних 

студентів в Україні».  Журнал  Молодий вчений № 3 березень 2020р. 

4. Тези: Дуда О., Стахера І.М, Цегелик Г.В, Перетятко Т.Б. Вплив органічних  речовин на ріст 

і сульфідогенну активність сульфатвідновлювальних бактерій, виділених із різних відділів 

кишечника щурів, хворих на виразковий коліт. Журнал «Молодь і поступ в біології» - 2020р. 

5. Стаття: Т. Б. Перетятко, І. М. Стахера, К. В. Шоляк, Цегелик Г. В., А. А.Галушка. 

Відновлення сполук шестивалентного хрому іммобілізованими клітинами 

сульфатвідновлювальних бактерій. Прийнята до друку стаття. 

       

17. Цюник Н.Ю.  

Участь у дослідженні комплексної теми кафедри: «Управління якістю підготовки фахівців 

спеціальності 224 Технології медичної діагностики та лікування на основі експериментальних, 

теоретичних та статистичних досліджень»: 

 Вивчення літератури з параграфа: «Методи утилізації медичних відходів». 

 Підготувала доповідь на регіональну міжвузівську студентську науково-практичну 

конференцію з даної теми. 
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 Підготовка студента до виступу на студентській регіональній конференції. 

 Підготовка тестових завдань до ліцензійного іспиту Крок Б. Лабораторна діагностика, 

Крок М. Лабораторна діагностика. 

Публікації: 

Атаман Г.М., Цюник Н.Ю. Методи утилізації медичних відходів. ВНКЗ ЛОР “Львівська 

медична академія ім. Андрея Крупинського”. Матеріали регіональної студентської науково-

практичної конференції “Теоретичні та прикладні аспекти фундаментальних медико-

біологічних наук”. Травень, 2020. – С.206-213. 

 

18. Шашков Ю.І.        

Статті: 

1. Дуб Н.Е., Шашков Ю.И., Нечипор Н.О. Особенности проведения психолого-

педагогической реабилитации лиц с инвалидностью / Н.Е. Дуб, Ю.И. Шашков, Н.О. Нечипор 

// Материалы Международной научной конференции с изданием тематического сборника 

научных статей «Стратегия выживания в контексте биоэтики, антропологии, философии и 

медицины». - Выпуск 25. - Кишинев – 14.09.2019. – С.138-140. 

2. Рутар С.М., Шашков Ю.И. К вопросу ценностно-институционального измерения 

решения основных биоэтических проблем в Украине/ С.М.Рутар, Ю.И.Шашков // Материалы 

Международной научной конференции с изданием тематического сборника научных статей 

«Стратегия выживания в контексте биоэтики, антропологии, философии и медицины». - 

Выпуск 25. - Кишинев – 14.09.2019. - С. 83-85. 

3. Гриновець В.С., Шашков Ю.І., Гриновець І.С., Ріпецька О.Р. Становлення ортодонтії як 

науки в університетській стоматології ХХ сторіччя у Львові./ Питання експериментальної та 

клінічної стоматології: Зб. наук. праць. – Вип. 14. / Редкол.: Є.М.Рябоконь (відп. Ред..) та ін..; 

МОЗ України, Харк. нац. мед. ун-т. – Харків: ФОП Бровін О.В., 2019. – С. 38-40. 

4. Гриновець В.С., Гриновець І.С., Шашков Ю.І. До 110-річчя професора Збаржа Якова 

Михайловича. Експериментальна та клінічна стоматологія. 2018. № 1 (02). С.72-75. 

5. Володимир Гриновець, Ольга Петришин, Наталія Скалецька, Юрій Шашков, Оксана 

Пасько, Оксана Ільчишин, Марта Дац-Опока, Ігор Гриновець.  Професор гігієни і санології 

Львівського університету Юзеф Мерунович – багаторічний голова Товариства галицьких 

лікарів. Актуальні питання суспільних наук та історії медицини. Спільний українсько-

румунський науковий журнал. (АПСНІМ), 2019, № 4 (24), С. 40-43. 

 

  Тези: 

1. Дуб Н.Є., Шашков Ю.І., Шашкова З.Р. Професійна реабілітація осіб з інвалідністю / Н.Є. 

Дуб, Ю.І. Шашков, З.Р. Шашкова // Матеріали 17 З’їзду ВУЛТ. – Полтава. - 14-16.11.2019. 

– С.178. 

2. Рутар С.М., Шашков Ю.І. Проблеми формування конкурентної академічної мотивації у 

студентів вищих медичних закладів України./ Актуальні питання сучасної медицини: 

наукові дискусії. Збірник тез Міжнародної науково-практичної конференції. Львів, 2019. С. 

48-52.  

3. Шашков Ю.І., Рутар С.М. Проблеми формування цінностей самовираження як основи 

морального здоров’я студентів // Здоров’язбережувальні технології закладу освіти в 

умовах сучасних освітніх змін: матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції 

(Тернопіль, 06 - 07 червня 2019) - Тернопіль: Крок, 2019. С.104 – 106. 
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4. Гриновець В.С., Шашков Ю.І. Перша професорка стоматології Галичини // Матеріали 

науково-практичної конференції з міжнародною участю «Взаємоінтеграція теорії та 

практики в сучасній стоматології, - Чернівці, БДМУ, 2019. – С.50-53. 

5. Гриновець В.С., Петришин О.А., Шашков Ю.І., Гриновець І.С. «Хвороби зубів та методи 

їх лікування» - перша книга з одонтології. Видана у Львові на початку ХІХ сторіччя. 

Матеріали науково-практичної конференції з міжнародною участю «Сучасні тенденції та 

перспективи розвитку стоматологічної освіти, науки і практики. – Харків, ХМАПО, 

травень 2020 р. 

6. Шульган М-В. В.,  Шашков Ю.І. Героїзм українських вчених-епідеміологів. ВНКЗ ЛОР 

“Львівська медична академія імені Андрея Крупинського”. Матеріали ІІ регіональної 

студентської науково-практичної конференції “Теоретичні та прикладні аспекти 

фундаментальних медико-біологічних наук” (м. Львів, 21 травня 2020 р.) - Львів: 

Видавництво Львівської політехніки, 2020. С.247 – 250. 

       Був учасником: 

- Науково-практичної конференції «Теорія і практика лабораторної медицини: 

впровадження сучасних технологій та обмін досвідом» (жовтень 2019 р., м. Львів); 

- Науково-практичного семінару «Сучасні аспекти лабораторної діагностики» (лютий 

2020 р., м. Львів); 

- Звітної конференції (наукова частина) Українського Лікарського Товариства у Львові 

(лютий 2020 р., м. Львів); 

- ХІ Міжнародного конгресу  «Медсестри проти COVID-19», присвяченому  

Міжнародному дню медичної сестри (12 травня 2020 р. ONLINE). 
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