
Додаток 16 

до Ліцензійних умов 

ВІДОМОСТІ 

про   науково-педагогічних, педагогічних та наукових працівників, які працюють за основним місцем роботи, 

мають відповідну освітній програмі “Фізична терапія, ерготерапія” освітню та/або професійну кваліфікацію 

(крім розширення провадження освітньої діяльності щодо збільшення ліцензованого обсягу на певному рівні 

вищої освіти) 

Якісний склад науково-педагогічних, педагогічних та наукових працівників, які працюють за основним місцем роботи, мають відповідну 

освітній програмі Фізична терапія, ерготерапія  в межах спеціальності  227 Фізична терапія, ерготерапія освітню та/або професійну кваліфікацію 

Прізвище, ім’я, 

по батькові 

науково-

педагогічного, 

педагогічного, 

наукового 

працівника 

Найменуван

ня посади 

Освітня 

кваліфікація 

(найменування 

закладу, який 

закінчив 

науково-

педагогічний, 

педагогічний, 

науковий 

працівник, рік 

закінчення, 

спеціальність, 

кваліфікація 

згідно з 

документом про 

вищу освіту) 

Освітня 

кваліфікація 

(науковий ступінь, 

шифр і 

найменування 

наукової 

спеціальності, 

тема дисертації 

(серія, номер, дата, 

ким виданий 

диплом), вчене 

звання, за якою 

кафедрою 

(спеціальністю) 

присвоєно (серія, 

номер, дата, ким 

виданий атестат) 

Професійна кваліфікація 

(відомості про досвід 

професійної діяльності 

(заняття) за відповідним 

фахом (спеціальністю, 

спеціалізацією) із 

зазначен ням посади та 

строку роботи на цій 

посаді (крім 

педагогічної, науково-

педагогічної, наукової 

діяльності), керівництво 

(консультування) 

дисертації на здобуття 

наукового ступеня за 

спеціальністю 

(прізвище, ім’я, по 

батькові дисертанта, 

здобутий, науковий 

ступінь, спеціаль ність, 

назва дисертації, рік 

захисту, серія, номер,  

Відомості про 

підвищення 

кваліфікації  

(найменування закладу, 

вид документа, тема, 

дата видачі і кількість 

навчальних  кредитів 

(годин) підвищення 

кваліфікації) 

 

 

Досягнення у 

професійній 

діяльності 

(відповідно до 

пункту 38 

Ліцензійних умов 

провадження 

освітньої 

діяльності) 



дата, ким виданий 

диплом), наявність  

публікацій у наукових 

виданнях, які включені 

до переліку фахових 

видань України, до 

наукометричних баз, 

зокрема Scopus, Web of 

Science Core Collection), 

протягом останніх п’яти 

років) 

Примачок 

Людмила 

Леонтівна 

Завідувач 

кафедри 

«Фізична 

терапія, 

ерготерапія», 

професор 

кафедри 

КЗВО 

«Рівненська 

медична 

академія 

 

Рівненський 

державний 

педагогічний 

інститут 1996р., 

спеціальність: 

педагогіка і 

психологія 

(дошкільна) та 

практична 

психологія; 

кваліфікація:  

викладач 

педагогіки і 

психології 

(дошкільної), 

вихователь, 

практичний 

психолог у 

закладах 

народної освіти. 

Диплом ЛД ВЕ 

№ 001943 від 02 

Кандидат 

педагогічних наук, 

спеціальність 

13.00.07 - теорія і 

методика 

виховання. Тема 

дисертації: 

«Виховання у 

студентів 

медичного коледжу 

розради як духовної 

цінності».(Диплом 

ДК № 004379 від 29 

березня 2012 р., на 

підставі рішення 

Атестаційної 

колегії). 

Доцент кафедри 

здоров’я людини і 

фізичної 

реабілітації. 

(Атестат АД № 

003722 від 16 

Відомості про досвід 

професійної діяльності. 
1.1991-1995 рр. постова 

медична сестра 

Рівненської обласної 

дитячої лікарні. 
2. 1996-2018 викладач 

Рівненського 

державного базового 

медичного коледжу. 
3. 2018-2019 заступник 

директора із виховної 

роботи Навчально-

наукового інституту 

охорони здоров’я 

Національного 

університету водного 

господарства та 

природокористування. 

Публікації. 
Фахові видання. 
1. Примачок Л. Л. 

(2016). Сутнісні 

Стажування 

(міжнародне): 

(22.05.2017-22.11.2017 

р.) 

Довготривале науково-

дидактичне стажування 

у Вищій суспільно-

прородничій школі ім. 

Вінцента Поля 

(м.Люблін, Польща) 

(сертифікат від 

23.11.2017р.) 

Спеціальність: Фізична 

терапія, ерготерапія. 

(Всього - 144 год.) 

ІІІ) Підвищення 

кваліфікації: 

1. (23.10.15-19.03.15), 

Рівненський обл. ін-т 

післядипломної 

Пункт 1 публікації 

у періодичних 

наукових 

виданнях, що 

включені до 

переліку фахових 

видань України, 

до 

наукометричних 

баз, зокрема 

Scopus, Web of 

Science Core 

Collection (див.6 

колонку)                       

Пункт 3 наявність 

монографії:                            
1. Примачок Л. Л. 

Теоретико-

методологічні 

основи 

професійного 

становлення 

фахівця з фізичної  



липня 1996р. 

Рівненський 

державний 

базовий 

медичний 

коледж, 2001 р., 

напрям 

підготовки 

«Сестринська 

справа- 

бакалаврат», 

кваліфікація 

бакалавр 

медичної сестри. 

Диплом РВ 

№16994720 від 

23 червня 2001 р. 

 

грудня 2019 р.,  на 

підставі рішення 

Атестаційної 

колегії). 

Доктор 

психологічних 

наук, 

спеціальність 

19.00.07 – 

педагогічна та 

вікова психологія. 

Тема дисертації: 

«Психологія 

професійного 

становлення 

фахівця з фізичної 

реабілітації». 

(Диплом ДД № 

010436від 26 

листопада 2020 р., 

на підставі 

рішення 

Атестаційної 

колегії). 

 

характеристики 

виховання студентів у 

вищих медичних 

навчальних закладах / Л. 

Л. Примачок // 

Теоретико-методичні 

 

проблеми виховання 

дітей та учнівської 

молоді: зб. наук. праць. 

– Інститут проблем 

виховання НАПН 

України. Вип. 20. Кн. 2. 

Київ. С.: 140 – 151. 

2. Григус І. М., 

Нестерчук Н. Є., Ногас 

А. О., Примачок Л. Л., 

Захарченко І. В. (2018). 

Вплив проведеної 

фізичної реабілітації на 

якість життя хворих на 

ХОЗЛ. Здобутки 

клінічної і 

експериментальної 

медицини. № 4. С.70-74. 

ISSN 1811-2471. DOI 

10.11603/1811-

2471.2018.v0.i4.9597 
3. Михальчук, Н.О. & 

Примачок, Л.Л. (2019). 

Психологічні 

особливості корекції 

психомоторних розладів 

у хворих із ішемічним 

педагогічної освіти 

(свідоцтво СПК № 

0002755). Спеціальність: 

Практичний психолог. 

Теми: І. Соціально-

гуманітарний модуль; ІІ. 

Професійний модуль: а) 

педагогічна інноватика, 

б) сучасна педагогічна 

психологія, в) сучасний 

стан розвитку наукової 

дисципліни, г) сучасна 

методика викладання 

предмета, д) 

інформаційні та 

телекомунікаційні 

технології, е) спецкурси, 

ІІІ. Діагностико-

аналітичний модуль. 

Тема випускної роботи: 

Розвиток самосвідомості 

та творчого мислення 

студентів у процесі 

навчальної діяльності., 

19.03.2015р. 

 2. (23.10.15-23.05.16), 

Сумський державний 

педагогічний ун-т 

ім.А.С.Макаренка 

(свідоцтво 

ПК№02125510/000059-

16). Спеціальність 

"Фізична реабілітація. 

Викладач фізичної 

реабілітації: 

монографія. Рівне; 

Ніжин: НДУ ім. М. 

Гоголя, 2020. 513 с. 

(Рекомендовано до 

друку Вченою 

Радою 

Рівненського 

державного 

гуманітарного 

університету МОН 

України (Протокол 

№ 10 від 31.10.2019 

р.))             2. 

Примачок, Л.Л. 

Професійна 

автентичність як 

детермінанта 

професійного 

становлення 

фахівця з фізичної 

реабілітації. Р.В. 

Павелків & Н.В. 

Корчакова (наук. 

ред.) (с. 89–104). 

Особистість у 

контексті 

морального та 

професійного 

зростання: 

монографія / за ред. 

Р.В. Павелківа, Н.В. 

Корчакової. Київ : 

«Центр учбової 



інсультом. Психологія: 

реальність і 

перспективи : зб. наук. 

праць Рівненського 

державного 

гуманітарного ун-ту, 

12, 172–179. 

4. Михальчук, Н.О. & 

Примачок, Л.Л. (2019). 

Психологічні принципи 

формування 

компенсаторних реакцій 

пацієнта у випадку 

проведення фізичної 

реабілітації хворих з 

ішемічним інсультом. 

Актуальні проблеми 

психології: зб. наук. 

праць Інституту 

психології імені Г.С. 

Костюка НАПН 

України, Київ. Т.X : 

Психологія навчання. 

Генетична психологія. 

Медична психологія, 33, 

103–117. 

5. Примачок, Л.Л. 

(2019). Функціональний 

аспект професійного 

становлення 

особистості. Актуальні 

проблеми психології : зб. 

наук. праць Інституту 

реабілітації". 

Дисципліни: 1. Загальна 

теорія здоров'я; 2. 

Загальні основи фізичної 

реабілітації та її засоби; 

3. Фізично-

реабілітаційні технології 

при різних станах і 

захворюваннях; 4. 

Методика викладання 

фізичної реабілітації; 5. 

Захист випускної 

роботи. Тема випускної 

роботи: Профілактика 

гострої судинної 

недостатності., 

23.05.2016 р. 

3) (12.02.18-12.03.18) 

Інститут післядипломної 

освіти  Національного 

університету водного 

господарства та 

природокористування. 

(свідоцтво № 018-

2144/18). Тема: 

Використання сучасних 

інформаційно-

комунікативних 

технологій у підготовці 

майбутнього фахівця в 

галузі знань 22 "Охорона 

здоров'я" за 

спеціальністю 227 

"Фізична терапія, 

літератури», 2019. 

192 с.                                    

3. Примачок, Л., 

Сімко, А. & Чала, 

Ю.  Професійне 

становлення 

майбутніх фізичних 

реабілітологів  у 

аспекті  набуття 

ними  професійно 

значущого досвіду. 

Е. Івашкевич & Л. 

Онуфрієва (наук. 

ред.) (с. 265–347). 

Соціально-

психологічні 

проблеми 

психології 

становлення 

особистості 

майбутнього 

фахівця: 

колективна 

монографія / [Ед. 

Івашкевич,  Л. 

Онуфрієва, О. 

Гудима, Н. Славіна 

та ін. ]; за ред. Ед. 

Івашкевича, Л. 

Онуфрієвої. 

Кам’янець-

Подільський: ТОВ 

«Друкарня Рута», 

2020, 348 с. 



психології імені Г.С. 

Костюка НАПН 

України, Київ. Т.І : 

Організаційна 

психологія. Економічна 

психологія. Соціальна 

психологія, 51, 22–30. 

6. Примачок, Л.Л. 

(2019). Психологічні 

засади дослідження 

процесу професійного 

становлення 

особистості. Актуальні 

проблеми психології : зб. 

наук. праць Інституту 

психології імені Г.С. 

Костюка НАПН 

України, Київ. Т.І : 

Організаційна 

психологія. Економічна 

психологія. Соціальна 

психологія, 52, 93–99. 

7. Примачок, Л.Л. 

(2019). Психологічний 

зміст функціональної 

методики відновлення 

рухової функції хворих 

на ішемічний інсульт з 

урахуванням їхніх 

психофізіологічних 

особливостей. 

Психологічні 

перспективи, 33, 221–

ерготерапія" під час 

викладання дисципліни 

"Професійне 

спілкування в галузі", 

12.03.2018 р. 

 4. (11.03.19-22.03.19), 

Рівненський обл. ін-т 

післядипломної 

педагогічної освіти 

(свідоцтво СПК № 

02139765 2176 19). 

Спеціальність: 

Практичний психолог. 

Теми: І. Соціально-

гуманітарний модуль; ІІ. 

Професійний модуль: а) 

педагогічна інноватика, 

б) педагогічна 

психологія та 

інклюзивна освіта, в) 

розвиток наукової 

дисципліни, г) 

інформаційні та 

телекомунікаційні 

технології; ІІІ. Фаховий 

модуль: а) 

методика/менеджмент, 

б) спецкурси; ІV. 

Діагностико-

аналітичний модуль. 

Тема випускної роботи: 

«Психологічна 

реабілітація як важливий 

чинник у відновленні 

Пункт 4 наявність 

виданих 

посібників…:       

1. Методичні 

вказівки до 

виконання 

практичних робіт з 

навчальної 

дисципліни 

«Професійне 

спілкування в 

галузі» для 

здобувачів вищої 

освіти другого 

(магістерського) 

рівня за 

спеціальністю 227 

«Фізична терапія, 

ерготерапія» денної 

форми навчання / 

Л. Л. Примачок. 

Рівне: 

Національного 

університету 

водного 

господарства та 

природокористуван

ня. , 2018. 23 с.                            

2. Методичні 

вказівки до 

виконання 

практичних робіт з 

навчальної 

дисципліни 



234. Луцьк : 

Східноєвропейський 

національний 

університет імені Лесі 

Українки. 

8. Примачок, Л.Л. 

(2019). Психолого-

педагогічне 

забезпечення 

професійного 

становлення студентів 

вищих освітніх закладів, 

які опановують фах 

фізичного реабілітолога. 

Актуальні проблеми 

психології : зб. наук. 

праць Інституту 

психології імені Г.С. 

Костюка НАПН 

України, Київ. Т. VIІ : 

Екологічна психологія, 

47, 252–268. 

9. Примачок, Л.Л. 

(2019). Обґрунтування 

професійного 

становлення особистості 

в сучасних 

психологічних 

дослідженнях. 

Актуальні проблеми 

психології: зб. наук. 

праць Інституту 

психології імені Г.С. 

Костюка НАПН 

здоров’я людини», 

22.03.2019 р 

5. Національна медична 

академія післядипломні 

освіти ім.П.Л.Шупика 

19.09-30.09.2016 ТУ 

«Комплексна 

психіатрична та 

психотерапевтична 

допомога особам, які 

постраждали внаслідок 

військових дій та 

екстремальних 

ситуацій» 
Посвідчення про 

проходження 

підвищення 

кваліфікації №5370від 

30.09.2016 
6.Національна медична 

академія післядипломні 

освіти ім.П.Л.Шупика 

25.11-24.12.2019 ТУ 

«Медико-психологічна 

та психотерапевтична 

допомога при ПТСР» 
Посвідчення про 

проходження 

підвищення кваліфікації 

№8868від 24.12.2019 

 

 

«Історія 
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приймають ПАР в 

практиці сімейної 

медицини / 

Міжнародний 

психіатричний, 

психотерапевтичний та 

психоаналітичний 

журнал. – Том 11, № 3, 

(41). – 2018. – С. 10-16. 

ФАХОВА, НАУК.-



МЕТР. 
16.Табачніков С.І., 

Харченко Є.М., 

Осуховська О.С., 

Степанова Н.М., 

Мажбіц В.Б., Чепурна 

А.М., Салдень В.І. 

Інструментальні та 

лабораторні методи 

діагностики станів 

залежності від 

психоактивних речовин 

в практиці сімейної 

медицини / 

Міжнародний 

психіатричний, 

психотерапевтичний та 

психоаналітичний 

журнал. – Том 11, № 4, 

(42). – 2018. – С. 14-18. 

ФАХОВА, НАУК.-

МЕТР. 

Копаниця  

Оксана  

Миронівна 

Доцент 

кафедри 

«Фізична 

терапія, 

ерготерапія» 

Тернопільська 

державна 

медична 

академія ім.. І. Я. 

Горбачевського, 

2003 рік; Диплом 

ТЕ №22998475 

від 25 червня 

2003 Лікувальна 

справа, 

Сертифікат 

спеціаліста № 14 

Кандидат медичних 

наук; 

03.00.04. – біохімія 

«Біохімічні 

механізми 

пошкодження 

тканин організму за 

умов 

експериментальног

о застосування 

Відомості про досвід 

професійної діяльності. 
Державна установа « 

Територіальне   медичне 

об’єднання МВС 

України по рівненській 

області», лікар – 

невропатолог  медичної 

( військово – лікарської 

) комісії з 2005 р. 

Досвід практичної 

роботи за спеціальністю 

 Підвищення 

кваліфікації: 
Рівненський інститут 

післядипломної  

педагогічної освіти  – « 

Педагогіка та методика 

викладання » Свідоцтво 

про підвищення 

кваліфікації СПК № 

0002744 від 27.02.2015р; 

КЗ « Рівненська 

обласна клінічна 

Пункт 1 

публікації у 

періодичних 

наукових 

виданнях, що 

включені до 

переліку фахових 

видань України, 

до 

наукометричних 

баз, зокрема 

Scopus, Web of 



від 30.00.2004 р. 

лікар-

невропатолог 

карагінану». 

Диплом кандидата 

медичних наук  

DK № 050755, від  

05 березня 2019р. 

«неврологія» - 17років. 

Категорія – друга. 

Публікації: 
1. Kopanytsia O. M., 

Marushchak M. I., 

Krynytska I. Y. 

Carrageenan Iduces Gell 

Death in Rats Blood. 

International Journal of 

Medicine and Medical 

Research. 2018.Vol. 4 iss. 

1., P. 67 – 70 

2. О. М. Копаниця, М. І. 

Марущак, А. А. 

Щербатий « 

Метаболічні процеси у 

стінці тонкої кишки, 

серці й печінці при 

експериментальному 

застосуванні 

карагінану» , «Медична 

та клінічна хімія»,3 (72) 

том 19, Тернопіль 2017, 

с. 108 -113 

3. О. М. Копаниця « 

Активність 

супероксиддисмутази і 

каталази у стінці тонкої 

кишки, серці і печінці 

щурів при 

експериментальному 

застосуванні 

карагінану» «Здобутки 

клінічної  і 

лікарня» №107 від 

23.03.2015р. Довідка – 

курси стажування на 

робочому місці на базі 

неврологічного 

відділення; 

 Харківська медична 

академія 

післядипломної освіти 

– « Соматоневрологія » 

Посвідчення 

№22998475 від 2016 

року; 

Управління охорони 

здоров'я Рівненської 

облдержадміністрації – 

підтверджена 

кваліфікаційна 

категорія зі 

спеціальності « 

Неврологія » 

Посвідчення №12298 

від 31.03.2017р. 

Національний 

університет водного 

господарства та 

природокористування 

ІПО « Фізична терапія, 

ерготерапія» Свідоцтво 

про підвищення 

кваліфікації 12СПВ 

Science Core 

Collection (див.6 

колонку) 

Пункт 5 захист 

дисертації на 

здобуття 

наукового 

ступеня; Див п.5 

Пункт 11 наукове 

консультування 

підприємств, 

установ, 

організацій не 

менше трьох 

років, що 

здійснювалося на 

підставі договору 

із закладом вищої 

освіти (науковою 

установою); 

Комунальний 

заклад «Клеванська 

спеціальна школа 

№ 1 І-ІІІ ступенів» 

Рівненської 

обласної ради 

(Довідка № 230 від 

03.09.2020 р.). 

Пункт 12 

наявність 

апробаційних 



експериментальної 

медицини», 4 (32) , 

Тернопіль 2017, с. 57 – 

61 

4. М. І. Марущак., О.М. 

Копаниця., І. Я. 

Криницька., Т. Я.  

Ярошенко «Пероксидне 

окиснення білків стінки 

тонкої кишки, міокарда 

та печінки щурів при 

експериментальному 

застосуванні 

карагінану», «Медична 

та клінічна хімія», 4 

(73)том 19, Тернопіль, 

2017,с. 109-114 

5.Mariya Marushchak, 

Inna Krynytska, Oksana 

Kopanytsia, larysa Tupol, 

Iryna Savchenko, 

Lyudmyla Mazur « The 

influence of carrageenan 

on markers of endogenous 

intoxication in rats» . 

«National Journal of 

Physiology, Pharmacy 

and Pharmacology», Vol 

8 Issue 3 (Online First), 

2018, p.1 -8 

 6. О. М. Копаниця., Ю. 

М. Орел., А. М. 

Шумеляк., М. І. 

Марущак 

159770 від 03.04.2018р. 

ТУ « Методика  

удосконалення 

освітнього процесу( 

мовленнєва 

компетентність)» 

Посвідчення №00852, 

Тернопільський  

національний 

педагогічний 

університет імені 

Володимира Гнатюка  

04.05.2020 – 18.05.2020 

ТУ « Фізична 

реабілітаційна 

медицина в клінічній 

практиці»   

Національна медична 

академія 

післядипломної освіти 

ім.. П. Л. Шупика 

Посвідчення № 8374  

09.06.2020 – 23.06.2020 

Міжнародне  

стажування в закладі 

вищої освіти Collegium 

Civitas м. Варшава, 

Польща  Сертифікат  № 

58/2020, 23.06.2020 – 

17.07.2020 

ТУ «  Міжнародна 

та/або науково-

популярних, 

та/або 

консультаційних 

(дорадчих), та/або 

науково-

експертних 

публікацій з 

наукової або 

професійної 

тематики 

загальною 

кількістю не 

менше п’яти 

публікацій; 

1. О. М. Копаниця., 

Г.Г.Габор., И. В. 

Пирус ,« Влияние 

каррагинана на 

маркеры 

эндогенной 

интоксикации у 

крыс.» «Роль 

молодѐжи в 

развитии 

медицинской 

науки». Материалы 

XII научно – 

практической  

конференции 

молодых учених и 

студентов ТГМУ 

им. Абуали ибни 

Сино с 



«Морфологічні зміни 

тканин тонкої кишки, 

печінки і печінки при 

застосуванні карагінану 

в експерименті» 

«Вісник наукових 

досліджень»,1(90),Терно

піль, 2018, с. 133-135 

7. Марущак М. І., 

Копаниця О. М. 

Ліснянська Н. В. « 

Модернізація 

педагогічних умов 

формування 

професіоналізму 

майбутніх медичних 

сестер» «Вісник 

Черкаського 

університету:педагогічн

і науки», 2, Черкаси 

2019,  с. 182 -185 

14. Мялюк О. П., 

Копаниця О. М., Редько  

Є. М. «Біохімічні 

маркери  порушення 

ліпідного  обміну в 

дітей з ожирінням » .  

PERSPECTIVES OF 

WORLD SCIENCE AND 

EDUCATION  Abstracts 

of II International 

Scientific and Practical 

Conference Osaka, Japan 

30-31 October 2019, с.60 

класифікація 

функціонування, 

обмеження 

життєдіяльності та 

здоров'я: теоретичні 

аспекти та практичне 

застосування »  

Посвідчення № 5069

  Національна 

медична академія 

післядипломної освіти 

ім.. П. Л. Шупика 

01.04.2021 – 15.04. 

 

международным 

участием, 

посвящѐнной « 

Году молодѐжи», 

Душанбе 2017р., с 

437. 

2 .Копаниця О. М., 

Марущак М. І., 

Головатюк Л. М. « 

Показники вільно 

радикального 

окиснення в 

печінці при 

експериментальном

у застосуванні 

карагінану». 

Матеріали X 

Науково – 

практичної 

конференції ( з 

міжнародною 

участю ) « 

Актуальні питання 

патології за умов 

надзвичайних 

факторів на 

організм», 

Тернопіль 2017р. , 

с. 21 

 3. Копаниця О. М., 

Осінчук Р. Р., 

Шумеляк А. М., 

к.б.н. Мялюк О. П. 

«Показники 



8. О. М. Копаниця, О. П. 

Мялюк « Структурно- 

функціональні зміни 

внутрішніх органів 

білих щурів при 

експериментальному 

застосуванні різних доз 

карагінану», «Вісник 

медичних і біологічних 

досліджень», 1 , 

Тернопіль 2019, с.25 -29 

9. Ціпкало А. І., 

Копаниця О. М. , 

Мялюк О. М.: 

"Особливості 

сестринської допомоги 

військовослужбовцям й 

мирному населенню, які 

перебували в зоні 

бойових дій " "Вісник 

медичних і біологічних 

досліджень".Тернопіль,

2, 2019, с.36 

10. О. М. Копаниця, Н. 

В. Ліснянська, П. І. 

Бучко: « Особливості 

процесів 

вільнорадикального  

окиснення у тканинах 

організму в нормі й при 

застосуванні 

полісахаридів» "Вісник 

медичних і біологічних 

досліджень".Тернопіль,

системи 

мітохондріального 

окиснення у щурів 

при 

експериментальном

у застосуванні 

карагінану», 

Актуальні 

проблеми 

експериментальної 

та клінічної 

біохімії, Матеріали 

науково- 

практичної 

конференції з 

міжнародною 

участю, Харків, 

2018, с . 33 

4. Копаниця О. М., 

Мялюк О. П, 

Осінчук Р. Р., 

Шумеляк А. М. 

«Вплив карагінану 

на активність 

амінотрансфераз у 

тканинах організму 

щура» .Збірник тез 

наукових робіт 

учасників 

міжнародної 

науково- 

практичної 

конференції « 

пріоритети 



1, 2020, с.67 – 73 

11. Н. В. Ліснянська, Х. 

О. Новак – Мазепа, О. 

М. Копаниця, О. П. 

Мялюк, А. І. Пак « 

Вивчення ефектів 

поєднаної дії харчових 

добавок» "Вісник 

медичних і біологічних 

досліджень".Тернопіль,

2, 2020, с.88 – 90 

12. Hevko U.P., 

Kopanitsa O.M., 

Lukyantseva Q.V.3, 

Krinitskaya İ.Ya.1, 

Maruşak M.İ.1 

KOMORBİD GEDİŞLİ 

2-Cİ TİP ŞƏKƏRLİ 

DİABET, PİYLƏNMƏ 

VƏ XRONİK 

PANKREATİT 

ŞƏRAİTİNDƏ 

XƏSTƏLƏRDƏ 

LEYKOSİTAR 

FORMUL 

GÖSTƏRİCİLƏRİNİN 

AMİNTRANSFERAZAL

ARIN AKTİVLİYİ İLƏ 

QARŞILIQLI ƏLAQƏSİ 

.  TIBB JURNALI 

AZARBAYGAN 

MEDICAL JOURNAL, 

AZARBAYGAN, АТJ, 

2020, №4, 19-27 

розвитку медичних 

наук у XXI 

столітті, Одеса, 

2018 , с. 96 -99 

5. Марущак М. И., 

Копаница О. М. « 

Антиоксидантная 

защита в стенке 

тонкой кишки при 

экспериментальном 

применение 

каррагинана» . 

Сборник 

материалов 

саттелитной 

дистанционной 

научно – 

практической 

конференции 

студентов и 

молодых ученых, 

Минск, БГМУ 

2018, с. 55 -57 

6 .Копаниця О. М. 

« Формування 

професійних 

компетентностей 

майбутніх 

медичних 

працівників на 

заняттях з 

неврології»  

Науково – 

методичний вісник, 



13. Копаниця  О.М.,  

Ліснянська  Н.В.,  

наук.кер.:  проф.  

Марущак  

М.І.,ОСОБЛИВОСТІ  

АПОПТОЗУ  

ЛЕЙКОЦИТІВ  ПРИ  

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬН

ОМУ 

ЗАСТОСУВАННІ Κ-

КАРАГІНАНУ 

Матеріали81 

Всеукраїнської науково 

– практичної 

конференції молодих 

вчених та студентів з 

міжнародною участю 

«Сучасні аспекти 

медицини та  фармації – 

2021» 

15-16 квітня 2021 р., м. 

Запоріжжя 

14. Моісеєва Ю. А., 

Марущак М. І., 

Ліснянська Н. В., 

Копаниця  О.  М.  

«ЯКІСНА  ОЦІНКА  

ВІДНОШЕННЯ  ДО 

ХАРЧУВАННЯ  

ХВОРИХ  НА  

ЦУКРОВИЙ  ДІАБЕТ  2 

ТИПУ» «Вісник 

медичних і біологічних 

досліджень», 1 , 

Рівне 2019р. с. 80- 

89 

7.  Марущак М. І., 

Копаниця О. М.  

«Особливості 

вільнорадикальног

о окиснення за 

умов застосування 

похідних 3- - 

оксипіридину при 

експериментальній 

скелетно- грудній 

травмі» Матеріали 

всеукраїнської 

науково – 

практичної 

конференції 

,,Актуальні 

питання 

фармакології та 

фармакотерапії», 

Тернопіль, 

2019р.,с.82. 

8. Марущак М. 

І.,Копаниця О.М. « 

Структурно – 

функціональні 

особливості 

міокарду білих 

щурів за умови 

тривалого 

застосування 

карагінану» 

Матеріали науково 



Тернопіль 2021, с.76 -79 

15. О. М. Копаниця, 

А.А. Гудима, О. П, 

Мялюк, Н. В. 

Ліснянська, І. М. Кліщ 

«Особливості 

використання 

карагінанів як харчових 

добавок» Вісник 

медичних і біологічних 

досліджень», 2 , 

Тернопіль, 2021, с.113-

119 

 

–практичної 

конференції із 

міжнародною 

участю « 

Прикладні аспекти  

морфології 

експериментальних 

і клінічних 

досліджень», 

Тернопіль,2019р., 

с.115 

9. Орел Ю. М., 

Копаниця О. М., 

Миколенко А.З., 

Дацко Т. В. « 

Морфометричні 

аспекти 

структурних змін 

внутрішніх органів 

при при 

застосуванні 

карагінану в 

експерименті» 

Матеріали науково 

–практичної 

конференції із 

міжнародною 

участю « 

Прикладні аспекти  

морфології 

експериментальних 

і клінічних 

досліджень», 

Тернопіль,2019р., 



с.129 

10. Сульжик Н.,  

Копаниця О.,  

«Використання 

рефлексотерапії , 

як методу 

реабілітації при 

остеохондрозі». 

Матеріали 

Всеукраїнської 

науково – 

практичної 

конференції 

студентів та 

обдарованої 

молоді. Рівне. 2020 

р. 

Чернієнко 

Олександр 

Андрійович 

Доцент 

кафедри 

«Фізична 

терапія, 

ерготерапія» 

Луцький 

державний 

педагогічний 

 інститут ім. Лесі 

Українки,1981р. 

Спеціальність 

фізичне 

виховання,( 

викладач 

фізичного 

виховання 

середньої школи) 

Диплом Г-ІІ 

№195575 від 

Кандидат з 

фізичного 

виховання і 

спорту; 

24.00.02-фізична 

культура, фізичне 

виховання різних 

груп населення. 

―Підвищення 

фізичної 

працездатності 

студенток 16-17 

років‖ 

Диплом ДК 

№003080 видано 

Відомості про досвід 

професійної діяльності. 
1.1990-2018 викладач 

Рівненського 

державного базового 

медичного коледжу. 
2.2018-2019 доцент 

кафедри фізичного 

виховання Навчально-

наукового інституту 

охорони здоров’я 

Національного 

університету водного 

господарства та 

природокористування. 

3. З 2019 р. доцент 

кафедри фізичної 

(1. Рівненський 

обласний інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти 

―Моделювання уроку зі 

спортивних ігор‖. 

Свідоцтво СПК 

№02139765 від 

20.12.2017р. 

 Участь у науково-

практичних 

конференціях 

 ІX Всеукраїнська 

науково-практична 

конференція 

Пункт 1 

публікації у 

періодичних 

наукових 

виданнях, що 

включені до 

переліку фахових 

видань України, 

до 

наукометричних 

баз, зокрема 

Scopus, Web of 

Science Core 

Collection (див.6 

колон 

Пункт 4 наявність 

виданих 



6.07.1981р. на підставі 

рішення 

Атестаційної 

колегії від 

22.12.2011р. 

терапії, ерготерапії 

Рівненської медичної 

академії. 

Публікації: 
Фахові видання. 
1. Основні аспекти 

забезпечення 

наступності 

реабілітаційної роботи з 

дітьми з особливими 

освітніми потребами 

дошкільного та 

молодшого шкільного 

віку\\ Чернієнко О.А., 

Нагорна О.Б..науково-

практична конференція 

«Актуальні проблеми 

сучасної біомеханіки 

фізичного виховання і 

спорту». Збірник 

«Вісник Чернігівського 

національного 

педагогічного 

університету ім.. Т.Г. 

Шевченко» 15-16 

жовтня 2015р. 

2.Особливості 

фізичного виховання 

дітей дошкільного віку 

Рабченюк С.В., 

Подолянчук І.С., 

Осіпчук І.О., Чернієнко 

О.А. / Науковий часопис 

НПУ імені 

“ Людина і суспільство:       

економічний та 

соціокультурний 

розвиток‖ Сертифікат 

12.04 2021р. 

ІІ всеукраїнський 

науково 

 

 

 

посібників…:    
наявність 

елетронних курсів, 

вказівок, 

рекомендацій, на 

платформі 

MOODLEM ―Види 

оздоровчо-рухової 

активності‖ для 

спеціальності 227 

Фізична терапія, 

ерготерапія І рівня. 

Пункт 5 

захист дисертації 

на здобуття 

наукового ступеня 

(див колонка5). 

Пункт 11 наукове 

консультуванняпі

дприємств, 

установ, 

організацій не 

менше трьох 

років, що 

здійснювалося на 

підставі договору 

із закладом вищої 

освіти (науковою 

установою); 

Комунальний 

заклад «Клеванська 

спеціальна школа 

№ 1 І-ІІІ ступенів» 

Рівненської 



Драгоманова. Випуск 5 

(113) М.Київ. 2019р. 

С.139-143. 
3.Самостійні заняття 

фізичними вправами як 

складова процесу 

фізичного виховання в 

повсякденному житті 

студентів закладів 

вищої освіти /О.А. 

Чернієнко, М.Г. Ригун 

//Молодіжний вісник, м. 

Луцьк. 
4.Вплив натурального 

меду на фізичну робото 

спроможність студентів/ 

Спортивний вісник 

Придніпров я, м.Дніпро 

2016- №1- С. 97-100. 
5.Ефективність 

комплексного 

застосування засобів 

фізичного виховання й 

апітерапії для розвитку 

рухових здібностей у 

дівчат 16-17 років 

Чернієнко О.А. , Григус 

І.М. // Вісник 

Прикарпатського 

університету. Серія 

фізична культура 2011 

р. вип.13-С.56-61 
6.Особливості 

фізичного виховання 

обласної ради 

Комунальне 

підприємство 

«Рівненський 

обласний 

спеціалізований 

центр реабілітації 

дітей з органічними 

ураженнями 

центральної 

нервової системи з 

порушенням 

психіки та 

паліативної 

допомоги дітям» 

Рівненської 

обласної ради 

Пункт 12 
наявність 

науково-

популярних 

публікацій з 

наукової або 

професійної 

тематики: 
1.Чернієнко О.А. 

Дослідження 

проблем 

професійної 

підготовки 

фізичних 

реабілітологів/ 

Чернієнко О.А// 

Матеріали 



дітей дошкільного 

віку/Рапченюк С.В., 

Подолянчук І.С., 

Осіпчук І.О., Чернієнко 

О.А., Шельчук Н.О.// 

Науковий часопис НПУ 

імені М.П.Драгоманова. 

Випуск 5 (113 м.Київ 

2019 Р.- С.139-143. 
 

 

Всеукраїнської 

наукової інтернет 

конференції. 

Харків 18-19 квітня 

2018 р.-С.235-240 
2. Чернієнко О.А. 

Залучення осіб з 

особливими 

потребами до 

занять фізичною 

культурою і 

спортом/Чернієнко 

О.А., Сініцина 

О.В.,Петрук Л.А. 

//Матеріали VІІ 

Всеукраїнської 

науково-практичної 

конференції. Рівне 

20919. С54-60. 
3.Особливості 

фізичної терапії 

хворих на легку 

персистуючу 

астму/ Григус І.М., 

Чернієнко О.А. / IV 

всеукраїнський з 

їзд фахівців із 

спортивної 

медицини та 

лікувальної 

фізкультури. М. 

Дніпро. 11-13 

квітня 2019 р. С. 

53-55. 



4. Чернієнко О.А. 

Загальний ефект 

від вживання 

продуктів 

бджільництва// 

Матеріали VІІ 

Всеукраїнської 

науково-практичної 

конференції 

―Людина і 

суспільство: 

Економічний та 

соціальний 

розвиток‖. Рівне 

2020р. С. 123-126. 
5. Чернієнко О.А. 

Особливості 

організації занять з 

фізичного 

виховання 

студенток 17-18 

років/ Чернієнко 

О.А., Григус 

І.М.,Маркович 

О.В., Сабадишин 

Р.О.// 

Реабілітаційні та 

фізкультурно-

рекраційні аспекти 

розвитку людини 

(Rehabilitation,recrat

ion),Рівне 2020р.-

№06-С.57-63. 
 



Прокопчук 

Віта 

Юріївна 

Доцент 

кафедри 

«Фізична 

терапія, 

ерготерапія» 

Рівненський 

державний 

базовий медичний 

коледж 2011 р. 

Бакалавр 

сестринської 

справи; Диплом 

РВ 41803660 від 

01.08.2011р. 

Волинський 

національний 

університет імені 

Лесі Українки 

2011 р. Магістр 

психології, 

викладач 

психології; 

Диплом ВЦ 

№41178874 від 

29.06.2011р. 

Національний 

університет 

водного 

господарства та 

природокористува

ння 2016 р. 

Викладач 

університетів і 

вищих навчальних 

закладів; Диплом 

М 16 №042924 від 

30.06.2016 р. 

Кандидат 

педагогічних наук, 

13.00.04 – теорія і 

методика 

професійної 

освіти, 

«Формування 

професійно-

особистісної 

ідентичності 

майбутніх фахівців 

сестринської 

справи у процесі 

навчання в 

медичному 

коледжі». Диплом 

ДК № 055401 на 

підставі рішення 

атестаційної колегії 

від 16.12.2019р. 

Відомості про досвід 

професійної діяльності. 
1.2008-2012 сестра 

медична з дієтичного 

харчування відділення 

АІТ  Рівненської 

обласної дитячої 

лікарні. 
2.2012-2019 викладач 

Рівненського 

державного базового 

медичного коледжу. 

3. 2019 по сьогодні 

викладач КЗВО 

«Рівненська медична 

академія». 

Публікації. 
1.Прокопчук В. Ю. Псих

ологічні особливості 

професійної діяльності 

викладача вищої школи 

у контексті сучасних 

педагогічно-

психологічних підходів. 

European Humanities 

Studies: State and Society. 

1 (II). Krakow 

(Poland). 2017. С. 143–

157. 

2.Прокопчук В. Ю. 

Концептуалізація 

феномена ідентичності у 

педагогічно-

психологічній та 

Підвищення 

кваліфікації: 

1.Рівненський 

державний базовий 

медичний коледж, 

свідоцтво АА 

№02011545/1005-16 

«Терапія» 2016 р. 

2.Національний 

університет водного 

господарства та 

природокористуванняс

відоцтво 12СПВ 160340 

«Фізична реабілітація 

при різних нозологіях» 

2017 р. 

3.Захист патріотів 

сертифікат №00-000293 

«Екстрений медичний 

рятувальник» 2018 р. 

4.Національний 

університет водного 

господарства та 

природокористування 

сертифікат №411 

«Школа лідерства»  15-

17 травня 2019 р. 

 

Пункт 1 публікації 

у періодичних 

наукових 

виданнях, що 

включені до 

переліку фахових 

видань України, 

до 

наукометричних 

баз, зокрема 

Scopus, Web of 

Science Core 

Collection (див.6 

колонку) 

Пункт 4 наявність 

виданих 

посібників…: 
1.Прокопчук В. Ю. 

Збірник 

ситуаційних задач з 

основ 

медсестринства : 

навч. посіб. 

[Електронне 

видання]. Рівне : 

НУВГП, 2019. 212 

с. 

2.Прокопчук В. Ю. 

Проблема 

особистості у 

загальній та 

медичній 

психології. 

Практикум : навч. 



Національний 

університет 

водного 

господарства та 

природокористува

ння 2018 р. 

Фізична терапія, 

ерготерапія, 

магістр. Диплом 

М18 №170538 від 

31.12.2018 р. 

філософській традиції. 

Теоретико-

методологічні проблеми 

виховання дітей та 

учнівської молоді: зб. 

наук. праць – 

Тематичний випуск 

«Вища освіта України у 

контексті інтеграції до 

європейського 

освітнього простору». 

Вип. 21. Книга 3. Т. ІІІ 

(77). К.: Гнозис, 2017. 

С. 518–526. 

3.Прокопчук В. Ю. 

Професійно-особистісні 

особливості формування 

професійних якостей 

майбутніх медиків у 

процесі фахової 

підготовки. Педагогічні 

науки: зб. наук. праць 

Херсонського 

державного 

університету. 2017. Вип. 

LXXX. Т.3. С. 200–204. 

4.Прокопчук В. Ю. 

Особистісна та 

соціальна ідентичність: 

особливість 

співвідношення. 

Теоретичні та 

прикладні аспекти 

розвитку науки: 

посіб. [Електронне 

видання]. Рівне : 

НУВГП, 2019. 212 

с. 

Пункт 11 наукове 

консультування 

підприємств, 

установ, 

організацій не 

менше трьох 

років, що 

здійснювалося на 

підставі договору 

із закладом вищої 

освіти (науковою 

установою); 
Комунальний 

заклад «Клеванська 

спеціальна школа 

№ 1 І-ІІІ ступенів» 

Рівненської 

обласної ради 

(Довідка № 230 від 

03.09.2020 р.). 

Пункт 12 

наявність 

апробаційних 

та/або науково-

популярних, 

та/або 

консультаційних 

(дорадчих), та/або 

науково-

експертних 



матеріали ІІІ-ї міжнар. 

наук.-практ. конф. 

(Київ, 6–7 грудня 2017 

р.). Київ.: МЦНД, 2017. 

С. 56–57. 
5.Прокопчук В. Ю. 

Психологічні 

особливості професійної 

діяльності викладача в 

контексті реалізації 

компетентнісного 

підходу. Сучасні 

проблеми 

гуманітаристики: 

світоглядні пошуки, 

комунікативні та 

педагогічні стратегії: 

матеріали VІІ всеукр. 

наук.-практ. конф. 

(Рівне, 7 грудня 2017 р.). 

Рівне, 2017. С. 226–229. 
6.Прокопчук В. Ю. Експ

лікація феномена 

ідентичності у 

гуманітаристичній 

традиції. Психологія та 

педагогіка: методика 

та проблеми 

практичного 

застосування: зб. тез 

наук. робіт учасників 

міжнар. наук.-практ. 

конф. (Львів, 22–23 

грудня 2017 р.). Львів: 

публікацій з 

наукової або 

професійної 

тематики 

загальною 

кількістю не 

менше п’яти 

публікацій; 
1. Прокопчук В. Ю. 

Реалізація 

організаційно-

педагогічних умов 

формування 

професійно-

особистісної 

ідентичності 

майбутніх фахівців 

сестринської 

справи під час 

навчання в 

медичному 

коледжі. Суспільні 

дисципліни як засіб 

формування 

цивілізаційної 

компетентності 

здобувачів освіти: 

зб. тезнаук. робіт 

учасників ІІ 

всеукр.заоч. наук.-

практ. конф. (Рівне, 

26–27 квітня 2019 

р.). Рівне : НУВГП, 

2019. С. 39–46. 



ГО «Львівська 

педагогічна спільнота», 

2017. С. 107–109. 
7.Прокопчук В. Ю. 

Структурно-

функціональні 

особливості формування 

особистісної 

ідентичності. Науковий 

журнал «Інноваційна 

педагогіка». 

Причорноморський 

науково-дослідний 

інститут економіки та 

інновацій. Вип. 3. 

Одеса. 2018. С. 150–154. 

8.Прокопчук В. Ю. Осно

вні засади формування 

готовності майбутніх 

медичних сестер до 

професійної діяльності. 

European Humanities 

Studies: State and 

Society. 4 (I).  Krakow 

(Poland). 2018. Issue: 2. 

С. 145–157. 

9.Залужна А. Є., 

Прокопчук В. Ю. 

Формування 

особистісної 

ідентичності в студентів 

медичних коледжів: 

структурно-

функціональний аналіз. 

2.Прокопчук В. Ю. 

Експериментальна 

перевірка рівнів 

сформованості 

професійно-

особистісної 

ідентичності 

майбутніх фахівців 

сестринської 

справи у процесі 

навчання в 

медичному 

коледжі. Сучасні 

наукові 

дослідження у 

психології та 

педагогіці – 

прогрес 

майбутнього: зб. 

наук. робіт 

учасників міжнар. 

наук.-практ. конф. 

(Одеса, 17–18 

травня 2019 р.). 

Одеса: ГО 

«Південна 

фундація 

педагогіки», 2019. 

С. 88–94. 

3. Прокопчук В. Ю. 

Аналіз 

узагальнених 

результатів 

сформованості 



Науковий часопис 

національного 

педагогічного 

ніверситету імені 

М. П. Драгоманова. 

Сер.: № 5. Педагогічні 

науки: реалії та 

перспективи. Вип. 64. 

Київ. 2018. С. 97–101. 

професійно-

особистісної 

ідентичності 

майбутніх фахівців 

сестринської 

справи у процесі 

навчання в 

медичному 

коледжі. Наукові 

досягнення, 

відкриття та шляхи 

розвитку 

педагогічної науки: 

матеріали всеукр. 

наук.-практ. конф. 

(Запоріжжя, 24–25 

травня 2019 р.). 

Запоріжжя: 

Класичний 

приватний 

університет, 2019. 

С. 75–79. 

4. Прокопчук В. Ю. 

Діагностика рівня 

сформованості 

професійнотерміно

логічного 

компонента 

професійно-

особистісної 

ідентичності 

майбутніх 
фахівців 

сестринської 



справи. Інноваційні 

технології розвитку 

машинобудування 

та ефективного 

функціонування 

транспортних 

систем: матеріали І 

міжнар. наук.-

технічн. інтернет 

конф. (Рівне, 21–23 

травня 2019 р.). 

Рівне, 2019. С. 194–

195. 
5. Прокопчук В. Ю. 

Формування 

професійної 

ідентичності 

майбутніх 

фахівців медичної 

галузі у контексті 

медико-

психологічної 

підготовки.Трансф

ормаційні процеси 

в підготовці 

сучасного 

медичного та 

фармацевтичного 

працівника: зб. 

матеріалів Всеукр. 

наук.-практ. 

internet-конф. з  

міжнар. участю, 

(Рівне, 26–27 



березня 2020 р.). 

Рівне: КЗВО 

«Рівненська 

медична академія», 

2020. C. 98–103. 
6. Прокопчук В. Ю. 

Професійно-

особистісна 

ідентичність у 

контексті 
сучасних 

філософсько-

педагогічних 

теорій. Людина у 

світі духовної 

культури. 

Філософські, 

культурологічні, 

морально-естетичні 

та релігійні виміри 

буття людини у 

світі. Збірник тез 

ІV Всеукр. наук.-

практ. конф. 

здобувачів вищої 

освіти та молодих 

вчених, (Рівне, 19 

листопада 2020 

року). Рівне: 

Демчук 

Катерина 

Миколаївна 

Асистент  

кафедри 

«Фізична 

терапія, 

Рівненський 

державний 

базовий медичний 

коледж 2014 р. 

Лікувальна справа 

Магістр фізичної 

реабілітації 

Магістерська 

робота на тему: 

«Фізична 

Публікації: 
1. Нестерчук Н.Є., 

Мацишина К.М., Григус 

І.М., Скальскі Д. (2018). 

«Основні аспекти 

Підвищення 

кваліфікації: 
1. Рівненський 

державний базовий 

медичний коледж 

Пункт 4 наявність 

виданих 

навчально-

методичних 

посібників/посібн



ерготерапія» (фельдшер); 

Диплом РВ № 

46023110 28 

лютого 2014р. 

Міжнародний 

економіко-

гуманітарний 

університет імені 

академіка С. 

Дем′янчука 2016 

р. Бакалавр з 

фізичної 

реабілітації, 

вчитель фізичної 

культури і основ 

здоров′я; Диплом 

В16 № 051609 30 

червня 2016р. 

Національний 

університет 

водного 

господарства та 

природокористува

ння 2018 р. 

Магістр «Фізична 

реабілітація» 

Диплом М 18 № 

080228  30 квітня 

2018р. 

реабілітація дітей 

зі сколіозом І-ІІ 

ступення». 

Диплом магістра  

М18 №080228 

фізичної реабілітації 

дітей зі сколіозом». 

Академія виховання 

фізичного і спорту імені 

Єджея Снядецкего 

(м.Гданськ, Польща) 

http://ep3.nuwm.edu.ua/9

768/1/%D0%9E%D1%81

%D0%BD%D0%BE%D0

%B2%D0%BD%D1%96

%20%D0%B0%D1%81%

D0%BF%D0%B5%D0%

BA%D1%82%D0%B8%

20%D1%84%D1%96%D

0%B7%D0%B8%D1%87

%D0%BD%D0%BE%D1

%97.pdf 

свідоцтво №99 «Курси 

масажу» 2017р. 
2.Захист патріотів 

сертифікат №00-000331 

«Екстрений медичний 

рятувальник» 2018 р. 

3.Національний 

університет водного 

господарства та 

природокористування 

сертифікат №422 

«Школа лідерства»  15-

17 травня 2019 р. 

иків для 

самостійної 

роботи здобувачів 

вищої освіти та 

дистанційного 

навчання, 

електронних 

курсів на освітніх 

платформах 

ліцензіатів, 

конспектів 

лекцій/практикум

ів/методичних 

вказівок/рекоменд

ацій/ робочих 

програм, інших 

друкованих 

навчально-

методичних праць 

загальною 

кількістю три 

найменування; 
наявність 

елетронних курсів, 

вказівок, 

рекомендацій, на 

платформі 

MOODLEM 

―Основи 

класичного 

масажу‖, 

―Біоміханіка та 

кінезіологія‖ для 

спеціальності 227 



Фізична терапія, 

ерготерапія І рівня. 
Силабус ― 

Особливості 

кінезотерапії при 

різних патологіях‖ 

за спеціальність 

227 ―Фізична 

терапія, 

ерготерапія‖ ІІ 

освітнього рівня 

Пункт 11 наукове 

консультування 

підприємств, 

установ, 

організацій не 

менше трьох 

років, що 

здійснювалося на 

підставі договору 

із закладом вищої 

освіти (науковою 

установою); 
Комунальний 

заклад «Клеванська 

спеціальна школа 

№ 1 І-ІІІ ступенів» 

Рівненської 

обласної ради 

(Довідка № 230 від 

03.09.2020 р.). 

Пункт 14 

керівництво 

постійно діючим 



студентським 

науковим гуртком 

/ 
Керівник постійно 

діючого 

студентського 

наукового гуртка 

«Здоров’я»  (Наказ 

№ 217 ос/к від 28 

вересня 2020 р.) 
Керівник постійно 

діючого 

студентського 

наукового гуртка 

«Здоров’я»  (Наказ 

№ 217 ос/к від 28 

вересня 2020 р.) 
 

Щербатий 

Анатолій 

Анатолійович 

Доцент 

кафедри 

«Фізична 

терапія, 

ерготерапія» 

Вінницький 

медичний 

інститут, 1990 р. 

за спеціальністю 

лікувальна 

справа, 

кваліфікація - 

лікар. Диплом 

УВ № 967084, 27 

червня 1990 р. 

Кандидат 

медичних наук, 

14.01.15 – нервові 

хвороби 

«Діагностика і 

лікування 

початкових 

проявів 

недостатності 

кровопостачання 

мозку у осіб, що 

зазнали впливу 

малих доз 

іонізуючої 

радіації». Диплом 

ДК №014405 від 

Відомості про досвід 

професійної діяльності. 

 Комунальне 

підприємство 

«Рівненський обласний 

центр психічного 

здоров′я населення» 

Рівненської обласної 

ради, лікар – 

невропатолог 

наркологічного 

стаціонарного 

відділення з 2003 р.  

Досвід практичної 

роботи за спеціальністю 

«неврологія» - 30 років. 

1.Національна медична 

академія післядипломної 

освіти імені П.Л. 

Шупика. 

Передатестаційний цикл 

з неврології  №967084 

від 01 березня 2016р. 
2. Рівненський обласний 

інститут післядипломної 

педагогічної освіти 

―Використання 

інноваційних 

технолдогій у 

навчально-виховному 

процесі‖ СП №02139765 

0000816  18 від 28 

Пункт 1 публікації 

у періодичних 

наукових 

виданнях, що 

включені до 

переліку фахових 

видань України, 

до 

наукометричних 

баз, зокрема 

Scopus, Web of 

Science Core 

Collection (див.6 

колонку) 

Пункт 4 

 наявність 



15 травня 2002 

року на підставі 

рішення президії 

Вищої 

атестаційної 

комісії України 

 

Категорія – вища. 

 

Фахові видання 

1. Стан після 

ішемічного інсульту: 

клінічний випадок // 

Східно-європейський 

неврологічний журнал 

(міжнародний 

спеціалізований 

науково-практичний 

журнал)- №3, 2016, с. 

40-46./ у співав.  

1. Особливості 

експериментально-

мотиваційних станів у 

психологічно 

дезадаптованих хворих 

на розсіяний склероз // 

Східно-європейський 

неврологічний журнал 

№3(15) 2017 - стр 11-17. 

/ у співав. 

2. Використання 

рефлексотерапії у 

складі комплексних 

лікувальних заходів в 

косметології // Східно-

європейський 

лютого 2018р. 150 год. 
3. Національний 

університет водного 

господарства та 

прирродовикористання. 

Інститут післядипломної 

освіти НУВГП. 12 СП 

160342 від 10 травня 

2017р. 
4. Тернопільський 

національний 

педагогічний 

університет імені 

Володимира Гнатюка 

ПК №000911 від 22 

травня 2020р 30 год. 

виданих 

навчально-

методичних 

посібників/посібн

иків для 

самостійної 

роботи здобувачів 

вищої освіти та 

дистанційного 

навчання, 

електронних 

курсів на освітніх 

платформах 

ліцензіатів, 

конспектів 

лекцій/практикум

ів/методичних 

вказівок/рекоменд

ацій/ робочих 

програм, інших 

друкованих 

навчально-

методичних праць 

загальною 

кількістю три 

найменування; 

Силабус 

―Обстеження, 

методи оцінки та 

контролю при 

порушенні 

діяльності нервової 

с истеми‖ 

спеціальність 227 



неврологічний журнал 

№3(15) 2017 стр.31-37./ 

у співав. 

3. Діагностика 

вертеброгенних 

больових синдромів // 

Східно-європейський 

неврологічний журнал 

№3(21), 2018 стр.4-12./ у 

співав. 

4. Особливості 

перебігу і підходів до 

лікування рухових 

розладів у хворих на 

люмбаго  синдромів // 

Східно-європейський 

неврологічний журнал 

№6 (24), 2018 стр.18-25./ 

у співав. 

5. Актуальність 

проведення 

семінарського заняття 

«Хвороба Паркінсона» 

на циклах тематичного 

удосконалення з 

неврології // Східно-

європейський 

неврологічний журнал 

№6 (24), 2018 стр.32-39./ 

―Фізична терапія, 

ерготерапія‖ І 

освітній рівень. 

 

Навчально-

методичний 

контект по 

дисціипліні 

―Обстеження, 

методи оцінки та 

контролю при 

порушенні 

діяльності нервової 

с 

истеми‖спеціальніс

ть 227 ―Фізична 

терапія, 

ерготерапія‖ І 

освітній рівень. 

 

 Методичні 

вказівки 

практичних занять 

по дисципліні ‖ 

Неврологія, та 

нейрохірурггія за 

професійним 

спрямуванням‖ 

спеціальність 227 

―Фізична терапія, 

ерготерапія‖ І 

освітній рівень. 

Пункт 5  захист 

дисертації на 



у співав. 

7. Г. М. Чуприна, Е. А. 

Труфанов, Н. К. Лекція 

циклу спеціалізації з 

рефлексотерапії 

"Застосування теорії 

ІНЬ і ЯН в традиційній 

китайській 

медицині" Свиридова, Г. 

С. Бондаренко, В. Ю. 

Свистун, А. А. 

Щербатий // Східно-

європейський 

неврологічний журнал. - 

2018. - № 4. - С. 26-31. 
 

8. Клінічний випадок: 

стан хворого після 

повторного гострого 

порушення мозкового 

кровообігу за ішемічним 

типом в басейні правої 

середної мозкової 

артерії з лівобічним 

геміпарезом / Н. К. 

Свиридова, Н. І. Інгула, 

І. М. Бєлякова, Н. Р. 

Руда, Х. І. Підгірна, А. 

А. Щербатий // Східно-

європейський 

неврологічний журнал. - 

2018. - № 4. - С. 32-37. 
  
9. Діагностика 

здобуття 

наукового ступеня 

(див колонка 5); 

Пункт 11 наукове 

консультування 

підприємств, 

установ, 

організацій не 

менше трьох 

років, що 

здійснювалося на 

підставі договору 

із закладом вищої 

освіти (науковою 

установою); 

Комунальний 

заклад «Клеванська 

спеціальна школа 

№ 1 І-ІІІ ступенів» 

Рівненської 

обласної ради 

(Довідка № 230 від 

03.09.2020 р.). 

Пункт 20 
досвід практичної 

роботи за 

спеціальністю 

(див.6 колонку) 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=Ж101257
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=Ж101257
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=Ж101257
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=Ж101257
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=Ж101257
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=Ж101257


вертеброгенних 

больових синдромів / Н. 

К. Свиридова, В. Г. 

Середа, І. Л. Довгий, О. 

В. Попов, А. А. 

Щербатий // Східно-

європейський 

неврологічний журнал. - 

2018. - № 3. - С. 4-12. 
10.Невротичні розлади – 

зворотні порушення 

нервової системи / Н. К. 

Свиридова, А. А. 

Щербатий // Східно-

європейський 

неврологічний журнал. - 

2019. - № 1. - С. 23-29. 

 

Маркович  

Олексій 

Володимирович 

Доцент 

кафедри  

Фізична 

терапія, 

ерготерапія 

КЗВО 

«Рівненська 

медична 

академія» 

Тернопільський 

державний 

медичний 

інститут 

Спеціальність 

Лікувальна 

справа 

Диплом ЖВ № 

981309 

реєстаційний № 

215 – 1980 р. 

Кандидат 

педагогічних наук 

13. 00. 04 

Формування 

професійних умінь 

мабутньої 

медичної сестри 

засобами 

алгоритмізації 

ДК № 053726 

Рішення 

Атестаційної 

колегії ВАК від 8 

Відомість про досвід 

професійної діяльності 
1981-1984 – хірург 

лінійної залізничної 

лікарні (м. Єсіль, 

Казахстан); 1989-1994 – 

хірург-сумісник (на 0,5 

ставки) на здоровпункті 

Рівненського 

тракторного заводу; 

1996- 2000 – хірург-

сумісник (на 0,5 ставки) 

на здоровпункті 

Рівненського 

радіозаводу. 

Офіційне опонування 

1 Інститут 

післядипломної освіти 

Національний універ 

ситет водного 

господарства та 

природокористування  

– 432 год  Галузь знань 

22 Oхорона здоров’я за 

спеціальністю 227 

Фізична терапія, 

ерготерапія. Свідоцтво 

СПВ 159771 від  03.04 

2018р. 

2.Рівненський обласний 

інститут 

післядипломної 

Пункт 1 наявність 

не менше п’яти 

публікацій у 

періодичних 

наукових 

виданнях, що 

включені до 

переліку фахових 

видань України, 

до 

наукометричних 

баз, зокрема 

Scopus, Web of 

Science Core 

Collection (див 

колонка 6) 

http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=Ж101257
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=Ж101257
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=Ж101257
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=Ж101257
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=Ж101257
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=JUU_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=IJ=&S21COLORTERMS=1&S21STR=Ж101257


липня  2009 при захисті дисертації 
1. Офіційний опонент 

дисертації Горай Ольги 

Віцентівни «Підготовка 

майбутніх медичних 

сестер (фельдшерів)» до 

санітарно-гігєнічного 

виховання і 

профілактичної роботи 

зі школярами» за 

спеціальністю: 

педогогічні науки 

13.00.04 – теорія і 

методика професійної 

освіти. Житомирський 

держ. ун-т ім.. І Франка 

2012 рік. 
2. Офіційний опонент 

дисертації Шарлович 

Зої Павлівни 

«Формування 

професійно-педагогічної 

компетентності 

медичних сестер 

сімейної медицини в 

процесі фахової 

підготовки» за 

спеціальністю: 

педогогічні науки 

13.00.04 – теорія і 

методика професійної 

освіти. Житомирський 

держ. ун-т ім.. І Франка 

2015 рік. 

педагогічної освіти — 

1’50 год. 150 год за 

спеціальністю 

педагогіка та методика 

викладання Свідоцтво 

№02139765  0000799  

18 28 лютого 2018р 

3.Тернопільський 

національ ний 

педагогічний універси 

тет ім. В. Гнатюка 30 

год. ПК №1780   18 

березня 2021р 

Пункт 3   

наявність 

виданого 

підручника чи 

навчального 

посібника 
1. О.Л.Ковальчук, 

Р.О.Сабадишин, 

О.В.Маркович 

«Медсестринство в 

хірургії»; 

2. Сабадишин Р.О., 

Рижковський В.О., 

Маркович О.В., 

Чижишин Б.З., 

Коробко Л.Р. 

«Хірургія» Том І, 

видавництво 2018р, 

Вінниця Нова 

Книга, 782 стор; 

3. Сабадишин Р.О., 

Рижковський В.О., 

Маркович О.В., 

Чижишин Б.З., 

Коробко Л.Р. 

«Хірургія» Том ІІ - 

видавництво 2018р, 

Вінниця Нова 

Книга, 588 стор; 

Пункт 4 

 наявність 

виданих 

навчально-

методичних 



Публікації 
1. Маркович О.. 

Алгоритмічні підходи 

до формування 

професійної 

компетентності 

сучасних фахівців-

реабілітологів 

/Маркович Олексій, 

Коробко Лариса, 

Рижковський 

Володимир, Чижишин 

Борис //Збірник 

наукових праць. 

Фізична культура, спорт 

та здоров` нації Випуск 

8 (27) 
. С. 277 

2. Сучасні тенденції 

спрямовані на 

збереження здоровя 

людини Збірник 

наукових праць Випуск 

2 Харків – 2021. 

Маркович О.В., 

Коробко Л.Р., Чижишин 

Б.З. Особливості 

лікувальної фізичної 

культури при 

остеопорозі 

тазостегнового суглоба 

стор 56-60 
3. Сучасні тенденції 

спрямовані на 

посібників/посібн

иків для 

самостійної 

роботи здобувачів 

вищої освіти та 

дистанційного 

навчання, 

електронних 

курсів на освітніх 

платформах 

ліцензіатів, 

конспектів 

лекцій/практикум

ів/методичних 

вказівок/рекоменд

ацій/ робочих 

програм, інших 

друкованих 

навчально-

методичних праць 

загальною 

кількістю три 

найменування; 

1. В.О., Маркович 

О.В., Чижишин 

Б.З., Коробко Л.Р 

Навчально-

методичний 

посібник: 

«Визначення 

функціональної 

здатності м’язів 

кисті» 2021р.;                            

2. В.О., Маркович 



збереження здоровя 

людини Збірник 

наукових праць Випуск 

2 Харків – 2021. 

Коробко Л. Р., 

Маркович О. В., 

Чижишин Б.  Фахова 

медична допомога 

реабілітолога при 

підготовці до 

протезування нижніх 

кінцівок стор 44-48 

 

О.В., Чижишин 

Б.З., Коробко Л.Р 

Навчально-

методичний 

посібник: 

«Прийоми і техніка 

лікувального 

масажу» 2021р. 
3. В.О., Маркович 

О.В., Чижишин 

Б.З., Коробко Л.Р 

Навчально-

методичний 

посібник з 

ілюстраціями: 

«Клінічно-

реабілітаційний 

менеджмент при 

порушенні 

діяльності опорно-

рухового апарату»  

2021р. 

4. В.О., Маркович 

О.В., Чижишин 

Б.З., Коробко Л.Р 

Навчально-

методичний 

посібник: 

«Визначення та 

тлумачення обсягу 

рухів в суглобах» 

2021р. 
5. В.О., Маркович 

О.В., Чижишин 



Б.З., Коробко Л.Р 

Навчально-

методичний 

посібник з 

аргументаціями: 

«Тестовий 

контроль з питань 

загальної 

травматології» 

2021р. 
6. В.О., Маркович 

О.В., Чижишин 

Б.З., Коробко Л.Р 

Навчально-

методичний 

посібник: 

7. В.О., Маркович 

О.В., Чижишин 

Б.З., Коробко Л.Р 

Навчально-

методичний 

посібник з 

аргументаціями: 

«Тестовий 

контроль з питань 

спеціальної 

травматології і 

ортопедії» 2021р. 

Пункт 5  захист 

дисертації на 

здобуття 

наукового ступеня 

(див колонка 5); 

Пункт 12 



наявність 

апробаційних 

та/або науково-

популярних, 

та/або 

консультаційних 

(дорадчих), та/або 

науково-

експертних 

публікацій з 

наукової або 

професійної 

тематики 
1.Маркович О.В.,   

Удосконалення 

алгоритмічного 

підходу до 

формування 

фахових умінь 

майбутніх 

медичних 

працівників в 

умовах 

дистанційного 

навчання/ 

Маркович О.В., 

Коробко Л,Р., 

Чижишин Б.З.// 

Матеріали 

Міжнародної 

дистанційної 

науково-практичної 

конференції 

«Технології 



дистанционного 

обучения: 

внедрение, 

развитие, 

усовершенствовани

е» м. Харків 2021  

С. 435-441. 
2.Коробко 

Л.Р.,Використання 

web-ресурсів: miro, 

flippity – як 

інструмент для 

залучення онлайн-

уваги студентів-

медиків / Корорбко 

Л.Р., Чижишин Б.З, 

Маркович О.В., 

Невгадовська П.М. 

// Матеріали 

Міжнародної 

дистанційної 

науково-практичної 

конференції 

«Технології 

дистанционного 

обучения: 

внедрение, 

развитие, 

усовершенствовани

е» м. Харків 2021.   

С. 260-264. 
4. Маркович О.В. 

Фахова медична 

допомога 



реабілітолога, при 

підготовці до 

протезування 

нижніх кінцівок. /. 

Коробко Л. Р.,  

Маркович О. В., 

Чижишин Б. З. 

//Сучасні тенденції 

спрямовані на 

збереження 

здоров’я людини : 

матеріали ІІ наук.-

практ. internet-

конф. з 

міжнародною 

участю присв. 

пам’яті проф. О.В. 

Пєшкової, м. 

Харків, 22 – 23 

квіт. 2021 р. 

Харків, 2021. С. 
5.Маркович О. В  

Особливості 

лікувальної 

фізичної культури 

при остеоартрозі 

тазостегнового 

суглоба./ Маркович 

О. В., Коробко Л. 

Р., Чижишин Б. З 

//Сучасні тенденції 

спрямовані на 

збереження 

здоров’я людини : 



матеріали ІІ наук.-

практ. internet-

конф. з 

міжнародною 

участю присв. 

пам’яті проф. О.В. 

Пєшкової, м. 

Харків, 22 – 23 

квіт. 2021 р. 

Харків, 2021. С.   6. 

Маркович О.В. 

Роль самостійного 

навчання в процесі 

підготовки 

майбутніх фізичних 

терапевтів, 

ерготерапевтів/ 

О.В. Маркович, 

Л.Р. Коробко , Б.З. 

Чижишин // 

Матеріали 

Всеукраїнської 

науково-практичної 

конференції 

Пріорітетні 

напрями 

досліджень в 

науковій та 

освітній діяльності: 

проблеми та 

перспективи .12-

13.10.2021 Рівне 

Пункт 19 

діяльність за 



спеціальністю у 

формі участі у 

професійних 

об’єднаннях 
1.Участь в 

методичному 

об’єднанні 

викладачів 

професійно-

орієнтованих 

дисциплін 

хірургічного 

профілю 

2. Член наукового 

консультування КЗ 

«Клеванська школа 

номер 1 І-ІІІ 

ступенів» 

Рівненської 

обласної ради 

(Довідка вихідний 

номер 314 від 

03.09.2021р.) 

Пункт 20 

досвід практичної 

роботи за 

спеціальністю 

(див.6 колонку) 

 

Палапа  
Василь 

 Васильович 

Завідувач 

кафедри 

медико 

профілактич

них 

Ужгородський 

державний 

медичний 

університет         

   медичний 

Кандидат 

медичних наук, 

14.01.01 – 

акушерство та 

гінекологія, 

Відомості про досвід 

професійної 

діяльності: 

Інтернатура – 

Закарпатська область 

1. Рівненський обласний 

інститут післядипломної 

педагогічної освіти, 

«Педагогіка та методика 

викладання»,  

Пункт 1 

наявність 

публікацій у 

періодичних 

наукових 



дисциплін та 

лабораторної 

діагностики 

КЗВО 

«Рівненська 

медична 

академія» 
 

факультет,1996р 

Диплом ВС-ВЕ 

№001641 від 30 

червня 1996р 

Інтернатура, 

сертифікат 

Лікаря 

спеціаліста 1996-

1998р в 

Хустський ЦРЛ 

У/І №000809 від 

29 січня 1998р. 

Лікар акушер-

гінеколог 1998о. 

«Особливості 

діагностики та 

корекції 

набрякової форми 

передменструальн

ого синдрому у 

жінок раннього ре 

продуктивного 

віку» , Диплом 

Вінницький 

національний 

медичний 

університет імені 

М.І. Пирогова ДК 

№027796 

28 квітня 2015р. 

Вища категорія, 

викладач-методист 

Хустський міський 

пологовий будинок 

1996-1998рр. 

Лікар ординатор 

Рівненського міського 

пологового будинку №1 

з 1999-2003рр. 

Публікації: 

1. Палапа В.В Роль 

симуляційного навчання 

в підвищенні якості 

практичної підготовки 

студентів при вивченні 

акушерства та 

гінекології 

/В.В. Палапа, В.М. 

Оксюта //Матеріали X 

Міжнародної 

науковопрактичної 

конференції «Вища 

освіта та практика в 

медсестринстві».- 

м. Житомир 24-25.10. 

2019р. 

2. Палапа 

В.В.Практично-

орієнтований підхід в 

підготовці медичних 

сестер 

/В.В. Палапа, В.М. 

Оксюта //Матеріали 

науково-практичної 

конференції з 

міжнародною участю 

«Використання 

інноваційних технологій 

у навчально-виховному 

процесі», СПК 

№021397650000786, від 

28.02.2018  . 

 2. Львівський 

національний медичний 

університет ім. 

Д.Галицького 

факультет 

післядипломної освіти  

ТУ «Ультразвукова 

діагностика» , 

сертифікат №100018, 

від 03.05.2017р 

3. Навчальне 

стажування ―Ефективні 

комунікації в медичній 

академії‖ Україно-

швейцарський проект 

―Розвиток медичної 

освіти‖ КЗВО 

―Рівненська медична 

академія‖ (15 год) 28-

29.01.2021 

 

виданнях (див.6 

колонку) 
 

Пункт 4: 

наявність виданих 

навчально-

методичних 

посібників/посібн

иків для 

самостійної 

роботи здобувачів, 

електронного 

курсу на освітній 

платформі 

Moodle, 

конспектів лекцій/  

практикумів/мето

дичних вказівок/ 

робочих програм, 

інших друкованих 

навчально-

методичних праць                 

Навчально-

методичні 

посібники: 

1.Гінекологія: курс 

лекцій 

/В.М.Оксюта,- 

КЗВО «Рівненська 

медична 

академія»,2018. 
2.Фізична 

реабілітація в 

гінекології: курс 



«Формування 

професійної 

ідентичності 

майбутнього медичного 

та фармацевтичного 

працівника: теорія і 

практика» Рівне 8.-9.10. 

2020 р. 

3. Палапа В.В 

Використання 

технологій 

дистанційного навчання 

в 

практичній підготовці 

бакалаврів фізичної 

терапії, ерготерапії в 

умовах 

пандемії /В.В. Палапа, 

В.М. Оксюта 

//Матеріали ХІ Науково-

практичної 

конференції з 

міжнародною участю 

"Вища освіта та 

практика в 

медсестринстві", 

Житомир, 22.10.2020 р. 

4.«Використання 

хмарних сервісів 

GOOGLE в 

комунікативних 

відносинах персоналу» 

(виступ) Обласна 

науково-теоретична 

лекцій / 

В.М.Оксюта,- 

КЗВО«Рівненська 

медична академія», 

2019. 
 Електронний 

навчально-

методичний 

комплекси:1.Гінеко

логія. 

Спеціальность 223 

Медсестринство: 

лекції / 

В.М.Оксюта, 

http://moodle.mcolle

ge.rv.ua/course/view

.php?id=652           

2.Фізична 

реабілітація в 

гінекології. 

Спеціальность 227 

Фізична терапія-

ерготерапія: лекції / 

В.М.Оксюта, 

http://moodle.mcolle

ge.rv.ua/course/view

.php?id=1627 
Пункт 5 

захист дисертації 

на здобуття 

наукового ступеня 

(див колонка5); 

Пункт 10 
участь у 

http://moodle.mcollege.rv.ua/course/view.php?id=652
http://moodle.mcollege.rv.ua/course/view.php?id=652
http://moodle.mcollege.rv.ua/course/view.php?id=652
http://moodle.mcollege.rv.ua/course/view.php?id=652
http://moodle.mcollege.rv.ua/course/view.php?id=652
http://moodle.mcollege.rv.ua/course/view.php?id=1627
http://moodle.mcollege.rv.ua/course/view.php?id=1627
http://moodle.mcollege.rv.ua/course/view.php?id=1627
http://moodle.mcollege.rv.ua/course/view.php?id=1627
http://moodle.mcollege.rv.ua/course/view.php?id=1627
http://moodle.mcollege.rv.ua/course/view.php?id=1627


конференція 

«Дистанційна освіта як 

фактор 

постмодерністського 

суспільства в умовах 

COVID-19» 

КЗВО ―Рівненська 

медична академія‖ 

Сертифікат No 

2021/02/04/116 

5.Марущак М. І., Мялюк 

О. П., Палапа В. В., 

Демянчук М. Р. 

Лабораторні показники 

крові при COVID-19 

КЗВО ―Рівненська 

медична академія 

‖Матеріали 

Всеукраїнської науково-

практичної конференції 

―Актуальні питання 

діагностики COVID-19‖. 

18-19 лютого. Рівне. 

2021р. Сертифікат 

№4/015/0040-2021 

6. Оксюта В.М., Палапа 

В.В.Використання 

біоімпедансометрії в 

діагностиці гестаційних 

набряків //КЗВО 

―Рівненська медична 

академія ‖13-14 травня 

2021 року 

7. Палапа В. В. 

міжнародних 

наукових та/або 

освітніх проектах: 
Участь в 

Українсько-

швейцарському 

проекті ―Розвиток 

медичної освіти в 

Україні‖ 

Пункт 11 наукове 

консультуванняпі

дприємств, 

установ, 

організацій не 

менше трьох 

років, що 

здійснювалося на 

підставі договору 

із закладом вищої 

освіти (науковою 

установою); 
Комунальний 

заклад «Клеванська 

спеціальна школа 

№ 1 І-ІІІ ступенів» 

Рівненської 

обласної ради 

Комунальне 

підприємство 

«Рівненський 

обласний 

спеціалізований 

центр реабілітації 

дітей з органічними 



Комп’ютерна 

томографія як метод 

прогнозування розвитку 

COVID-19 / В. В.  

Палапа, В. М. Оксюта, 

О. П. Мялюк, П. П. 

Семенюк 

8. Демянчук М.Р. Баб’як 

О.В. Палапа В.В. 

Загальна характеристика 

методологічних, 

організаційних, 

методичних аспектів 

використання 

симуляційних 

технологій у процесі 

професійної підготовки 

майбутніх бакалаврів 

сестринської справи у 

медичних коледжах. . 

Інноваційна педагогіка: 

наук. журн. Одеса, 2021. 

Вип. 35, т. 1. 

ураженнями 

центральної 

нервової системи з 

порушенням 

психіки та 

паліативної 

допомоги дітям» 

Рівненської 

обласної ради 

Пункт 19 

діяльність за 

спеціальністю  у 

формі участі у 

професійних 

об’єднаннях 
Участь в 

методичному 

об’єднанні 

викладачів 

дисциплін 

загальнохірургічно

го профілю 

медичних 

навчальних 

закладів 

Рівненського 

регіону 
Дійсний член 

―Асоціації 

медичних сестер‖ з 

01.06.2018 року 

Пункт 20 
досвід практичної 

роботи за 



спеціальністю 
(див колонку 6) 
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