
Додаток 15  

до Ліцензійних умов 

ВІДОМОСТІ  

про науково-педагогічних, педагогічних та наукових працівників, що підтверджують їх освітню  

та/або професійну кваліфікацію для забезпечення освітнього процесу на відповідному рівні вищої  

освіти або за освітньою програмою, що передбачає присвоєння професійної кваліфікації з професій,  

для яких запроваджено додаткове регулювання, на відповідному рівні вищої освіти 

 

1. Загальна інформація про забезпечення науково-педагогічними, педагогічними та науковими працівниками 

освітнього процесу за освітньою програмою 223 «Медсестринство», 224 «Технології медичної діагностики та лікування» 

що передбачає присвоєння професійної кваліфікації з професій, для яких запроваджено додаткове регулювання, на 

першому (бакалаврському) рівні вищої освіти 

 

Найменування показника 
Кількість 

(осіб) 

Загальна кількість науково-педагогічних, педагогічних та наукових працівників 16 

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

роботи (в тому числі за суміщенням) 

15 

з них кількість:  

- докторів наук та (або) професорів  

5 

- кандидатів наук та (або) доцентів 7 

 

 

 



 

 

 

 

2. Якісний склад науково-педагогічних, педагогічних та наукових працівників, які забезпечують освітній процес за 

освітньою програмою 223 «Медсестринство», 224 «Технології медичної діагностики та лікування» 

Найменуванн

я освітнього 

компонента, 

який 

закріплено за 

науково-

педагогічним, 

педагогічним, 

науковим 

працівником 

Прізвище, 

ім‘я, по 

батькові 

науково-

педагогічно

го, 

педагогічно

го, 

наукового 

працівника 

Найменува

н-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 

зазначенням 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, 

спеціальність, назва 

дисертації, рік захисту, 

серія, номер,  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), 

Відомості про 

підвищення 

кваліфікації  

(найменуван-ня 

закладу, вид 

документа, тема, 

дата видачі і  

кількість 

навчальних  

кредитів (годин)) 

Досягнення у 

професійній 

діяльності 

(відповідно до 

пункту 38 

Ліцензійних умов 

провадження 

освітньої 

діяльності) 



протягом останніх п‘яти 

років) 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Освітньо-професійна програма «Сестринська справа» підготовки здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти за 

спеціальністю 223 Медсестринство галузі знань 22 Охорона здоров‘я 

Особи, які працюють за основним місцем роботи 
1 2 3 4 5 6 7 8 

 

Антонюк 

Марія 

Миколаївна 
 

 

Завідувач 

ка 

відділення 

Фахового 

медичного 

коледжу, 

доцент 

кафедри 

медико-

профілакти

чних 

дисциплін 

та 

лаборатор 

ної 

діагностики

КЗВО 

«Рівненська 

медична 

академія» 

(внутрішнє 

сумісництв

о 0.5 п.о. ) :  

 

Національний 

університет харчових 

технологій (м.Київ), 

1999р., 

«Біотехнологія», 

магістр з 

біотехнології 

Кандидат технічних 

наук, (ДК №039134 

від 18.01.2007 р.) 

доцент (ДЦ 

№020590 від 

23.12.2008 р.). 

 

Наукові публікації:  

Stabnikova О., Antoniuk M., 

Stabnikov V., Arsen‘eva L. 

Ukrainian dietary bread with 

selenium-enriched soya malt. 

Plant Foods for Human 

Nutrition. First Online: 24 April 

2019 

https://doi.org/10.1007/s11130-

019-00731-z (Scopus Impact 

Factor - 2,465). 

Bazhay-Zhezherun S., 

Romanovska T., Antonіuk M. 

Improving the nutritional value 

of grains by biological 

activation // Ukrainian Food 

Journal. - 2016. Vol. 5. Issue 3. 

– P. 476 - 484. 

Simakhina G.А., Bazhay-

Zhezherun S.А., Mykoliv T.І., 

Bereza-Kindzerska L.V., 

Antonіuk M.M. / The Use Of 

The Biologically Activated 

Grain Is In Technology Of 

Health Products // East 

European Scientific Journal. – - 

2016. № 5(9). – Vol. 4. – Р.147-

Стажування в 

Інституті 

мікробіології і 

вірусології ім. Д.К. 

Заболотного 

Національної 

академії наук 

України, 17.10.2016 

– 17.11.2016р., 

«Біотехнологія та 

біоінженерія», наказ 

№ 585к, від 

06.10.2016р. 

  

 

 

-    1) наявність за 

останні п‘ять років 

наукових публікацій 

у періодичних 

виданнях, які 

включені до 

наукометричних баз, 

рекомендованих 

МОН, зокрема Scopus 

або Web of Science 

Core Collection (див. 

кол.6)  

 2) наявність не 

менше п‘яти 

публікацій у 

періодичних 

наукових виданнях, 

що включені до 

переліку фахових 

видань України 

1. Simakhina G.А., 

Bazhay-Zhezherun 

S.А., Mykoliv T.І., 

Bereza-Kindzerska 

L.V., Antonіuk M.M. / 

The Use Of The 

Biologically Activated 

https://doi.org/10.1007/s11130-019-00731-z
https://doi.org/10.1007/s11130-019-00731-z
https://doi.org/10.1007/s11130-019-00731-z
https://doi.org/10.1007/s11130-019-00731-z


153. 

Участь у конференціях: 

Антонюк М.М., Хмеляр І.М. 

Орієнтація базових знань, 

умінь і навичок на професійне 

становлення студентів-

медиків // Міжнародна 

науково-практична інтернет-

конференція 

«Трансформаційні процеси в 

освіті та медицині: 

вітчизняний та зарубіжний 

контекст» (12-13 жовтня 2018 

року, м.Тернопіль) 

Заяць А.І., Антонюк М.М. 

Отримання білків 

терапевтичної дії за 

допомогою системи секреції 

третього типу фітопатогенних 

бактерій // Збірник статей ІІ 

Всеукраїнської наукової 

конференції (з міжнародною 

участю) «Наукова Україна» 

(23-24 травня 2016 р., м. 

Дніпропетровськ). – С. 27-30. 

Заяць А., Антонюк М. 

Фітопатогенні бактерії в 

біотехнології // Матеріали 82 

міжнародної наук. конф. мол. 

учених, аспірантів і студентів 

«Наукові здобутки молоді – 

вирішенню проблем 

харчування людства у XXI 

столітті» (Київ, НУХТ, 13-14 

квітня 2016 р.). – Ч. 1. – С. 

414. 

Grain Is In Technology 

Of Health Products // 

East European 

Scientific Journal. – 

2016. № 5(9). – Vol. 4. 

– Р.147-153. 

2. Bazhay-Zhezherun 

S., Antonіuk M., 

Smulska J. 

Biologically activated 

wheat grain as а 

functional component 

of glazed bars // 

Ukrainian Food 

Journal. – 2015. – Vol. 

4., Iss. 2 – Р.310-320. 

3. Бажай-Жежерун 

С.А., Антонюк М.М. 

Дослідження 

показників якості 

батончика на основі 

біологічно 

активованого зерна // 

Технологический 

аудит и резервы 

производства. – 2015. 

– № 3/3 (23). – С. 15-

17 

4. Поліщук Г.Є., 

Антонюк М.М., 

Мацько Л.М., 

Мартич В.В. 

Дослідження 



Кондратенко А., Антонюк М. 

Некультивовані 

мікроорганізми як 

продуценти унікальних 

біологічно активних сполук // 

Матеріали 82 міжнародної 

наук. конф. мол. учених, 

аспірантів і студентів 

«Наукові здобутки молоді – 

вирішенню проблем 

харчування людства у XXI 

столітті» (Київ, НУХТ, 13-14 

квітня 2016 р.). – Ч. 1. – С. 

417. 

 

бактеріальної 

забрудненості 

молочних сумішей, 

молочного та 

плодово-ягідного 

морозива // 

Biotechnologia acta. – 

2013. – Vol. 6, № 6. – 

Р. 139-145. 

5. Губеня В.О., 

Антонюк М.М., 

Арсеньєва Л.Ю. 

Вплив носіїв заліза на 

технологічний процес 

виробництва житньо-

пшеничного хліба // 

Харчова наука і 

технологія. – 2013. –  

№ 1 (22). – С. 55-59. 

3) наявність виданого 

підручника та 

посібника,  в тому 

числі видані у 

співавторстві: 

Харчова 

біотехнологія // 

підруч. Т.П.Пирог, 

М.М. Антонюк, О.І. 

Скроцька, 

Н.Ф.Кігель. К.: 

Видавництво Ліра-К, 

2016. – 408 с. 

Іммобілізовані 



ферменти і клітини в 

біотехнології // навч. 

посібн. Н.М. 

Грегірчак, М.М. 

Антонюк, Л.М. 

Буценко. К.: НУХТ, 

2015. – 267 с. 

4) наявність 

електронних курсів 

на освітній 

платформі Moodle , 

конспектів 

лекцій/методичних 

вказівок/ робочих 

програм 

5) участь у 

міжнародних 

наукових та/або 

освітніх проектах: 

- Міжнародний 

проект „Inco-

Copernicus‖ на тему 

«Поліпшені методи 

отримання польських 

та українських 

ферментованих 

продуктів», ERB 

1C15-CT98-0903 

(2000-2003рр.). 

-Проект з 

фундаментальних 

досліджень на тему 

«Розроблення 

науково-практичних 

основ комбінування 

сировини для 

створення нових 



харчових продуктів 

на молочній основі», 

№ 0108U09780 (2009-

2011рр.).  

- Проект на тему 

«Розроблення 

інноваційних 

технологій харчових 

продуктів 

комбінованого 

складу на основі 

активованої 

рослинної сировини», 

№0111U010380 

(2012-2013 рр.). 

7) робота у складі 

Акредитаційної 

комісії (експерт) 

10) заступник 

завідувача кафедри 

(на громадських 

засадах), секретар 

Вченої ради 

факультету НУХТ. 

11) наукове 

консультування 

підприємств, установ, 

організацій  

- КЗ «Клеванська 

спеціалізована школа 

№1  

І-ІІІ ст.» РОР 

- КП ―Рівненський 

обл спец будинок 

дитини з центром 

реаб. дітей з 

органічними 



ураженнями цнс з 

порушенням психіки 

та паліативної 

допомоги дітям‖ РОР 

3 552 від 04.10.2021р 

12) наявність не 

менше п‘яти 

авторських свідоцтв 

та/або патентів 

загальною кількістю 

два досягнення: 

- 23 авторських 

свідоцтва та патенти 

14) робота у складі 

організаційного 

комітету (член 

оргкомітету) 

Всеукраїнської 

студентської 

олімпіади з 

біотехнології (НУХТ, 

2014-2016 рр.) 

- робота у складі 

журі Всеукраїнського 

конкурсу 

студентських 

наукових робіт 
(секція «Природничі 

науки. Екологія та 

екологічна безпека»; 

Донецький 

національний 

технічний 

університет; 2014 р.)  

19) дійсний член 

Асоціації 

превентивної та 

антиейджинг терапії 

 
 

 

Баб‘як 

Володимир 

Проректор 

з 

Тернопільська 

державна медична 

Кандидат медичних 

наук, 14.01.10 –
Відомості про досвід 

професійної діяльності: 

1.Національний 

медичний 

1) наявність не 

менше п’яти 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Іванович  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

навчальної 

роботи  

Професор 

кафедри 

―Медико — 

профілакти

чних 

дисциплін 

та 

лабораторн

ої 

діагностики

‖КЗВО 

‗‖Рівненськ

а медична 

академія‖ 

(внутрішнє 

сімісництво 

0.5 п.о ) :  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

академія ім. 

І.Я.Горбачевського, 

2001, лікувальна 

справа, лікар 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

педіатрія, 

«Патогенетичне 

обгрунтування 

лікування  

хронічного 

гастродуоденіту 

асоційованого з 

гелікобактер пілорі 

інфекцією, у дітей з 

урахуванням пору- 

шень обміну заліза 

та гастропротектив 

ного потенціалу 

слизової оболонки 

шлунку». 

Диплом 

ДК№054753 від 

14.10.2009р. 

виданий ВАК 

України   

 

 

 

 

 

В 2001 – 2002 рр. проходив 

інтернатуру на базі 

Рівненської міської дитячої 

лікарні та отримав сертифікат 

лікаря-спеціаліста за 

спеціальністю ―Педіатрія‖. З 

2002 року працював на посаді 

дитячого лікаря-імунолога 

поліклініки №1,  2003-2004 

року - на посаді лікаря-

педіатра ДШВ поліклініки 

№1 м. Рівне. З вересня 2004 

року за сумісництвом - лікар-

педіатр ДШВ поліклініки №1, 

з 2011 року присвоєно першу 

кваліфікаційну категорію зі 

спеціальності «Педіатрія». 

Публікації: 
1. Досвід застосування 

послідовної 

антигелікобактерної терапії 

на основі препарату вісмуту у 

дітей з функціональною 

диспепсією / Лукашук В.Д., 

Алі С.А., Ходаківська С.П., 

Бовкун О.А., Лукашук І.В., 

Дмитришин Б.Я., Мелліна 

Т.В., Єсипова С.І., Баб‘як В.І., 

Головатюк Л.М., Свірень А.І. 

// Міжнародний журнал 

педіатрії, акушерства та 

гінекології Липень/Серпень 

2016 Том 10 №1. - С. 58. 

(http://ijpog.org/downloads/24/

19-111.pdf) 

2. Клінічне значення 

цитокінів у дітей раннього 

віку з гострим обструктивним 

бронхітом / Лукашук В.Д., 

Дмитришин Б.Я., Лукашук 

І.В., Ходаківська С.П., Бовкун 

університет ім.О.О. 

Богомольця 

«Стандартизовані 

методи діагностики 

якості підготовки 

фахівців галузі 

знань Охорона 

здоров‘я» 20.04-

22.04. 2016 

посвідчення, №252, 

від 26.04. 2016 

2. Національний 

університет водного 

господарства та 

природокористуванн

я. Інститут 

післядипломної 

освіти НУВГП. 

Галузь знань 22 

Охорона здоров‘я, 

дисципл. (тема): 

«Охорона праці та 

БЖ у галузі» - 108 

год. Галузь знань 01 

Освіта, 

спеціальність 011 

Науки про освіту, 

дисципл. (тема): 

«Педагогіка та 

методика 

викладання ВШ» - 

108 год. 

Галузь знань 22 

Охорона здоров‘я, 

спеціальність 227 

Фізична 

реабілітація, 

дисципл. (тема): 

«Фзична 

реабілітація при 

різних нозологіях, 

публікацій у 

періодичних 

наукових виданнях, 

що включені до 

переліку фахових 

видань України, до 

наукометричних 

баз, зокрема Scopus, 

Web of Science Core 

Collection (див.6 

колонку) 

9) участь у  

парламентських 

слуханнях на тему: 

«Медична освіта в 

Україні: погляд у 

майбутнє» (Верховна 

Рада України 

22.03.17р.)  

10) участь у 

міжнародних 

наукових та/або 

освітніх проектах: 
участь в Українсько-

швейцарському 

проекті ―Розвиток 

медичної освіти в 

Україні‖,   

11) наукове 

консультування 

підприємств, 

установ, організацій  
КЗ «Клеванська 

спеціалізована школа 

№1  

І-ІІІ ст.» РОР 

12) наявність 

науково-популярних 

публікацій (див.6 

колонку),  

15) 

http://ijpog.org/downloads/24/19-111.pdf
http://ijpog.org/downloads/24/19-111.pdf


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

О.А., Головатюк Л.М., 

Єсипова С.І., Сафонова Г.І., 

Коротич Т.І., Баб‘як В.І., 

Свірень А.І. // Міжнародний 

журнал педіатрії, акушерства 

та гінекології 

Липень/Серпень 2016 Том 10 

№1. - С. 58-59. 

(http://ijpog.org/downloads/24/

19-111.pdf) 

3. Клінічні варіанти 

синдрому дефіциту уваги і 

гіперреактивності у дітей 

молодшого шкільного віку / 

Лукашук В.Д., Баб‘як В.І., 

Савчук Л.О., Шишак О.І. // 

Міжнародний журнал 

педіатрії, акушерства та 

гінекології Липень/Серпень 

2016 Том 10 №1. - С. 59. 

(http://ijpog.org/downloads/24/

19-111.pdf) 

4. Клінічне значення 

неінвазивних тестів у 

діагностиці Helicobacter 

pylori-інфікування дітей з 

хронічним гастритом / 

Лукашук В.Д., Алі Самех Алі, 

Шевцова О.М., Баб‘як В.І., 

Палагнюк Н.О. // Медична 

наука України. – 2016. – Т.12, 

№3–4. – С. 92-97. 

(http://nbuv.gov.ua/UJRN/nvnm

u_2016_12_3-4_16) 

5. Синдром дефіциту 

уваги і гіперактивності у 

школярів: медико-педагогічна 

підтримка / Лукашук В.Д., 

Баб´як В.І., Савчук Л.О., 

Шишак О.І. // За матеріалами 

XVІІІ Всеукраїнської 

фізич. реабілітація» 

- 108 год. 

Спеціальність 073 

Менеджмент, 

дисципл. (тема): 

«Управління 

освітньою 

діяльністю  у ВНЗ» - 

108 год. Свідоцтво 

12СПВ 159760, від 

10.04.2018р. 

3. Українська 

академія біологічної 

медицини Школа 

практикуючого 

лікаря «Оптимізація 

терапії захворювань 

дитячого віку 

біорегуляційними 

препаратами «Хель» 

3 год. Вебінар 

09.12.2016 

4. Курс «Ектренний 

медичний 

рятувальник» 

сертифікат №00-

000290 від 

09.02.2018 

5. Навчання з 

надання домедичної 

допомоги за 

навчальною 

програмою ІІ рівня 

(48 год.) при ГО 

«Захист патріотів» з 

31.01.2018р. по 

08.02.2018р. 

Посвідчення про 

підготовку  з 

надання домедичної 

допомоги №290  

 член журі  II—III 

етапу Всеукраїнських 

конкурсів-захистів 

науково-

дослідницьких робіт 

учнів — членів 

Національного 

центру ―Мала 

академія наук 

України‖ 

19) 

-Участь в 

методичному 

об‘єднанні 

викладачів дисциплін 

загальнотерапевтичн

ого профілю 

медичних навчальних 

закладів Рівненського 

регіону 

-Навчання з надання 

домедичної допомоги 

за навчальною 

програмою ІІ рівня 

(48 год.) при ГО 

«Захист патріотів» з 

31.01.2018р. по 

08.02.2018р. 

Посвідчення про 

підготовку  з надання 

домедичної допомоги 

№290  

ГО «Всеукраїнська 

асоціація дитячої 

імунології» 

Сертифікат учасника 

семінару 

«Впровадження 

вакцин проти 

COVID-19 – 

оновлення даних» 

http://ijpog.org/downloads/24/19-111.pdf
http://ijpog.org/downloads/24/19-111.pdf
http://ijpog.org/downloads/24/19-111.pdf
http://ijpog.org/downloads/24/19-111.pdf
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=nvnmu_2016_12_3-4_16
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=nvnmu_2016_12_3-4_16


науково-практичної 

конференції «Актуальні 

питання педіатрії», 

присвяченої пам‘яті члена-

кореспондента НАН, АМН 

України, РАМН, професора 

В.М.Сідельникова,  21-23 

вересня 2016 року, м.Львів. 

(http://www.health-

loda.gov.ua/files/programme_si

delnikov_2016.pdf) 

6. Клінічне значення 

Helicobacter pylori-статусу 

дітей з функціональною 

диспепсією та з хронічним 

гастритом / Лукашук В.Д., 

Алі Самех Алі, Шевцова 

О.М., Баб'як В.І., Палагнюк 

Н.О. // Науково - практичний 

журнал ПЕРИНАТОЛОГІЯ 

ТА ПЕДІАТРІЯ 2017 № 2. - С. 

140-146. (https://med-

expert.com.ua/wp-

content/uploads/2017/09/25-

1.pdf) 

7. Оцінка Helicobacter 

pylori-статусу дітей з 

функціональною диспепсією / 

Лукашук В.Д., Алі Самех Алі, 

Шевцова О.М., Баб‘як В.І., 

Палагнюк Н.О. // Український 

медичний часопис. – 2017. – 

№6 (122). – С130-132. 

(https://www.umj.com.ua/article

/116778/otsinka-b-i-

helicobacter-pylori-i-b-statusu-

ditej-z-funktsionalnoyu-

dispepsiyeyu) 

8. Ефективність 

антихелікобактерної терапії з 

ад‘ювантом вітаміном д у 

6. Рівненський 

обласний інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти. 

Спеціалізований 

тренінг для 

працівників 

освітньої сфери 

«Інклюзивний 

простір. Практичні 

кроки» 8 год. 

Сертифікат від 

16.02.2018р. 

7. Сертифікат про 

навчання в Осінній 

школі з медичної 

освіти №002 з 

07.10.2019р. по 

09.10.2019р. 

Нараховано 19 

European CME 

credits. 

8. Сертифікат про 

участь у семінарі з 

розвитку 

медсестринської 

освіти 7 год. 

Сертифікат №001 

від 10.10.2019р. 

9. ДУ «Центр 

громадського 

здоров‘я» МОЗ 

України. Сертифікат 

Дистанційний курс  

«Респіраторні 

віруси, що 

виникають, 

включаючи новий 

коронавірус». 

16.03.2020р.  4 год. 

10.ДУ «Центр 

ГО "Академія 

сімейної медицини 

України". Сертифікат 

учасника 

20) досвід 

практичної роботи 

за спеціальністю 

(див.6 колонку) 

http://www.health-loda.gov.ua/files/programme_sidelnikov_2016.pdf
http://www.health-loda.gov.ua/files/programme_sidelnikov_2016.pdf
http://www.health-loda.gov.ua/files/programme_sidelnikov_2016.pdf
https://med-expert.com.ua/wp-content/uploads/2017/09/25-1.pdf
https://med-expert.com.ua/wp-content/uploads/2017/09/25-1.pdf
https://med-expert.com.ua/wp-content/uploads/2017/09/25-1.pdf
https://med-expert.com.ua/wp-content/uploads/2017/09/25-1.pdf
https://www.umj.com.ua/article/116778/otsinka-b-i-helicobacter-pylori-i-b-statusu-ditej-z-funktsionalnoyu-dispepsiyeyu
https://www.umj.com.ua/article/116778/otsinka-b-i-helicobacter-pylori-i-b-statusu-ditej-z-funktsionalnoyu-dispepsiyeyu
https://www.umj.com.ua/article/116778/otsinka-b-i-helicobacter-pylori-i-b-statusu-ditej-z-funktsionalnoyu-dispepsiyeyu
https://www.umj.com.ua/article/116778/otsinka-b-i-helicobacter-pylori-i-b-statusu-ditej-z-funktsionalnoyu-dispepsiyeyu
https://www.umj.com.ua/article/116778/otsinka-b-i-helicobacter-pylori-i-b-statusu-ditej-z-funktsionalnoyu-dispepsiyeyu


дітей / Лукашук В.Д., Баб‘як 

В.І., Алі Самех Алі, Людвік 

Т.А. // За матеріалами 

науково-практичної 

конференції «Медико-

соціальні проблеми дитячого 

віку. Первинні 

імунодефіцити: діагностика, 

можливості лікування»,  

31травня-01 червня 2018 

року, м.Тернопіль. 

(https://conference.tdmu.edu.ua/

public/conferences/80/schedCo

nfs/97/program-uk_UA.pdf) 

9. Оптимізація 

антигелікобактерної терапії 

хронічного гастриту у дітей з 

урахуванням h. Pilory-статусу 

/ Баб‘як В.І. // За матеріалами 

науково-практичної 

конференції «Медико-

соціальні проблеми дитячого 

віку», 24 жовтня 2019 року, 

м.Тернопіль. 

(https://conference.tdmu.edu.ua/

public/conferences/123/schedC

onfs/127/program-uk_UA.PDF) 

10. Удосконалення 

діагностики та оптимізація 

антигелікобактерної терапії 

хронічного гастриту у дітей / 

Баб‘як В.І. // За матеріалами 

ІV наукового конгресу з 

міжнародною участю 

«Актуальні питання дитячої 

гастроентерології», 28-29 

листопада 2019 року, м.Київ. 

11. Клінічне значення 

сироваткових цитокінів і 

генотипу інтерлейкіну-8-251 

Т>А у дітей з хронічним 

громадського 

здоров‘я» МОЗ 

України. Сертифікат 

Дистанційний курс   

«Імунопрофілактика 

інфекційних 

хвороб». 

18.03.2020р. 16 год. 

11.ДУ «Центр 

громадського 

здоров‘я» МОЗ 

України. Сертифікат 

Дистанційний курс   

«Діагностика 

дифтерії для 

сімейних лікарів». 

19.03.2020р.  6 год. 

12.Україно-

швейцарський 

проект «Розвиток 

медичної освіти». 

Онлайн курс «Вступ 

до електронного 

навчання». 

Сертифікат, 

березень-квітень 

2020р. 30 год.  

13.ДУ «Центр 

громадського 

здоров‘я» МОЗ 

України. Сертифікат 

Дистанційний курс   

«Медична допомога 

в період пандемії 

COVID-19» 

30.04.2020р. 16 год. 

14.ДУ «Центр 

громадського 

здоров‘я» МОЗ 

України. Сертифікат 

Дистанційний курс   

https://conference.tdmu.edu.ua/public/conferences/80/schedConfs/97/program-uk_UA.pdf
https://conference.tdmu.edu.ua/public/conferences/80/schedConfs/97/program-uk_UA.pdf
https://conference.tdmu.edu.ua/public/conferences/80/schedConfs/97/program-uk_UA.pdf
https://conference.tdmu.edu.ua/public/conferences/123/schedConfs/127/program-uk_UA.PDF
https://conference.tdmu.edu.ua/public/conferences/123/schedConfs/127/program-uk_UA.PDF
https://conference.tdmu.edu.ua/public/conferences/123/schedConfs/127/program-uk_UA.PDF


гастритом, індукованим 

helicobacter pylori. / Лукашук 

В., Баб´як В., Бовкун O., 

Дмитришин O., Бондаренко 

Н., Людвік Т., Палагнюк Н., 

Вакулич К. // (2019). Журнал 

«Медична наука України» 

(НМУ), 15(1-2), 34-

39. https://doi.org/10.32345/266

4-4738.1-2.2019.05 

12. Лабораторні маркери 

метаболічного синдрому у 

дітей з ожирінням 

пубертатного періоду / 

Мялюк О., Марущак М., 

Баб`як В., Баб`як О. // За 

матеріалами IV Міжнародної 

науково-практичної 

конференції «TOPICAL 

ISSUES OF THE 

DEVELOPMENT OF 

MODERN SCIENCE», Sofia, 

Bulgaria 11-13 December 2019, 

ст. 309-313. http://sci-

conf.com.ua 

13. Лабораторна 

діагностика порушень 

вуглеводного обміну до появи 

клінічних ознак та наявність 

компонентів метаболічного 

синдрому в дітей на різних 

стадіях ожиріння / 

Сабадишин Р. О., Лукашук В. 

Д., Баб‘як В. І., Мялюк О. П., 

Баб‘як О. В. // Журнал 

«Вісник медичних і 

біологічних досліджень». – 

2020. – №1 (122). – С. 45-49. 

(https://doi.org/10.11603/bmbr.

2706-6290.2020.1.10909) 

14. Оцінка статусу 

«Основи 

громадського 

здоров‘я для 

фахівців» 

30.07.2020р. 40 год. 

15.ДУ «Центр 

громадського 

здоров‘я» МОЗ 

України. Сертифікат 

Дистанційний курс   

«Інтегроване 

ведення випадків 

гіпертензії та 

діабету». 

31.07.2020р. 8 год. 

16.ДУ «Центр 

громадського 

здоров‘я» МОЗ 

України. Сертифікат 

Дистанційний курс   

«Імунопрофілактика 

інфекційних хвороб: 

як стати профі» 

21.08.2020р. 16 год. 

17.Україно-

швейцарський 

проект «Розвиток 

медичної освіти» м. 

Київ Сертифікат 

Проєктний семінар 

«Лабораторії 

клінічних навичок і 

курікула в медичній 

освіті» 24.09-

26.09.2020р. 15 год. 

18.Україно-

швейцарський 

проект «Розвиток 

медичної освіти» м. 

Львів Сертифікат 

Воркшоп 

https://doi.org/10.32345/2664-4738.1-2.2019.05
https://doi.org/10.32345/2664-4738.1-2.2019.05
http://sci-conf.com.ua/
http://sci-conf.com.ua/
https://doi.org/10.11603/bmbr.2706-6290.2020.1.10909
https://doi.org/10.11603/bmbr.2706-6290.2020.1.10909


вітаміну D у дітей з 

хронічним гастритом, 

індукованим Helicobacter 

pylori, та оптимізація 

лікування / Лукашук В.Д., 

Баб‘як В.І. // За матеріалами 

ХХІІ всеукраїнської науково-

практичної конференції 

«Актуальні питання 

педіатрії» (сідельниковські 

читання) 16-17 вересня 2020 

року. (https://www.doctor-

best.info/public/ProgrammeXXI

ISydelnikovConference2020G.p

df) 

15. Ефективність 

антигелікобактерної терапії 

хронічного гастриту у дітей з 

урахуванням 

дефіциту/недостатності 

вітаміну D / Лукашук В.Д., 

Баб‘як В.І. // За матеріалами 

науково-практичної 

конференції «Актуальні 

питання дитячої 

нутриціології», 16 квітня 2021 

року, ВГО «Асоціація 

педіатрів-гастроентерологів 

та нутриціологів України». 

Місце проведення: онлайн. 

Наявність публікацій у 

періодичних наукових 

виданнях, що включені до 

наукометричних баз Web of 

Science: 

 Sarancha, I., Demchenko, I., 

Volkova, K., Khmeliar, I., 

Babiak, V., Sabadyshyn, R., 

Babiak, O., Imeridze, M., 

Buzhyna, I., Gusak, L., 

Martyniuk, T., & Marchak, T. 

«Філософія закладу 

вищої освіти і 

організаційна 

культура» 19.11-

20.11.2020р.12 год 

19.Національна 

медична академія 

післядипломної 

освіти ім. П.Л. 

Шупика Сертифікат 

учасника фахової 

школи «Підготовка 

до сезону грипу та 

ГРВІ в рамках циклу 

Практична педіатрія 

під час пандемії» 

08.12.2020 року 

№10. Місце 

проведення: онлайн. 

10 балів (9 годин) 

20. ГО 

«Всеукраїнська 

асоціація дитячої 

імунології». Місце 

проведення: онлайн. 

Сертифікат 

учасника семінару 

«Впровадження 

вакцин проти 

COVID-19 – 

оновлення даних» 

20.01.2021р.  2 год.  

21.Україно-

швейцарський 

проект «Розвиток 

медичної освіти». м. 

Рівне. Сертифікат 

учасника тренінгу 

«Ефективні 

комунікації в 

медичній академії» 

https://www.doctor-best.info/public/ProgrammeXXIISydelnikovConference2020G.pdf
https://www.doctor-best.info/public/ProgrammeXXIISydelnikovConference2020G.pdf
https://www.doctor-best.info/public/ProgrammeXXIISydelnikovConference2020G.pdf
https://www.doctor-best.info/public/ProgrammeXXIISydelnikovConference2020G.pdf


(2020). The Socialization of 

People with Muscle-Skeleton 

Disorders in Rehabilitation 

Centres. BRAIN. Broad 

Research in Artificial 

Intelligence and 

Neuroscience, 11(3), 01-14. 

https://doi.org/10.18662/brain/1

1.3/105 

28.01-29.01.2021р. 

15 год. 

22.КЗВО 

«Рівненська 

медична академія». 

Всеукраїнська 

науково-практична 

конференція 

«Сучасні 

перспективи 

розвитку 

стоматології через 

призму наукових 

досліджень молодих 

вчених». 10.02-

11.02.2021р. 12 год. 

23. ГО "Академія 

сімейної медицини 

України". 

Сертифікат 

учасника 

симпозіуму 

«Менінгококова 

інфекція і 

вакцинація: 

"Червоні прапорці" 

для сімейних 

лікарів». 

20.02.2021р.  3 год. 

24.Національний 

університет охорони 

здоров‘я України ім. 

П.Л. Шупика. 

Сертифікат 

учасника фахової 

школи «Практична 

педіатрія від А до 

Я» 03.03.2021 року 

№62. Місце 

проведення: онлайн. 

10 балів (9 годин) 



03.03.2021р. 

25.Національний 

університет охорони 

здоров‘я України ім. 

П.Л. Шупика 

Всеукраїнська 

громадська 

організація 

«Українська 

діабетологічна 

асоціація» 

Сертифікат 

учасника науково-

практичної 

конференції з 

міжнародною 

участю в онлайн-

режимі «Актуальні 

питання сучасної 

діабетології» 

№4 137 829 - 2021. 

Місце проведення: 

онлайн. 10 балів (9 

годин) 20.05.2021р.-

22.05.2021р. 
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Доцент 

кафедри 

медико-

профілакти

чних 
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та 

лабораторн

ої 

діагностики 

(1,0 

посадового 

окладу) 

 

 

Тернопільська 

державна медична 

академія  ім. 

І.Я.Горбачевського,  

2004, лікувальна 

справа, лікар 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кандидат медичних 

наук, 14.01.36 – 

гастроентерологія, 

«Особливості 

перебігу цирозу 

печінки у хворих з 

різним індексом 

маси тіла, шляхи 

оптимізації терапії» 

Диплом 

ДК№009863 від 

26.10.2012р. 

виданий на підставі 

рішення 

Атестаційної колегії 

Відомості про досвід 

професійної діяльності: 
В 2004–2005 рр. проходила 

інтернатуру на базі 

Рівненської центральної 

міської лікарні та отримала 

сертифікат лікаря-спеціаліста 

за спеціальністю ―Терапія‖. 

З 2005 року працювала  за 

сумісництвом лікарем-

терапевтом Рівненської 

центральної міської лікарні, з 

2009 року лікар-терапевт ІІ 

категорії, з 2013 року - І 

кваліфікаційної категорії. 

1. Національний 

університет водного 

господарства та 

природокористуванн

я «галузь знань 22 

Охорона здоровя, 

галузь знань 01 

Освіта, «Педагогіка 

та методика 

викладання ВШ», 

«Управління 

освітньою 

діяльністю  у ВНЗ», 

свідоцтво 

12СПВ159761, від 

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.6 

колонку) 

 

3) наявність 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Міністерства освіти 

і науки, молоді та 

спорту України   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Публікації: 
1.Особливості перебігу 

поєднаної алкогольної та 

неалкогольної жирової 

хвороби печінки / О. Є. 

Самогальська, В. М. 

Мерецький, О. В. Баб‘як 

//Гепатологія. - 2015. - № 1. - 

С. 57-63. 

2.Особливості перебігу 

алкогольного цирозу печінки 

у жінок / Самогальська О.Є., 

Лазарчук Т.Б., Баб‘як О.В. // 

Коморбідні стани в практиці 

лікаря- інтерніста. – 

Тернопіль: Укрмедкнига, 

2015. – С.76 – 77. 

3.Зміни окремих цитокінів 

при цирозі печінки у хворих з 

різним індексом маси тіла / 

Самогальська О.Є., Лазарчук 

Т.Б., Лобанець Н.В., Баб‘як 

О.В. //Матеріали IV 

Наукового симпозіуму 

―Імунопатологія при 

захворюваннях органів 

дихання і травлення‖ (з 

міжнародною участю) 15-16 

жовтня 2015 року. - 

Тернопіль.―Укрмедкнига‖, 

2015. – С. 50. 

4.Використання інноваційних 

технологій навчання в 

медичній освіті / Сабадишин 

Р.О., Баб‘як В.І., Баб‘як О.В., 

Кірічек Н.О. // за матеріалами 

Всеукраїнської н ауково-

практичної конференції 

«Актуальні питання 

підготовки майбутніх 

10.04.2018р. 

КЗВО  

2.ДУ «Центр 

громадського 

здоров‘я» МОЗ 

України. 

Дистанційний курс 

«Респіраторні 

віруси, що 

виникають, 

включаючи новий 

коронавірус» 

Сертифікат від 

23.03.2020р.  4 год. 

3.ДУ «Центр 

громадського 

здоров‘я» МОЗ 

України. 

Дистанційний курс  

«Імунопрофілактика 

інфекційних 

хвороб» Сертифікат 

від18.03.2020р. 16 

год. 

4.ДУ «Центр 

громадського 

здоров‘я» МОЗ 

України. 

Дистанційний курс  

«Діагностика 

дифтерії для 

сімейних лікарів» 

Сертифікат 

від19.03.2020р.6 год. 

5.ДУ «Центр 

громадського 

здоров‘я» МОЗ 

України 

Дистанційний курс  

«Медична допомога 

в період пандемії 

виданого 

підручника,  в тому 

числі видані у 

співавторстві 
СабадишинР.О., 

Смоляк В.Р., 

Гашинська О.С. 

Внутрішня 

медицина.:   

підручник / за 

ред.Р.О.Сабадишина. 

Вінниця: Нова книга, 

2019. 552с.  

 

4) наявність 

електронних курсів 

на освітній 

платформі Moodle , 

конспектів 

лекцій/методичних 

вказівок/ робочих 

програм 

10) участь у 

міжнародних 

наукових та/або 

освітніх проектах: 
участь в Українсько-

швейцарському 

проекті ―Розвиток 

медичної освіти в 

Україні‖,   

11) наукове 

консультування 

підприємств, 

установ, організацій  
КЗ «Клеванська 

спеціалізована школа 

№1  

І-ІІІ ст.» РОР 

12) наявність 

науково-популярних 

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%3D&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%96100167


фармацевтичних та медичних 

фахівців в умовах сучасної 

освіти, 24 березня 2016 року, 

м. Житомир. 

5.Прогноз ефективності 

лікування алкогольного 

цирозу печінки / 

О.Є.Самогальська, О.В. 

Баб‘як, Т.Б. Лазарчук, І.М. 

Марків, В.Ф. Тюріна // за 

матеріалами Всеукраїнської 

науково-практичної 

конференції «Сучасні аспекти 

діагностики і лікування 

захворювань внутрішніх 

органів» ///  Здобутки 

клінічної i експериментальної 

медицини. - 2017. - № 3. - С. 

138. 

6.Особливості перебігу 

поєднаної патології печінки і 

підшлункової 

залози/О.Є.Самогальська, О. 

В. Баб‘як , Т.Б. Лазарчук, Н.В. 

Лобанець //Сучасні аспекти 

діагностики і лікування 

захворювань внутрішніх 

органів: збірник матеріалів 

Всеукр. наук.-практ. конф., 

11-12 жовт. 2018 р. – 

Тернопіль: ТДМУ, 2018. С. 

50-

51(https://conference.tdmu.edu.

ua/index.php/NPKSADLZVO/2

018-SADLZVO) 

7.Аналіз рівня окремих 

цитокінів у хворих на цироз 

печінки різної етіології /О.Є. 

Самогальська, О.В. 

Баб‘як//Імунопатологія при 

захворюваннях органів 

COVID-19» 

Сертифікат 

від30.04.2020р.16 

год. 

6.ДУ «Центр 

громадського 

здоров‘я» МОЗ 

України. 

Дистанційний курс  

«Основи 

громадського 

здоров‘я для 

фахівців» 

Сертифікат 

від30.07.2020р.40 

год. 

7.ДУ «Центр 

громадського 

здоров‘я» МОЗ 

України. 

Дистанційний курс  

«Інтегроване 

ведення випадків 

гіпертензії та 

діабету» Сертифікат 

від30.07.2020р.8 год. 

8.Україно-

швейцарський 

проект «Розвиток 

медичної освіти» м. 

Київ. Сертифікат 

про участь у роботі 

проектного семінару 

«Лабораторії 

клінічних навичок і 

курікула в медичній 

освіті» 24.09-

26.09.2020р.15 год. 

9.Україно-

швейцарський 

проект «Розвиток 

публікацій (див.6 

колонку),  

15) керівництво 

школярем, який 

зайняв призове місце 

II етапу конкурсу-

захисту науково-

дослідницьких робіт 

учнів — членів 

Національного 

центру ―Мала 

академія наук 

України‖ 

19) діяльність за 

спеціальністю у 

формі участі у 

професійних та/або 

громадських 

об‘єднаннях: 

-Участь в 

методичному 

об‘єднанні 

викладачів дисциплін 

терапевтичного 

профілю медичних 

навчальних закладів 

Рівненського регіону 

-Навчання з надання 

домедичної допомоги 

за навчальною 

програмою ІІ рівня 

(48 год.) при ГО 

«Захист патріотів» з 

31.01.2018р. по 

08.02.2018р. 

Посвідчення про 

підготовку  з надання 

домедичної допомоги  

ГО "Академія 

сімейної медицини 

України". Сертифікат 

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%3D&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9624481
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%3D&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9624481
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%3D&S21COLORTERMS=1&S21STR=%D0%9624481
https://conference.tdmu.edu.ua/index.php/NPKSADLZVO/2018-SADLZVO
https://conference.tdmu.edu.ua/index.php/NPKSADLZVO/2018-SADLZVO
https://conference.tdmu.edu.ua/index.php/NPKSADLZVO/2018-SADLZVO


дихання і травлення. 

Міжнародна пульмонологічна 

школа / Матеріали VІ 

наукового симпозіуму. – 

Тернопіль, ТДМУ, 2018 – С. 

65-66 

(https://conference.tdmu.edu.ua/

public/conferences/87/schedCo

nfs/85/program-uk_UA.pdf) 

8.Лабораторні маркери 

метаболічного синдрому у 

дітей з ожирінням 

пубертатного періоду / 

Мялюк О., Марущак М., 

Баб`як В., Баб`як О. // За 

матеріалами IV Міжнародної 

науково-практичної 

конференції «TOPICAL 

ISSUES OF THE 

DEVELOPMENT OF 

MODERN SCIENCE», Sofia, 

Bulgaria 11-13 December 2019, 

ст. 309-313. http://sci-

conf.com.ua 

9.АНАЛІЗ РІВНЯ 

КОЛАГЕНУ IV У ХВОРИХ 

НА ЦИРОЗ ПЕЧІНКИ ОСІБ 

ЖІНОЧОЇ СТАТІ / 

САМОГАЛЬСЬКА О.Є., 

БАБ‘ЯК О.В. // Збірник 

наукових праць 

Всеукраїнської 

міждисциплінарної науково-

практичної конференції, 27-28 

лютого 2020 року Тернопіль 

Видавництво «Підручники і 

посібники» С. 67-68 

(http://aagu.com.ua/ru/downloa

ds/zbirnyk_27-28.02.2020.pdf) 

10.Лабораторна діагностика 

порушень вуглеводного 

медичної освіти» м. 

Львів. Сертифікат 

про участь у роботі 

воркшопу 

«Філософія закладу 

вищої освіти і 

організаційна 

культура» 19.11-

20.11.2020р. 12 год. 

10.Україно-

швейцарський 

проект «Розвиток 

медичної освіти» м. 

Рівне. Сертифікат 

про участь у роботі 

тренінгу «Ефективні 

комунікації в 

медичній академії» 

28.01-29.01.2021р. 

15 год. 

11.КЗВО 

«Рівненська 

медична академія»  

Сертифікат про 

участь у роботі 

Всеукраїнської 

науково-практичної 

конференції 

«Сучасні 

перспективи 

розвитку 

стоматології через 

призму наукових 

досліджень молодих 

вчених» 10.02-

11.02.2021р. 12 год. 

учасника 

Обласне 

терапевтичне 

товариство. 

Сертифікат про 

участь у роботі. 

20) досвід 

практичної роботи 

за спеціальністю 

(див.6 колонку) 

https://conference.tdmu.edu.ua/public/conferences/87/schedConfs/85/program-uk_UA.pdf
https://conference.tdmu.edu.ua/public/conferences/87/schedConfs/85/program-uk_UA.pdf
https://conference.tdmu.edu.ua/public/conferences/87/schedConfs/85/program-uk_UA.pdf
http://sci-conf.com.ua/
http://sci-conf.com.ua/
http://aagu.com.ua/ru/downloads/zbirnyk_27-28.02.2020.pdf
http://aagu.com.ua/ru/downloads/zbirnyk_27-28.02.2020.pdf


обміну до появи клінічних 

ознак та наявність 

компонентів метаболічного 

синдрому в дітей на різних 

стадіях ожиріння / 

Сабадишин Р. О., Лукашук В. 

Д., Баб‘як В. І., Мялюк О. П., 

Баб‘як О. В. // Журнал 

«Вісник медичних і 

біологічних досліджень». – 

2020. – №1 (122). – С. 45-49. 

(https://doi.org/10.11603/bmbr.

2706-6290.2020.1.10909) 

11. 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. С.112-124. 

 

 

Наявність публікацій у 

періодичних наукових 

виданнях, що включені до 

наукометричних баз Web of 

Science: 

 Sarancha, I., Demchenko, I., 

Volkova, K., Khmeliar, I., 

Babiak, V., Sabadyshyn, R., 

Babiak, O., Imeridze, M., 

Buzhyna, I., Gusak, L., 

Martyniuk, T., & Marchak, T. 

(2020). The Socialization of 

https://doi.org/10.11603/bmbr.2706-6290.2020.1.10909
https://doi.org/10.11603/bmbr.2706-6290.2020.1.10909


People with Muscle-Skeleton 

Disorders in Rehabilitation 

Centres. BRAIN. Broad 

Research in Artificial 

Intelligence and 

Neuroscience, 11(3), 01-14. 

https://doi.org/10.18662/brain/1

1.3/105 

 

 

 

 

Гашинська 

Олена 

Степанівна 

 

 

 

 

 

 

 

Завідуюча 

відділенням 

післядипом

ної освіти 

молодших 

медичних і 

фармацевти

чних 

спеціалістів 

Доцент 

кафедри 

медико-

профілакти

чних 

дисциплін 

та 

лабораторн

ої 

діагностики 

(0,5 

посадового 

окладу) 

Тернопільська 

державна медична 

академія ім. 

І.Я.Горбачевського, 

1997, Лікувальна  

справа, лікар 

диплом  

ЛТ ВЕ №000344 

 

 

кандидат медичних 

наук за 

спеціальністю 

14.01.11– 

кардіологія. 

 

Тема дисертації: 

«Порівняння 

клініко-

фармакодинамічних 

ефектів різних 

дигідропіридинових 

антагоністів 

кальцію 

пролонгованої дії у 

гіпертензивних 

хворих із серцевою 

недостатністю та 

збереженою 

систолічною 

функцією лівого 

шлуночка» 

 

Диплом кандидата 

наук  

ДК №019711 

Рішення президії 

Вищої атестаційної 

комісії України від 

2 липня 2003 року 

(протокол 

 № 25-09/7) 

Відомості про досвід 

професійної діяльності: 
Лікар-інтерн 

ревматологічного відділення 

Тернопільської міської 

клінічної лікарні №2 

1997-1998 р. 

Лікар-кардіолог 

поліклінічного відділення 

Рівненського обласного 

спеціалізованого диспансеру 

радіаційного захисту 

населення (0,25 посадового 

окладу) 

2001-2002 р 

Публікації: 
Гашинська О.С., Горська О.В. 

Використання інноваційних 

технологій у 

післядипломній освіті 

молодших медичних і 

фармацевтичних 

спеціалістів. Актуальні 

питання підготовки майбутніх 

фармацевтичних та медичних 

фахівців в умовах сучасної 

освіти : Всеукраїнська 

науково- 

практична конференція. 

Житомир, 2016. С.53-55. 

 Гашинська О.С., Горська 

О.В. Удосконалення 

Львівський 

національний 

медичний  

університет імені 

Данила Галицького, 

факультет 

післядипломної 

освіти ТУ 

―Інформаційні 

технології в 

практиці лікаря 

внутрішньої 

медицини», 2016 р. 

Посвідчення про 

підвищення 

кваліфікації до 

диплому ЛТ ВЕ 

№000344  

Курси по циклу 

―Екстрений 

медичний 

рятувальник‖ (Рівне, 

2018 р.) 48 год 

Посвідчення про 

підготовку з 

надання домедичної 

допомоги 

 

МОН України 

Тернопільський 

національний 

педагогічнийуніверс

п.3  

СабадишинР.О., 

Смоляк В.Р., 

Гашинська О.С. 

Внутрішня 

медицина.:   

підручник / за 

ред.Р.О.Сабадишина. 

Вінниця: Нова книга, 

2019. 552с.  

 

п.4  

Робочі навчальні 

програми дисциплін 

―Основи внутрішньої 

медицини‖, 

―Внутрішня 

медицина з оцінкою 

результатів 

дослідження‖,  

Силабус дисципліни 

―Основи внутрішньої 

медицини‖, 

―Внутрішня 

медицина з оцінкою 

результатів 

дослідження‖,  

«Медсестринство 

увнутрішній 

медицині» 

наповнення 

навчального контенту 



навчально-методичного 

процесу викладання 

внутрішньої медицини. 

Якість вищої освіти: сучасний 

стан та шляхи забезпечення : 

Всеукраїнська науково-

методична 

інтернет- конференція 

педагогічних працівників 

вищих навчальних 

закладів І-ІІ рівнів 

акредитації. Харків, 2017. 

С.85-88. 

Гашинська О.С., Гашинська 

Р.В. Напрямки професійного 

зростання та 

самовдосконалення медичних 

працівників закладів охорони 

здоров‘я. Формування 

професійної ідентичності 

майбутнього медичного та 

фармацевтичного працівника: 

теорія і практика: 

Всеукраїнська науково- 

практична internet-

конференція з міжнародною 

участю 8-9 жовтня 2020. – 

Рівне: КЗВО «Рівненська 

медична академія», 2020. 

С.43-49. 

итеті ім. 

ВолодимираГнатюк

а Курси підвищення 

кваліфікації.  

Соціально-

гуманітарний блок 

«Медійна 

компетентність» 

08.05-

18.05.202008.05.202

0 р. 

30 год/1 кредит 

Свідоцтво про 

підвищення 

кваліфікації № 

000814 

 

ДУ «Центр 

громадського 

здоров‘я 

Міністерства 

охорони здоров‘я 

України» 

Дистанційний курс 

«Медична допомога 

в період пандемії 

COVID-19» 03.04-

28.04.2020, 16 год 

Ідентифікаційний 

номер сертифікату: 

a36b2118174f490284

b7e41bdd28e226 

 

ДУ «Центр 

громадського 

здоров‘я 

Міністерства 

охорони здоров‘я 

України» 

Дистанційний курс 

«Медична допомога 

(методичні вказівки, 

лекції, тести) з 

дисципліни ―Основи 

внутрішньої 

медицини‖, 

«Медсестринство у 

внутрішній 

медицині»  на 

освітній платформі 

Moodle.  

п.10 Україно-

швейцарський проект 

«Розвиток медичної 

освіти» 

 

п.11 

КЗ «Клеванська 

спеціалізована школа 

№1  

І-ІІІ ст.» РОР 

 

п.15 

Член журі конкурсу 

«Мала академія наук 

України» 2018- 

2021рр. 

 

п.19 

Дійсний член 

Асоціації 

превентивної та 

антиейджинг терапії 

 

П.20  досвід 

практичної роботи за 

спеціальністю (див.6 

колонку) 



в період пандемії 

COVID-19» Сезон 2 

05.05-29.05.2020 

16 год 

Ідентифікаційний 

номер сертифікату: 

9ef520c727314651a7

ee16a9249a2629 

 

 

Україно-

швейцарський 

проєкт «Розвиток 

медичної освіти» 

Онлайн-тренінг: 

«Викладацька 

майстерність в 

медичних ЗВО. 

Випуск перший. 

Зворотний зв‘язок» 

06.05 – 04.06.2020, 

20 год 

Сертифікат 

№000035 

 

Навчальне 

стажування 

―Ефективні 

комунікації в 

медичній академії‖ 

Україно-

швейцарський 

проект ―Розвиток 

медичної освіти‖ 

КЗВО ―Рівненська 

медична академія‖ 

28-29.01.2021 

Сертифікат № 004 

15 год 

 

Фахова школа: 



―Міждисциплінарні 

грані діагностики і 

лікування в 

загальній лікарській 

практиці‖ 

10.04 2021 р. Луцьк. 

Онлайн 

Сертифікат № 120 

10 балів 

 

Всеукраїнська 

науково-практична 

онлайн конференція 

для лікарів: 

―Мистецтво 

лікування. 

Післядипломний 

курс професійного 

вдосконалення‖ 

Львів,  

22-23 квітня 2021 р. 

26 год/20 балів 

Сертифікат №00336  

 
Горська 

Олена 

Василівна 

Старший 

викладач 

кафедри 

медико-

профілакти

чних 

дисциплін 

та 

лабораторн

ої 

діагностики 

КЗВО 

«Рівненська 

медична 

академія 

Буковинська 

державна медична 

академія,2001 р., 

лікувальна справа, 

лікар, диплом  РН 

№16388813 від 

22.06.2001р. 

Тернопільська 

державна медична 

академія ім.І.Я. 

Горбачевського, 

лікар-терапевт, 

сертифікат № 2107, 

від 27.06.2002 р 

 

Відомості про досвід 

професійної діяльності: 

Лікар-інтерн Рівненської 

центральної міської клінічної 

лікарні  

2001-2002 р. 

Лікар-терапевт поліклінічного 

відділення Рівненського 

обласного спеціалізованого 

диспансеру радіаційного 

захисту населення (0,5 

посадового окладу) 

2002-2004 р 

1.Національний 

 університет 

водного 

господарствата 

 природокор

истування, Інститут 

 післядипло

мної освіти, галузь 

знань 22 ―Охорона 

здоровя‖, 

спеціальність 

 227«Фізичн

а реабілітація», 

програма 

 ―Фізична 

реабілітація при 

різних 

Пункт  3 

 наявність 

виданого 

підручника чи 

 навчального 

посібника 

1.Сабадишин  Р.О., 

Смоляк В.Р., 

Гашинська О.С. 

Горська О.В. 

Внутрішня 

медицина.: підручник 

/ за 

ред.Р.О.Сабадишина. 

Вінниця: Нова 

 книга, 2019. 



З 2007 р. присвоєно другу 

кваліфікаційну категорію зі 

спеціальності «Терапія», 

посвідчення №7236 

05.07.2007 р. 

 

 нозологіях,с

відоцтво про 

підвищення 

кваліфікації 12СПВ 

160338, 

2. Курси по циклу 

―Екстрений 

медичний 

 рятувальник

‖ (Рівне, 2018 р.) 48 

год.

 Посвідченн

я № 288 про 

підготовку з 

надання домедичної 

допомоги ГО 

―Захист  патріотів‖. 

3.Рівненський 

 обласний 

інститут 

післядипломної 

 педагогічної 

освіти, педагогіка та 

 методика, 

«Педагогіка та 

методика 

 викладання

»,  Свідоцтво про 

підвищення 

кваліфікації СПК 

№021397650000789 

18, від 28.02.2018 

    

4. Рівненський 

обласний інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти, 

педагогіка та 

552с.  

Пункт  4 

 наявність 

виданих навчально-

методичних  

 посібників/п

осібників для 

самостійної роботи 

здобувачів, 

електронного 

курсуна освітній 

платформі Moodle, 

конспектів 

 лекцій/ 

практикумів/методи

чних вказівок/ 

робочих програм, 

інших  

 друкованих 

навчально-

методичних праць  

1.Робочі 

 навчальні 

програми дисциплін 

―Громадське 

 здоров‘я‖ 

спеціальність 223 

Медсестринство, І 

освітній рівень; 

 ―Основи 

реабілітації, фізичної 

 терапії, 

ерготерапії‖ 

спеціальність  227 

Фізична терапія, 

ерготерапія, І 

 освтнього 

рівня. 



методика,завідуючі,

методисти 

 методичних 

кабінетів, Свідоцтво 

про підвищення 

кваліфікації 

СПК№02139765420

019 , від 24.02.2019 

5. Національна 

 медична 

академія 

післядипломної 

 освіти ім. 

П.Л. Шупика ТУ 

―Фізична і 

 реабілітацій

на медицина в 

клінічній 

 практиці‖ 

посвідчення № 8372 

про проходження 

підвищення 

кваліфікації до 

диплому № 

РН16388813 від 

23.06.20 

6. Учасник онлайн-

курсу «Основи 

громадського 

 здоров'я для 

фахівців»  

 

 ідентифікат

ор 

 97e432ca8e7

d4162 ,   

Конференції  

2. Силабус 

дисципліни 

Громадське здоров‘я‖ 

спеціальність 223 

Медсестринство, І 

освітній рівень та 

спеціальність 227 

―Фізична терапія, 

ерготерапія‖ ІІ 

 освітній 

рівень; ―Основи 

реабілітації, фізичної 

терапії, ерготерапії‖ 

 спеціальність 

227 Фізична терапія, 

ерготерапія, І 

освтнього рівня. 

  

  

3. Наповнення 

навчального 

контенту(методичні 

вказівки, лекції, 

тести) з  

 дисципліни ― 

―Громадське 

здоров‘я‖ 

 спеціальність 

223 Медсестринство, 

І освітній рівень; 

―Основи реабілітації, 

фізичної терапії, 

ерготерапії‖ 

 спеціальність 

227 Фізична терапія, 

ерготерапія, І 

освтнього рівня, на 

освітній платформі 

Moodle.  



1. Всеукраїнська 

науково-методична 

конференція 

педагогічних 

працівників 

 ВНЗ І-ІІ 

рівнів акредитації « 

Якістьвищої освіти: 

сучасний стан та 

шляхи 

 забезпеченн

я» 18-19.2017 , 

Харків .Сертифікат 

  

2.Всеукраїнська

 науково-

практична 

конференція « 

 Сучасний 

мультидисциплінар 

ний підхід до 

діагностики та 

лікування на 

цукровий 

 діабет» 11-

12 .05.2017 р 

Сертифікат  

3. МОЗ Науково-

практична 

конференція «

 Міждисцип

лінарний підхід у 

діагностиці та 

лікуванні серцево-

судинних 

захворювань згідно 

міжнародних 

 рекомендаці

Пункт  10   

участь  у 

міжнародних 

наукових та/або 

освітніх проектах: 
Україно-

швейцарський проект 

«Розвиток медичної 

освіти» 

Пункт  11 наукове 

консультуванняпідп

риємств, 

 установ, 

організацій не 

менше трьох років, 

що здійснювалося 

на підставі 

 договору із 

закладом вищої 

освіти  (науковою 

установою); 
 Комунальни

й заклад «Клеванська 

 спеціальна 

школа № 1 І-ІІІ 

ступенів» 

 Рівненської 

обласної ради 

Комунальнепідприєм

ство «Рівненський 

обласний 

 спеціалізован

ий центр реабілітації 

дітей з органічними 

ураженнями 

 центральної 

нервової системи з 

 порушенням 



й та протоколів» , 

Рівне8.06.2018 

Сертифікат   

3 Рівненський ЦГЗ 

тренінг « Цукровий 

діабет- знати, 

попередити» 

26.11.2018 р   

3. Учасник 

Національної 

конференцї з 

 неінфекційн

их захворювань 

(НІЗ) досягнення та 

подальші пріорітети 

країни 28-29.05.2019 

Сертифікат   

4. ЦГЗ МОЗ України 

учасник 

тренінгу«Основний 

тренінг для 

первинної ланки

 медичної 

допомоги щодо 

інтегрованого 

ведення випадків 

гіпертензії та 

 діабету» 8-

9.10.2019 . 18 год 

Сертифікат 

5. Конференція ― 

Організаційні та 

клінічні питання 

надання первинної 

медичної лопомоги 

― 26.03.2019 р 

Сертифікат  

психіки та 

паліативної 

 допомоги 

дітям» Рівненської 

обласної ради  

Пункт  12 наявність 

апробаційних 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.Гашинська О.С., 

Горська О.В. 

Використання 

 інноваційних 

технологій 

упіслядипломній 

освіті молодших 

медичних і 

фармацевтичнихспеці

алістів.  

 Актуальні 

питання підготовки 

майбутніх 

фармацевтичних та 

медичних фахівців в 

умовах сучасної 

освіти : 

Всеукраїнська

 науково-

практична 

конференція. 



6. ГО « Рівненська 

обласна асоціація 

сестер-медичних» 

(ГОРОАСМ) « 

Профілактика 

 внутрішньо-

лікарняної інфекції- 

 невід‘ємна 

 частина 

надання медичної 

допомоги» 

Сертифікат РЛ 

35056900/0434, від 

13.02.2020р  

7. МОН 

УкраїниТернопільсь

кий національний 

педагогічнийуніверс

итеті  ім. 

ВолодимираГнатюк

а Курси 

підвищеннякваліфік

ації.  

―Соціально-

гуманітарний

 блок 

медійна 

компетентність)

 04.05-

18.05.2020-30 год/1 

кредит Свідоцтво 

про підвищення 

кваліфікації № 

000815 

    

8. ДУ «Центр 

громадського 
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навчання майбутніх фахівців 

сестринської справи: аналіз 

проблеми у зарубіжній 

літературі. Розвиток сучасної 

освіти і науки: результати, 

проблеми, перспективи. Т. 

VII: Ідентичність і свобода в 

освіті та науці : матеріали 

VІI міжнар. наук.-практ.  

конф. (Херсон, 22 листопада 

2019 р.). Конін – Ужгород – 

Бєльско-Бяла – Київ: Просвіт, 

2019. С. 81–82.  

9.Демянчук М. Р. Потреба 

вдосконалення освіти 

майбутніх молодших 

спеціалістів сестринської 

справи у медичних коледжах. 

Психолого-педагогічні 

проблеми соціалізації 

особистості в сучасних 

умовах : матеріали міжнар. 

наук.-практ. конф.  (Київ, 31 

січня–1 лютого 2020 р.). Київ, 



2020. С. 110–112. 

10.Демянчук М. Р. 

Структурування професійної 

компетентності майбутніх 

молодших спеціалістів 

сестринської справи. 

Інноваційні наукові 

дослідження у галузі 

педагогіки та психології : 

міжнар. наук.-практ. конф. 

(Запоріжжя, 7-8 лютого 2020 

р.). Запоріжжя, 2020. С. 109–

111.   

11.Демянчук М. Р. Технології 

засвоєння термінологічно-

понятійного апарату 

майбутніми молодшими 

спеціалістами сестринської 

справи. Модернізація 

освітньої системи: світові 

тенденції та національні 

особливості: матеріали ІІІ 

Міжнар. наук. конф. (Каунас, 

Литва, 21 лютого 2020 р.). 

Каунас : Університет Вітауса 

Великого, 2020. С. 9–11.  

12.Демянчук М. Р. Підготовка 

майбутніх молодших 

спеціалістів сестринської 

справи до збереження 

здоров‘я людини. Вітчизняна 

наука на зламі епох: проблеми 

та перспективи розвитку: 

матеріли Всеукр. наук.-практ. 

інтернет-конф. (Переяслав-

Хмельницький, 15 травня 

2020 р.). Переяслав, 2020. № 

61. С. 127–129. 

 

Офіційний опонент 

дисертацій на здобуття 



наукового ступеня 

кандидата педагогічних 

наук:  

1.Ящук Оксана Володимирівн

а. Тема «Формування 

професійної культури 

майбутнього молодшого 

спеціаліста сестринської 

справи у процесі фахової 

підготовки». Спеціальність 

13.00.04 – теорія і методика 

професійної освіти. Одеса– 

2016 р. Спеціалізована вчена 

рада Д 41.053.01 Державний 

заклад ―Південноукраїнський 

національний педагогічний 

університет імені К. Д. 

Ушинського‖. 2.Трегуб 

Світлана Євгенівна. Тема 

«Формування професійної 

культури спілкування 

майбутніх лікарів у процесі 

фахової підготовки». 

Спеціальність 13.00.04 – 

теорія і методика професійної 

освіти. Запоріжжя-

2017р.  Спеціалізована вчена 

рада Д 17.127.04  Класичний 

приватний 

університет3. Мосейчук Анна

 Рифівна Тема «Формування 

дослідницької компетентності 

майбутніх 

фельдшерів».Спеціальність 

13.00.04 - теорія і методика 

професійної освіти.  Одеса-

2017р. Спеціалізована вчена 

рада Д 41.053.01 Державний 

заклад ―Південноукраїнський 

національний педагогічний 

університет імені 



К.Д.Ушинського‖. 

4.Чорнобрива Наталя 

Василівна . 

Тема: «  

Підготовка майбутніх 

фельдшерів до професійної 

діяльності у процесі 

виробничої практики». 

Спеціальність 13.00.04 -

 теорія і методика 

професійної 

освіти.  Хмельницький - 

2018р.  

Спеціалізована вчена рада Д 

70.145.01 Хмельницька 

гуманітарно-педагогічна 

академія. 

5. Варава Олена Борисівна. 

Тема: ―Формування 

професійної мобільності 

майбутніх бакалаврів 

сестринської справи у 

фаховій підготовці‖. 

13.00.04 - теорія і методика 

професійної освіти.   

Хмельницький – 2019р. 

Спеціалізована вчена рада Д 

70.145.01 Хмельницька 

гуманітарно-педагогічна 

академія 

6. Шпортько Володимир 

Олексійович. Тема: Розвиток 

професійної культури 

майбутніх військових лікарів 

у системі військово-медичної 

освіти. 13.00.04-теорія і 

методика професійної освіти.  

 Київ-2021р. Спеціалізована 

вчена рада Д 26.458.01 

Інститут професійно-

технічної освіти Національної 



академіїпедагогічних наук 

України 

 

Коробко 

Лариса 

Ростиславівн

а 

Декан 

медико-

фармацевти

чного 

факультету, 

професор 

кафедри 

медико-

профілактич

них 

дисциплін 

та 

лабораторно

ї 

діагностики 

КЗВО 

«Рівненська 

медична 

академія  

(внутрішнє 

сімісництво 

0.5п.о ) 

Тернопільський 

державний медичний 

інститут, медичний 

факультет, лікувальна 

справа, 1995, лікар 

диплом ЛК №002425, 

від 27.06.1995р. 

Тернопільська 

медична 

академіям.І.Я. 

Горбачевського, 

лікар-хірург, 

сертифікат № 941, від 

26.06.1997р 

 

Кандидат медичних 

наук, 14.01.03-

хірургія «Вибір 

лікувальної тактики 

та об‘єму 

оперативного 

втручання у хворих 

на гострий 

панкреатит з 

супровідною 

серцево-судинною 

патологією », 

диплом кандидата 

наук ДК №049664, 

рішенням президії 

Вищої атестаційної 

комісії України від 

8.10.2008 р, 

протокол №30-09/7) 

Доцент кафедри 

хірургії , атестат 

доцента АД № 

008156, видано 

рішенням 

атестаційної колегії 

від 29.06.2021р  

 

Відомості про досвід 

професійної діяльності 

●   

1995-1997 

 інтернатура 

за спеціальністю 

«Хірургія»на  базі 

Рівненської обласної 

лікарні; 

   

● 1997-1999 

 працювала 

лікарем –хірургом 

Корецька  ЦРЛ; 

   

● 2002-2005  - 

ургентний хірург 

Центральної міської 

 лікарні м. 

Рівне(за 

сумісництвом; 

   

● З  2003р 

присвоєно другу 

кваліфікаційну 

 категорію зі 

спеціальності 

«Хірургія», 

 посвідчення 

№5116 

 

Публікації 

1.Коробко Л.Р. Дистанційне 

навчання як додаткова 

1. Національний 

університет водного 

господарствата 

природокористування 

«галузь знань 22 

Охорона здоровя, 

спеціальність 

«Фізична 

реабілітація» 

викладання;галузь 

знань 01 Освіта, 

«Педагогіка та 

методика ВШ», 

 «Управління 

освітньою діяльністю 

у ВНЗ», свідоцтво 

12СПВ159763, від 

10.04.2018р.    

 

 2.ДВНЗ 

«Тернопільський 

державний 

 медичний 

університет 

ім..І.Я.Горбачевськог

о МОЗ України» 

навчально-науковий 

інститут після 

дипломної освіти, 

кафедра хірургії ПАЦ 

«Хірургія»,посвідчен

ня до диплому ЛК № 

002425 від31.01.2018р 

3. Стажування на базі 

Рівненськогообласног

о онкологічного дис. 

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); 

Пункт 3 наявність 

виданого 

підручника чи 

навчального 

посібника                   

1. Сабадишин Р.О., 

Рижковський В.О., 

Маркович О.В., 

Чижишин Б.З., 

Коробко Л.Р. 

Хірургія. 

 Підручник : у 

2 т.  Вінниця : Нова 

книга, 2018. Т 1. – 784 

с. 

2. Сабадишин Р.О., 

Рижковський В.О., 

Маркович О.В., 

Чижишин Б.З., 

Коробко Л.Р. 

Хірургія. 

 Підручник : у 

2 т.  Вінниця : Нова 



можливість здобуття освіти / 

Л.Р Коробко, І.Г Бобяк, П.М 

Невгадовська, О.В 

Невгадовський // Матеріали 

підсумкової LX науково-

практичної конференції 

«Здобутки клінічної та 

експериментальної медицини» 

(присвячена 60-річчю ТДМУ). 

Тернопіль ТДМУ 

Укрмедкнига . 2017.- С. 415-

418 

2.Коробко Л. Р. Тривалість 

післяопераційного періоду в 

залежності від виду 

герніопластики /Л.Р.Коробко 

Є.Ф.Кучерук// Матеріали 

Підсумкової LХІІнауково-

практичної конференції. 

Здобутки клінічної та 

експериментальної медицини. 

Тернопіль. ТДМУ 

«Укрмедкнига» 13 червня 

2019.- С. 47 

3.Маркович О.В. Алгоритмічні 

підходи до формування 

професійної компетентності 

сучасних фахівців-

реабілітологів / О.В Маркович, 

Л.Р Коробко, В.О Рижковський, 

Б.З Чижишин // Матеріали 

міжнародної науково-

практичної конференції 

«Фізична культура, спорт та 

здоров‘я нації»:зб.наук. Праць. 

Житомир:Вид-во ЖДУ ім. 

І.Франка, 2019. Вип 8(27) 

пансера,наказ    

 4.Вебінар―Ефективні 

 комунікації в 

медичній академії‖ 

Україно-  

 швейцарський  

 проект  ―Розвиток 

медичної освіти‖. 

 КЗВО ―Рівненська 

медична академія‖ 

Cертифікар № 011 

28-29 січня 2021. 

 

 5.Вебінар 

―Венозні 

тромбоемболічні 

ускладнення: 

найбільш дискусійні 

питання сьогодення‖ 

Національна 

 медична 

академія 

післядипломної 

 освіти ім. 

П.Л. Шупика 

Сертифікат № 

0000018270 

 

 6.Вебінар 

Боль в плече- что 

делать ?‖ МАМР 

7.Вебінар  

Контраверсії в 

питаннях 

інтенсивної 

 терапії 

пацієнтів з 

політравмою‖ 

 Фахова 

 книга, 2018. 

Т 2. – 592 с. 

3. Сабадишин Р. О., 

Маркович О.В., 

Чижишин Б.З., 

Коробко Л.Р., 

Хіночик В.М. 

Організація роботи 

операційної медичної 

сестри. – Вінниця: 

Нова Книга, 2020. – 

248с. 

4. Сабадишин Р. О., 

Маркович О.В., 

Чижишин Б.З., 

Коробко Л.Р., 

Романішина-

Лановська Л.К. 

Теоретичні і 

практичні основи 

процесу 

сестринського 

догляду за 

пацієнтами. – 

Вінниця: Нова Книга, 

2020. – 240с. 

Пункт  4  наявність 

виданих навчально-

методичних 

посібників 

/посібників для 

самостійної 

 роботи 

здобувачів вищої 

освіти та 

дистанційного 

навчання, 

електронних 

 курсів на 

освітніх платформах 



4.Benedykt V. Acuta small bovel 

obstruction. Some aspects of 

conservative treatment / V 

Benedykt, L. Korobko //Georgian 

medical news. 2019.-№3(288).-

P.7-11. 

5.Коробко Л.Р. С-реактивний 

білок, прокаль цитонін як 

прогностичні показники 

інфекційного ураження 

підшлункової залози / Л.Р. 

Коробко //Матеріали 

міжнародної конференції 

«VIII наукова сесія інституту 

гастроентерології НАМН 

України. Новітні технології в 

теоретичній та клінічній 

гастроентерології». 

Гастроентерологія, Т.54;4:С 

105. 

https://doi.org/10.22141/2308-

2097.54.4.2020.216717 

6.Коробко Л.Р. Клінічна 

характеристика пері 

операційного та 

післяопераційного періодів на 

фоні COVID-19 / Л.Р. 

Коробко, О.В. Маркович, Б.З. 

Чижишин //Вісник медичних 

та біологічних досліджень. 

2020.- №3.- С 59-62 

https://doi.org/10.11603/bmbr.2

школа анестезіолога 

та хірурга 

 01.02.21р. 

Сертифікат 396 

8.Вебінар 

―Клінічний досвід 

подолання 

 резистентно

сті до 

фармакотерапії у 

пацієнтів з 

обтяженим 

анамнезом‖ 

 Навчальний 

центр Heel, Україна 

02.02.21р. 

 

 9.Вебінар 

«Гострий 

тромбофлебіт 

підшкірних вен 

нижніх кінцівок. 

Оперуємо чи 

лікуємо 

 консерватив

но» 19.02.2021р 

Doctor Thinking 

Platform Сертифікат 

ID  10421-161-

390-5670 

  

  

10.Освітні вебінари 

―Uni-Biz Bridge 6 ‖ 

―Вплив  онлайн-

навчання на освіту: 

чи буде  університет 

таким самим , як був 

до карантину?‖  9-

 ліцензіатів, 

конспектів 

 лекцій/прак

тикумів/методичних 

  

 вказівок/рек

омендацій/ робочих 

програм, інших 

друкованих 

навчально-

методичних праць 

загальною кількістю 

три найменування; 

1. Маркович О.В 

Чижишин,Б.З, 

 Коробко Л. Р. 

 Рижковський 

В.О. Визначення та 

тлумачення обсягу 

рухів в суглобах.- 

Навчально-

методичний 

посібник.2019, м. 

Рівне, КЗВО 

«Рівненська медична 

академія» 35с          

2. Маркович О.В 

Чижишин,Б.З, 

 Коробко Л. Р. 

 Рижковський 

 В.О. 

Прийоми і техніка 

лікувального масажу. 

-Навчально-

методичний 

посібник.2019, м. 

Рівне, КЗВО 

«Рівненська медична 

академія» 32 с .   

3. Маркович О.В 

https://doi.org/10.11603/bmbr.2706-6290.2020.3


706-6290.2020.3 

7.Коробко Л.Р. Компартмент-

синдром – як предиктор 

важкості перебігу гострого 

панкреатиту/ Л.Р. Коробко, 

О.В. Маркович, Б.З. Чижишин 

//Вісник медичних та 

біологічних досліджень. 

2021№1 .-С. 71/75 

https://doi.org/10.11603/bmbr.2

706-6290.2021.1.11718 

13.02. 2021 р (17 год) 

Сертифікат   

   

  

  

 11.Всеукраї

нська науково-

практична 

конференція для 

лікарів   (20 год) ― 

Мистецтволікування

‖ . Кропивницький 

МОЗ України ГО 

―Українська рада 

медичної освіти‖ 

05.02.2021 

 Сертифікат 

03833 

12.Всеукраїнська 

науково-практична 

конференція для 

лікарів  (20 год) ― 

Мистецтво 

лікування‖ Дніпро 

МОЗ України ГО 

―Українська рада 

медичноїсвіти‖18-

19.02.2021 

Сертифікат 0098 

 

 13.Онлайн 

курс ―Викладацька 

майстерність в 

 медичному 

ЗВО . Випуск 

другий. Зворотній 

зв'язок‖17- 

31.03.2021 Україно-

швейцарський проек

т «Розвиток 

Чижишин,Б.З, 

 Коробко Л. Р. 

 Рижковський 

В.О. Вимірювання 

функціонального 

стану  м‘язів кисті і 

його реабілітаційна 

корекція Навчально-

методичний 

посібник.2019, м. 

Рівне, КЗВО 

«Рівненська медична 

академія» 35 с .   

4. Укладач ОПП 

«Фізична терапія, 

ерготерапі» 2016, 

2020  першого 

освітньо-

кваліфікаційного 

рівня   

5. Робоча програма « 

Онкологія. 

Реабілітація 

 онкохворих» 

спеціальність 227 

«Фізична терапія, 

ерготерапія»   

6. Курс лекцій 

«Онкологія. 

Реабілітація 

 онкохворих» 

 http://moodle.

mcollege.rv.ua/course/

view.php?id=1134 

  

  

 Пункт  5 

захист дисертації на 

здобуття наукового 

ступеня (див 

https://doi.org/10.11603/bmbr.2706-6290.2020.3
https://doi.org/10.11603/bmbr.2706-6290.2021.1.11718
https://doi.org/10.11603/bmbr.2706-6290.2021.1.11718
http://moodle.mcollege.rv.ua/course/view.php?id=1134
http://moodle.mcollege.rv.ua/course/view.php?id=1134
http://moodle.mcollege.rv.ua/course/view.php?id=1134


медичної освіти» 

спільно  тренерською 

групою «Інша 

Освіта‖  Сертифікат 

№00038 

14.Онлайн- навчання 

―Високочастотне 

зварювання в 

торокальній 

хірургії‖16.03.2021 

Національний 

університет ОЗ 

України імені П.Л. 

Шупика Сертифікат 

№0000022013 

15.Науково-

практична фахова 

школа ―Сучасні 

підходи до лікування 

онкологічних 

захворювань 

 ―13.03.2021 

Національний 

університет ОЗ 

 України 

імені П.Л. Шупика 

Сертифікат №385 

16.Онлайн 

 вебінар 

―Лікування 

інфікованих ран.: 

Що ефективно, а що 

міф 23.04.2021 

Doctor  Thinking 

Platform 

 Сертифікат 

ID  10421-161-

929-3662  

   

 17.Всеукраї

 колонка 5); 

Пункт  9 у складі 

галузевої експертної 

ради 22 Охорона 

здоров’я як експерта 

Національного 

агентства із 

забезпечення якості 

вищої освіти. 

Пункт  10 участь у 

міжнародних 

наукових та/або 

освітніх проекта 

Участь в Українсько-

швейцарському 

проекті ―Розвиток 

медичної освіти в 

Україні‖ 

Пункт11 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 

Комунальне 

підприємство 

«Рівненський 

обласний 



нська науково-

практична 

конференція для 

лікарів  (20 год) ― 

Мистецтволікування

‖. Львів МОЗ 

УкраїниГО 

Українська рада 

медичної освіти ‖22-

23.04.2021 

Сертифікат  01891 

18.Участь у 

Міжнародному 

семінарі ― 

Європейські 

 стандарти 

якості вищої освіти у 

 контексті 

проходження 

міжнародної 

 акредитації‖ 

12.05.2021рНАЗЯВО 

, Київ, Університет 

імені Альфельда 

Нобеля 

 https://www.

facebook.com/nazyav

o/videos/2862288924

030211 Сертифікат 

2660    19. Oнлайн 

вебінар « 

Діагностика та 

лікування 

доброякісних та 

злоякісних "вузлів" 

щитовидної залози». 

21.05.2021 Doctor 

Thinking Platform . 

Сертифікат ID: 

10421-162-183-5019 

 спеціалізован

ий центр реабілітації 

дітей з органічними 

ураженнями 

 центральної 

нервової системи з 

порушенням психіки 

та паліативної 

допомоги дітям» 

Рівненської обласної 

ради 

Пункт  12 наявність 

апробаційних та/або 

науково-

популярних, та/або 

консультаційних 

(дорадчих), 

 та/або 

науково-експертних 

публікацій з 

наукової або 

професійної 

тематики  

1Маркович 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, 

https://www.facebook.com/nazyavo/videos/2862288924030211
https://www.facebook.com/nazyavo/videos/2862288924030211
https://www.facebook.com/nazyavo/videos/2862288924030211
https://www.facebook.com/nazyavo/videos/2862288924030211


 20.Навчальн

і тренінги: ―Групи 

рівних‖ КЗВО 

―Рівненська медична 

академія‖,вул. 

 М.Карнаухо

ва, 53 2021 р.  6 

год. 

21. Курси ТУ 

―Міжнародна 

класифікація 

 функціонува

ння життєдіяльності 

та здоров‘я: 

теоретичні аспекти 

та практичне 

застосування‖ НУОЗ 

України імені 

 Шупика 

1.04-15.04. 

Посвідчення №5067 

22.Курс 

 підвищення 

кваліфікації у сфері 

проектного підходу 

та організації між 

секторної /міжнарод 

ної співпраці« 

Проєктний підхід та 

грантове 

фінансування в 

діяльності сучасного 

закладу освіти» 

 червень 

2020 р. фундація 

Central European 

Studies and 

Certifications   

23. Міжнародне 

стажування 

м. Харків, 22 – 23 

квіт. 2021 р. Харків, 

2021. С. 

2.Коробко Л. Р. 

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.  

3. Маркович 

О.В. , Коробко Л.Р., 

Чижишин Б.З.  Роль 

самостійного 

навчання в процесі 

підготовки 

майбутнії фізичних 

терапевтів , 

ерготерапевтів . 
//Матеріали 

Всеукраїнської 

науково-практичної 

конференції з 

міжнародною 

участю 



«Internatiolization of 

Higher Education. 

Organization of the 

educational process 

and innovative 

teaching methods in 

higher education 

institutions in Poland» 

23.06-15.07.2020 р 

Certificate 

nr122/2020. 

  

  

  

  

   

―Пріоритетні 

напрямки 

досліджень в 

науковій та освітній 

діяльності: 

проблеми та 

перспективи‖. 

Рівне. 12-13 

жовтня.2021. 
 

 Пункт19 

 діяльність за 

спеціальністю 

1.Участь в 

методичному 

об‘єднанні 

 викладачів 

дисциплін 

загальнохірургічного 

профілю медичних 

навчальних закладів 

Рівненського регіону 

2. Членкиня 

обласного об‘єднання 

хірургів Рівненщини 

Пункт  20 досвід 

практичної роботи 

за 

 спеціальніст

ю  (див.6 колонку 

  

  

 

 

  



  

  

  

 

 

  

  

  

  

 

  

  

  

  

 

  

  

  

  

 

  

  

   

 

 

 

 

Литвин Ігор 

Леонтійович  

 

 

 

 

 

 

Львівський 

державний медичний 

університет ім. Д. 

Галицького 2000р., 

Спеціаліст вищої 

категорії 

 

 

Відомості про досвід 

професійної діяльності: 

Служба в Збройних Силах 

України: 2000 - 2003р. - 

Рівненський 

інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти,  

п. 10 

Україно-

швейцарський проект 

«Розвиток медичної 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

спеціальність 

лікувальна справа, 

лікар 

Українська 

військово-медична 

академія 2003р., 

спеціальність 

лікувальна справа, 

магістр медицини, 

офіцер військового 

управління 

оперативно-

тактичного рівня 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

слухач Української військово-

медичної академії; 2003 - 

2005р. начальник медичного 

пункту в/ч А4152  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

―Педагогіка та 

методика 

викладання‖, 

―Використання 

інноваційних 

технологій у 

навчально-

виховному процесі»,  

СПК 

№021397650000781, 

від 28.02.2018р.   

 

Україно-

швейцарський 

проект «Розвиток 

медичної освіти» 

Онлайн-тренінг: 

«Викладацька 

майстерність в 

медичних ЗВО. 

Випуск перший. 

Зворотний зв‘язок» 

06.05 – 04.06.2020, 

15 год 

 

Національний 

медичний 

університет імені 

О.О. Богомольця 

Інститут 

післядипломної 

освіти 

Навчально-науковий 

центр неперервної 

професійної освіти 

Тематичне 

удосконалення 

―Комунікативна 

компетентність 

лікаря: 

освіти» 

П 11 наукове 

консультування 

підприємств, установ, 

організацій не менше 

трьох років, що 

здійснювалося на 

підставі договору із 

закладом вищої 

освіти (науковою 

установою); 

1.Клеванська 
спеціалізована  школа 
II-III рівня ступенів 
РОР № 264 від 
28.09.2020р 

2. КП ―Рівненський 

обл спец будинок 

дитини з центром 

реаб. дітей з 

органічними 

ураженнями цнс з 

порушенням психіки 

та паліативної 

допомоги дітям‖ РОР 

3 552 від 04.10.2021р 

п. 15 

Тези Третьякова 

К.В.,Литвин І.Л 
«БЛОГ-ТЕХНОЛОГІЇ У 

ДИСТАНЦІЙНОМУ 

НАВЧАННІ» 

Підготовка педагогів 

до професійної 

діяльності в умовах 

змішаного навчання : 

матеріали 

Веукраїнської 

науково-практичної 



удосконалення 

професійних знань, 

умінь, навичок‖ 

15.06 - 26.06.2020 

Посвідчення 

№345/0620 

 

Навчальне 

стажування 

―Ефективні 

комунікації в 

медичній академії‖ 

Україно-

швейцарський 

проект ―Розвиток 

медичної освіти‖ 

КЗВО ―Рівненська 

медична академія‖ 

28-29.01.2021 

Сертифікат № 013 

15 год 

 

Всеукраїнська 

науково-практична 

онлайн-конференція 

«Сучасний урок 

інформатики:методи

, інструменти, 

результати» 

Інститут педагогіки 

НАПН України 

18.02.2021 

Сертифікат №ВОКІ-

1107 

6 год 

 

Тернопільський 

національний 

педагогічний 

університет імені 

конференції/Рівне: 

РВВ РДГУ. 2021.136 

с. 

п. 19 

Навчання з надання 

домедичної допомоги 

за навчальною 

програмою ІІ рівня 

(48 год.) при ГО 

«Захист патріотів» з 

31.01.2018р. по 

08.02.2018р. 

Посвідчення про 

підготовку  з надання 

домедичної допомоги 

№295 



Володимира 

Гнатюка 

Підвищення 

кваліфікації 

―Міждисциплінарна 

та командна 

взаємодія в 

організації 

інклюзивного 

навчання‖ 

07.06-21.06.2021 

Свідоцтво ПК№2203 

 

 

 

 

 

 

 

 
Мялюк Оксана 

Петрівна 

Завідувач 

навчально-

методичною 

лабораторією 

КЗВО 

«Рівненська 

медична 

академія» 

доцент 

кафедри 

медико-

профілактич

них 

дисциплін та 

лабораторної 

діагностики 

(0,3 

посадового 

окладу)   

Рівненський 

базовий медичний 

коледж, відділення 

«Фармація» (2004), 

спеціальність 

«Фармацевт», 

Тернопільський 

національний 

педагогічний 

університет ім. В. 

Гнатюка за 

спеціальністю 

«Педагогіка і 

методика середньої 

освіти. Біологія» 

кваліфікація вчитель 

біології, валеології та 

основ екології (2010), 

ДВНЗ 

«Тернопільський 

державний медичний 

Кандидат 

біологічних наук, 

03.00.04 -біохімія 

«Особливості 

перебігу вільно 

радикального і 

енергозабезпечувал

ьного окиснення 

при 

експериментальном

у аліментарному 

ожирінні» на базі 

Тернопільського 

державного 

медичного 

університету І. Я. 

Горбачевського на 

кафедрі клініко-

лабораторної 

Відомості про досвід 

професійної діяльності:  

2020 – теперішній час – 

доцент кафедри медико-

профілактичних дисциплін та 

лабораторної діагностики 

КЗВО «Рівненська медична 

академія» 

2019 – 2020 рр. – асистент 

кафедри хіміко-

фармацевтичних дисциплін 

КЗВО «Рівненська медична 

академія» 

2017 р. – теперішній час – 

завідувач навчально-

методичною лабораторією 

КЗВО «Рівненська медична 

«Тернопільський 

державний медичний 

університет імені І.Я. 
Горбачевського, 

«Клінічна лабораторна 

діагностика». Свідоцтво  
№ 32 від 30.11.2016 року 

 

Онлайн-курс 

―Викладацька 

майстерність в 

медичному ЗВО. Випуск 
другий. Зворотний 

зв‘язок .Сертифікат № 

00007 Україно-
швейцарський проект 

―Розвиток медичної 

освіти‖ (30 год) 10 
березня – 2 квітня 2021 

року 

 
 

Курси підвищення 

кваліфікації ―Сучасні 
психологічні підходи в 

освітньому процесі 

П.1.Наявність за 

останні п‘ять років 

наукових публікацій у 

періодичних 

виданнях, які 

включені до 

наукометричних баз, 

рекомендованих 

МОН, зокрема Scopus 

або Web of Science 

Core Collection; 

   

П.2.Наявність не 

менше п‘яти 

наукових публікацій у 

наукових виданнях, 

включених до 

переліку наукових 

фахових видань 



університет імені І.Я. 

Горбачевського, 

спеціалізація 

«Клінічна 

лабораторна 

діагностика» (2012). 

 

діагностики. 

 

академія» 

2017 р. – теперішній час – 

біолог клініко-діагностичної 

лабораторії КНП «Пологовий 

будинок» РМР 

2005-2017 рр. фармацевт КНП 

«Пологовий будинок» РМР 

 Публікації 

М. І. Марущак // Медсестринство. – 

2018. – № 2. – С. 54–59. 

17. CHRONIC ENTEROCOLITIS 
COMBINED WITH 

STREPTOZOTOCIN INDUCED 
DIABETES IN RATS: MECHANISM OF 

OXIDATIVE STRESS DEVELOPMENT 

/ N. V. Lisnianska, М. І. Marushchak, І. 
V. Antonyshyn, О. P. Mialiuk // 

International Journal of Medicine and 

Medical Research. – 2017. – Volume 3, 
Issue 2. – Р. 59–63. 

18. Організація роботи медичної 

сестри з ВІЛ-інфікованими 
пацієнтами / Т. О. Кордис, О. П. 

Мялюк, М. І. Марущак, І. В. 

Бушинська // Медсестринство. – 

2017. – № 3. – С. 26–29. 

19. Марущак М. І. Особливості 

кісткового метаболізму в осіб 
чоловічої статі при хронічній 

серцевій недостатності /М. І. 

Марущак, О. П. Мялюк // XII 
Міжнародний конгрес студентів і 

молодих вчених. Матеріали конгресу. 

– Тернопіль, ”Укрмедкнига”. – 2008. 
– С. 181. 

20. Марущак М. І. Аналіз структури 

захворюваності хронічною серцевою 
недостатністю / М. І. Марущак, О. 

П. Мялюк // Здобутки клінічної і 

експериментальної медицини. 
Матеріали XLXI підсумкової науково-

практичної конференції. Тернопіль, 

(соціально-психологічна 
компетентність).Свідоцтв

о ПК № 1765. 

Тернопільський 
національний 

педагогічний університет 

ім. В. Гнатюка. 01.03.-
16.03.21 

України; 
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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 

«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 

інноваційних 

технологій у 

навчально-

виховному 

процесі», СПК 

№021397650000786

, від 28.02.2018  . 
 Львівський 

національний 

медичний 

університет ім. 

Д.Галицького 

факультет 

післядипломної 

освіти  ТУ 

«Ультразвукова 

діагностика» , 

сертифікат 

№100018, від 

03.05.2017р 

посібників/посібників 

для самостійної 

роботи здобувачів, 

електронного курсу 

на освітній платформі 

Moodle, конспектів 

лекцій/практикумів/м

етодичних вказівок/ 

робочих програм, 

інших друкованих 

навчально-

методичних праць 

Навчально-методичні 

посібники: 

 Медсестринство в 

акушерствії: курс 

лекцій /В.В.Палапа,- 

КЗВО «Рівненська 

медична 

академія»,2019 

 Медсестринство в 

гінекології: курс 

лекцій /В.В.Палапа,- 

КЗВО «Рівненська 

медична 

академія»2020  

Електронний 

навчально-

методичний 

комплекси: 

 Медсестринство в 

акушерстві 

Спеціальность 223 

Медсестринство: 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 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. 

лекції / /В.В.Палапа 

 Медсестринство в 

гінекології 

Спеціальность 223 

Медсестринство: 

лекції / /В.В.Палапа,   

Рецензія на: 

Практикум з клінічної 

лабораторної 

діагностики 

«Дослідження сечі, 

хімічні властивості, 

мікроскопія»/В.В.Пал

апа, О.П.Мялюк.- 

КЗВО 

«Рівненська медична 

академія», 2020. 

 Практикум з 

клінічної 

лабораторної 

діагностики 

«Лабораторна 

служба. Оцінка 

аналітичних 

методів.»/В.В.Палапа, 

О.П.Мялюк.- КЗВО 

«Рівненська медична 

академія», 2021. 

П. 10) участь у 

міжнародних 

наукових та/або 

освітніх проектах: 



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. 

Комп‘ютерна томографія 

як метод прогнозування 

розвитку COVID-19 / В. В.  

Палапа, В. М. Оксюта, О. 

П. Мялюк, П. П. Семенюк   
 
Навчальне стажування 

―Ефективні комунікації в 

медичній академії‖ 

Україно-швейцарський 

проект ―Розвиток медичної 

освіти‖ КЗВО ―Рівненська 

медична академія‖ (15 год) 

28-29.01.2021 
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 

Участь в Українсько-

швейцарському 

проекті ―Розвиток 

медичної освіти в 

Україні‖  

П11) наукове 
консультування 
підприємств, установ, 
організацій не менше 
трьох років, що 
здійснювалося на 
підставі договору із 
закладом вищої 
освіти (науковою 
установою); 

1.Клеванська 
спеціалізована  школа 
II-III рівня ступенів 
РОР № 264 від 
28.09.2020р 

2. КП ―Рівненський 
обл спец будинок 
дитини з центром 
реаб. дітей з 
органічними 
ураженнями цнс з 
порушенням психіки 
та паліативної 
допомоги дітям‖ РОР 
3 552 від 04.10.2021р. 

П.19) 

Участь в 

методичному 

об‘єднанні викладачів 

дисциплін 

загальнохірургічного 



бакалаврів сестринської 

справи у медичних 

коледжах. . Інноваційна 

педагогіка: наук. журн. 

Одеса, 2021. Вип. 35, т. 1.  
 
Навчально-методичні 

посібники: 

Рецензія на:➢ Анатомія 

людини: робочий зошит 

для практичних занять 

/М.В.  
Каськів, - КЗВО 

«Рівненська медична 

академія», 2019 

профілю медичних 

навчальних закладів 

Рівненського регіону 

Дійсний член 

―Асоціації медичних 

сестер‖ з 01.06.2018 

року 

П 20) досвід 

практичної роботи за 

спеціальністю (див.6 

колонку) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рєзніков  

Анатолій 

Петрович  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Викладач 

медико-

профілак-

тичних 

дисциплін, 

доцент  

кафедри 

―Медико — 

профілакти

чних 

дисциплін 

та 

лабораторн

ої 

діагностики

‖КЗВО 

‗‖Рівненськ

а медична 

академія‖ 

(внутрішнє 

сімісництво 

0.5п.о ) 

 

Харківський 

медичний інститут, 

1970р., спеціальність 

- санітарія, 

санітарний лікар 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кандидат медичних 

наук. 14.00.07 - 

гігієна 

«Гігієнічна оцінка 

забруднення 

атмосферного 

повітря в районах 

розташування 

цементних заводів і 

обгрунтування 

оздоровчих 

заходів», 

Спеціаліст вищої 

категорії 

 

КД № 037516  

від 05.06.91.р. 

виданий ВАК 

СРСР. 

 

 

 

 

Наявність публікацій у 

фахових видання України: 

  1. Немає альтернативи 

медицині профілактичній. 

Епідеміологія, гігієна, 

інфекційні хвороби. Харків, 

2018, №2, с.48-50. 

 2.Актуальні питання 

профілактики інфекційних 

хвороб. Актуальна 

інфектологія. Київ, 2019 том 

7, № 2, с.63-64.  

3.Проблеми профілактики 

інфекційних захворювань. 

Актуальна інфектологія, Київ, 

том 8, № 3, 2020, с.79-81. 

(Index Copernicus) 

4. Обізнаність медичних 

сестер про 

антибіотикорезистентність 

мікроорганізмів. Актуальна 

інфектологія. Том 8, №5-6, 

2020, с.104-105. (Index 

Міжнародна 

навчально-наукова 

школа Інституту 

сімейної медицини: 

«Сучасні академічні 

знання у практиці 

лікаря загальної 

практики - 

сімейного лікаря»  

Сертифікат 

учасника від 

16.03.21 

 10 балів БПР 

12 годин 

 

 Онлайн науково-

практична 

конференція 

«Інфекційні 

захворювання 

органів системи 

дихання. Клініка 

діагностика, 

П.1) наявність не 

менше п‘яти 

публікацій: 

  1. Немає 

альтернативи 

медицині 

профілактичній. 

Епідеміологія, 

гігієна, інфекційні 

хвороби. Харків, 

2018, №2, с.48-50. 

 2.Актуальні питання 

профілактики 

інфекційних хвороб. 

Актуальна 

інфектологія. Київ, 

2019 том 7, № 2, с.63-

64.  

3.Проблеми 

профілактики 

інфекційних 

захворювань. 

Актуальна 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copernicus) 

5. Епідемічний процес 

актуальних інфекцій на 

Рівненщині. Актуальна 

інфектологія. Том 8, №5-6, 

2020, с.166-167. (Index 

Copernicus) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

лікування, 

профілактика» 

05.03.2021 

Сертифікат учасника 

— 10 балів БПР 

  

Всеукраїнська 

науково-практична 

конференція 

«Актуальні питання 

діагностики COVID-

19» 18 - 19 лютого 

2021 року, м. Рівне 

Форма участі: 

публікація тез; 

вільний слухач 

Сертифікат 

учасника від 

19.02.2021 

Тривалість заходу - 

12 годин.  

 

Національна 

медична академія 

післядипломної 

освіти імені П.Л. 

Шупика (Київ) Он-

лайн конференції 

для лікарів 

«Інфекційний 

контроль. Від 

вакцинації до 

лікування»  

Сертифікат від 21 

квітня 2021 

4 години 

 

 

Фаховий онлайн 

семінар ―Сучасний 

менеджмент 

інфектологія, Київ, 

том 8, № 3, 2020, 

с.79-81. (Index 

Copernicus) 

4. Обізнаність 

медичних сестер про 

антибіотикорезистент

ність 

мікроорганізмів. 

Актуальна 

інфектологія. Том 8, 

№5-6, 2020, с.104-

105. (Index 

Copernicus) 

5. Епідемічний 

процес актуальних 

інфекцій на 

Рівненщині. 

Актуальна 

інфектологія. Том 8, 

№5-6, 2020, с.166-

167. (Index 

Copernicus) 

 

П.4) наявність 

електронних курсів 

на освітній 

платформі Moodle, 

підготовлені 

програми та 

конспекти лекцій і 

практикумів. 

П.19) діяльність за 

спеціальністю у 

формі участі у 

професійних та/або 

громадських 

об‘єднаннях – є 

почесним членом 

Всеукраїнського 

товариства 



інфекцій‖. 

Національної 

медичної академії 

післядипломної 

освіти імені П.Л. 

Шупика (Київ)  

Сертифікат  

Від 25 червня 2021 

4 години 

 

Рівненський 

обласний інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти, 

свідоцтво, СПК № 

000 89-49, 19.02 

2016 р. вчителі 

біології, хімії, 

екології, основ 

здоров‘я. Тема 

Впровадження 

актуальних схем 

застосування 

дезінфекційних 

засобів. 

мікробіологів, 

епідеміологів та 

паразитологів. 

П.20) досвід 

практичної роботи за 

спеціальністю - 

працював 30 років 

завідувачем 

епідеміологічного 

відділу Рівненської 

обласної санітарно-

епідеміологічної 

станції. 

  

 

Сабадишин                        

Ростислав                       

Олексійович 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ректор 

академії, 

професор 

кафедри 

медико-

профілакти

чних 

дисциплін 

та 

лабораторн

ої 

діагностики 

(0,25 

посадового 

окладу)   

Викладач 

Тернопільський 

державний медичний 

інститут, 1985 

лікувальна справа, 

лікар-лікувальник  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доктор медичних 

наук . 14.01.11 – 

кардіологія 

Тема: 

―Клінікопатогенети

чне обґрунтування 

застосування 

нового типу 

антиоксидантів з 

гемодинамічним 

ефектом і 

периферичних 

вазодилятаторів у 

хворих хронічною 

серцевою 

недостатністю‖ 

Наявні наукові публікації у 

виданнях, включених до 

переліку фахових видань  

України,  до 

наукометричних баз : 

1. Сабадишин Р. О. Склад 

лейкоцитів периферичної 

крові: імунні властивості 

лімфоцитів у жінок з 

ожирінням, які хворі на 

інсулінозалежний 

(незалежний) цукровий діабет 

другого типу / О. П. Мялюк, 

О. В. Штрімайтіс, О. В. 

Садовник // "Art of Medicine". 

– 2019. – No2 – C. 98–104(10) 

Рівненський 

обласний інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти, 

педагогіка та 

методика, 

«Педагогіка та 

методика»,  

«Використання 

інноваційних 

технологій у 

навчально-

виховному процесі», 

СПК 

№021397650000806, 

від 28.02.2018,  

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.6 

колонку) 

3) Наявність 

виданого 

підручника чи 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

терапевтич

них 

дисциплін з 

погодинно

ю оплатою 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диплом доктора 

наук ДН №003515 

від 22.05.1996 року 

виданий ВАК 

України 

 Професор - 

кафедри 

діагностики та 

медичної 

інформатики,  

Атестат професора 

ПР №000851 від 

18.10.2001 року 

виданий на підставі 

рішення 

Атестаційної колегії 

МОН України. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://art-of-medicine. 

ifnmu.edu.ua/index.php/aom/iss

ue/view/10 

2. Cабадишин Р. О. Алкоголь 

і діурез (Теоретичні аспекти 

сп`яніння) / The 2nd 

International scientific and 

practical conference ― 

«Modern science: problems and 

innovations» (May 3-5, 2020) 

SSPG Publish, Stockholm, 

Sweden. – 2020. – Р. 144–161. 

3. Cабадишин Р. О. 

Остеоартроз: лікування 

інуліном і 

мікроелементами (теоретичне 

обґрунтування) / The 8th 

International scientific and 

practical conference ―Dynamics 

of the development of world 

science‖ (April 15- 17, 2020) 

Perfect Publishing, Vancouver, 

Canada. – 2020. – Р. 778–785. 

4. Cабадишин Р. О. 

Нутріологічні аспекти обміну 

води в організмі 

людини / The 3 rd International 

scientific and practical 

conference ―Innovative 

development of science and 

education‖ (May 24-26, 2020) 

ISGT Publishing House, 

Athens, Greece. – 2020. – Р. 

106–116. 

5. Cабадишин Р. О. 

Нутрілогія і вегетативна 

нервова система людини 

(проблемні питання) / The 5 th 

International scientific and 

practical conference – 

«Eurasian scientific congress» 

  Національна 

академія 

педагогічних наук 

України ДВНЗ 

«Університет 

менеджменту 

освіти» 

Центральний 

інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти 

«Директори 

коледжів» СПК 

3580447/0650-16, від 

21.05.2016р. 

КЗВО «Рівненська 

медична академія». 

Обласне 

терапевтичне 

товариство. 

Сертифікат про 

участь у роботі 

фахової школи 

«Доказова медицина 

в практиці лікування 

внутрішніх хвороб». 

05.03.2020р. 5 балів  

ДУ «Центр 

громадського 

здоров‘я» МОЗ 

України. Сертифікат 

Дистанційний курс 

«Респіраторні 

віруси, що 

виникають, 

включаючи новий 

коронавірус». 4 год. 

16.03.2020р. 

ДУ «Центр 

громадського 

здоров‘я» МОЗ 

навчального 

посібника: 

1.  Р.О. Сабадишин, 

О.В. Маркович, В.О. 

Рижковський, Б.З. 

Чижишин, // 

Медсестринство в 

хірургії. Вінниця: 

Нова книга, 2017. – 

360 с. 

2. Сабадишин Р.О., 

Рижковський В.О., 

Маркович О.В., 

Чижишин Б.З., 

Коробко Л.Р. 

Хірургія. Підручник : 

у 2 т.  Вінниця : Нова 

книга, 2018. Т 1. – 

784 с. 

3. Сабадишин Р.О., 

Рижковський В.О., 

Маркович О.В., 

Чижишин Б.З., 

Коробко Л.Р. 

Хірургія. Підручник : 

у 2 т.  Вінниця : Нова 

книга, 2018. Т 2. – 

592 с. 

4. Сабадишин Р. О., 

Маркович О.В., 

Чижишин Б.З., 

Коробко Л.Р., 

Хіночик В.М. 

Організація роботи 

операційної медичної 

сестри. – Вінниця: 

Нова Книга, 2020. – 

248с. 

5. Сабадишин Р. О., 

Маркович О.В., 

Чижишин Б.З., 

http://art-of-medicine/


(May 17-19, 2020) Barca 

Academy Publishing, 

Barcelona, Spain. – 2020. – Р. 

176–184. 

6. Cабадишин, Р. О., 

Лукашук, В.Д., Баб‘як, В.І., 

Мялюк, О.П., Баб‘як, 

О.В. (2020). Лабораторна 

діагностика порушень 

вуглеводного обміну до появи 

клінічних ознак та наявність 

компонентів метаболічного 

синдрому в дітей на 

різних стадіях ожиріння. 

Вісник медичних і 

біологічних досліджень,1, 45-

49. 

7. Sarancha, I., Demchenko, I., 

Volkova, K., Khmeliar, I., 

Babiak, V., Sabadyshyn, R., 

Babiak, O., Imeridze, M., 

Buzhyna, I., Gusak, L., 

Martyniuk, T., & Marchak, T. 

(2020). The Socialization of 

People with Muscle-Skeleton 

Disorders in Rehabilitation 

Centres. BRAIN. Broad 

Research in Artificial 

Intelligence and 

Neuroscience, 11(3), 01-14. 

https://doi.org/10.18662/brain/1

1.3/1058. Сабадишин, Р. О., 

Штрімайтіс, О. В., Кушнір, Л. 

О., Горська, О. В. 

Актуальні питання 

безперервного професійного 

розвитку медичних та 

педагогічних фахівців 

Всеукраїнської науково-

практичної internet-

конференції 

України. Сертифікат 

Дистанційний курс  

«Імунопрофілактика 

інфекційних 

хвороб» 

18.03.2020р. 16 год. 

ДУ «Центр 

громадського 

здоров‘я» МОЗ 

України. Сертифікат 

Дистанційний курс  

«Діагностика 

дифтерії для 

сімейних лікарів». 

19.03.2020р. 6 год. 

ДУ «Центр 

громадського 

здоров‘я» МОЗ 

України. Сертифікат 

Дистанційний курс  

«Медична допомога 

в період пандемії 

COVID-19».  

30.04.2020р. 16 год. 

ДУ «Центр 

громадського 

здоров‘я» МОЗ 

України. Сертифікат 

Дистанційний курс  

«Основи 

громадського 

здоров‘я для 

фахівців». 

31.07.2020р. 40 год. 

 

Коробко Л.Р., 

Романішина-

Лановська Л.К. 

Теоретичні і 

практичні основи 

процесу 

сестринського 

догляду за 

пацієнтами. – 

Вінниця: Нова Книга, 

2020. – 240с. 

6.Сабадишин Р.О., 

Бухальська С.Є. – 

Медична біологія: 

підручник для студ. 

мед. закладів вищої 

та фахової 

передвищої освіти 3-

тє вид., зі змінами та 

допов. – Вінниця: 

Нова Книга, 2020. – 

344 с. : 

іл.Ум.друк.арк. 

27,87 

6) наукове 

керівництво 

(консультування) 

здобувача, який 

одержав документ 

про присудження 

наукового ступеня  

(див.6 колонку) 

8)Виконання 

функцій члена 

редакційної ради: 

Український 

науково-практичний 

журнал 

«Медсестринство» 

Тернопіль (Ministry 

of Health of Ukraine I. 



з міжнародною участю 

«Трансформаційні процеси в 

підготовці сучасного 

медичного та 

фармацевтичного 

працівника» 26 – 27 березня 

2020 року c. 102–105. 

 Науковий керівник 

дисертаційних досліджень: 

1. Гашинська Олена 

Степанівна. Тема дисертації: 

«Порівняння 

клініко-фармакодинамічних 

ефектів різних 

дигідропіридинових 

антагоністів кальцію 

пролонгованої дії у 

гіпертензивних хворих із 

серцевою недостатністю та 

збереженою систолічною 

функцією лівого шлуночка», 

дисертація на здобуття 

наукового ступеня кандидата 

медичних 

наук за спеціальністю 

14.01.11 – кардіологія. 

Інститут кардіології ім. акад. 

М.Д.Стражеска, АМН 

України, Київ, 2003. 

2. Коробко Лариса 

Ростиславівна. Тема 

дисертації: «Вибір 

лікувальної 

тактики та об‘єму 

оперативного втручання у 

хворих на гострий панкреатит 

із супровідною 

серцевосудинною 

патологією», дисертація на 

здобуття 

наукового ступеня кандидата 

Horbachevsky 

Ternopil National 

Medical University 

UKRAINIAN 

SCIENTIFIC AND 

PRACTICAL 

JOURNAL) 

Член Міжнародної 

наукової ради 

Українського 

науково-

практичного 

журналу «Магістр 

медсестринства» 

Житомир 

10) участь у 

міжнародних 

наукових та/або 

освітніх проектах: 
Участь в Українсько-

швейцарському 

проекті ―Розвиток 

медичної освіти в 

Україні‖ 

П11) наукове 
консультування 
підприємств, установ, 
організацій не менше 
трьох років, що 
здійснювалося на 
підставі договору із 
закладом вищої 
освіти (науковою 
установою); 

1.Клеванська 
спеціалізована  
школа II-III рівня 
ступенів РОР № 264 
від 28.09.2020р 



медичних наук за 

спеціальністю – 14.01.03 – 

хірургія. Вінницький 

національний медичний 

університет ім. М.І. Пирогова 

МОЗ України. - Вінниця, 2008 

. 

3. Рижковський Володимир 

Олегович. Тема дисертації: 

«Оптимізація хірургічного 

лікування хворих із 

калькульозним холециститом 

та супровідною серцево-

судинною патологією», 

дисертація на здобуття 

наукового ступеня кандидата 

медичних наук за 

спеціальністю – 14.01.03 – 

хірургія. Тернопільська держ. 

медична академія ім. 

І.Я.Горбачевського. - 

Т., 2003 

Заслужений лікар України. 

Відмінник  охорони здоров‘я.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. КП ―Рівненський 

обл спец будинок 

дитини з центром 

реаб. дітей з 

органічними 

ураженнями цнс з 

порушенням психіки 

та паліативної 

допомоги дітям‖ РОР 

3 552 від 04.10.2021р 

12) наявність 

науково-популярних, 

та науково-

експертних 

публікацій з наукової 

або професійної 

тематики  

(див.6 колонку) 

19) діяльність за 

спеціальністю у 

формі участі у 

професійних 

об‘єднаннях 

Обласне 

терапевтичне 

товариство. 

Сертифікат про 

участь у роботі. 

20) 

досвід практичної 

роботи 

 

Сачук

 Наталія 

 Василівна 

Старший 

викладач 

кафедри 

медико-

профілакти

чних  

 

Лікар-педіатр,  

 Львівський 

державний медичний 

університет, 7 липня 

1997 р., педіатрія, 

 диплом ЛЖ ВЕ 

Викладач 

 вищої 

категорії 

Досвід   

 професійної 

діяльності: 

    

Лікар-інтерн з дитячої 

офтальмології, 1997 – 1998  

1.Тернопільський 

національний 

педагогічний 

університет ім. 

Володимира 

Гнатюка, 

Пункт 3 наявність 

виданого ідручника 

чи навчального 

посібника 

Сабадишин Р.О., 



 дис

циплін та 

лабораторн

ої 

діагностики 

№006006 

Дитячий 

 офтальмолог, 

Львівський 

державний 

 медичний 

університет, 25 

червня 1998 р.,   

сертифікат 

спеціаліста 3 406/27 

«соціально-

гуманітарний блок 

(медійна 

компетентність)», 

4.05.20  – 18.05.20, 

свідоцтво ПК № 

000906 

2. Національний 

медичний 

університет 

 імені О.О. 

Богомольця, 

інститут 

 післядипло

мної освіти, 

навчально-науковий 

центр неперервної 

професійної 

освіти,«Комунікатив

на компетентність 

лікаря:удосконаленн

я професійних 

 знань, 

умінь, навичок, 

1.06.20 – 15.06 20, 

  

 посвідчення 

310/0620 

3. Участь у обласній 

науково- 

теоретичній 

 конференції 

―Дистанційна освіта 

як фактор 

постмодерністськог

о суспільства в 

умовах COVID-19‖ 

Сертифікат 

2021/02/04/176

Баб’як В.І., Баб’як 

О.В., Гуз Н.Ф., 

 Попович 

(Сачук )Н.В. 

Підручник 

“Медицина

 дитячого 

віку” під редакцією 

  

 Р.О.Сабади

шин видання Рівне 

2003- 466 с.Пункт 4  

наявність виданих 

навчально-

методичних 

посібників/посібник

ів для самостійної 

роботи здобувачів 

вищої освіти та 

дистанційного 

навчання, 

електронних 

 курсів на 

освітніх платформах 

 ліцензіатів, 

конспектів 

 лекцій/прак

тикумів/методичних 

 вказівок/рек

омендацій/ робочих 

програм, 

 інших 

друкованих 

навчально-

методичних праць 

загальною 

кількістю три 

 найменуван

ня 

Збірник 



 4.02.21 р. 

4. Всеукраїнська 

науково-практична 

конференція 

―Актуальні питання 

діагностики COVID-

19‖. Сертифікат№ 

4/015/0051-2021 18 -

19.02. 21 р. 

5. Учасниця 

Всеукраїнської 

науково-практичної 

конференції з 

міжнародною 

участю  

 ―Актуальні 

питання клініки, 

діагностики 

лікування на різних 

рівнях надання 

 медичної 

допомоги‖ 13-14 

травня 2021р., 

сертифікат 

4/060/0550-2021  

6.Телеміст 

 «Медикаме

нтозна реабілітація 

пацієнтів з Long 

COVID», асоціація 

кардіореабілітаціїУк

раїни 2 вересня 2021 

року, Сертифікат 

107091 

7.Телеміст 

 «Респіратор

ні захворювання 

 тестових 

завдань з 

дисципліни 

 “Офтальмол

огія” 2017р Збірник 

 “Тестовий 

контроль з 

педіатрії” 2016р. 

  

  

Слабус   з 

навчальної 

дисципліни 

 «Клініко-

реабілітаційний 

менеджмент осіб з 

порушенням зору » 

за спеціальністю

 227 Фізична 

терапія, 

ерготерапія, 

 другого 

освітнього рівня 

2021.;Слабус з 

навчальної 

дисципліни 

«Педіатрія з 

дитячими 

інфекціями» для за 

спеціальністю 227 

Фізична терапія, 

ерготерапія, 

першого освітнього 

рівня 

 2020.;Метод

ичні рекомендації до 

практичних робіт 

здисципліни 

«Педіатрія з 

дитячими 



лікуйреспіраторно. 

Вплив тригерних 

факторів на 

розвиток 

бронхообструкції» 

Асоціація 

 алергологів 

України, 9 вересня 

2021 

року,Сертифікат 

111473   

8.Міжнародний 

 телеміст«Єв

разійський телеміст 

«Штам Дельта. 

Досвід міжнародних 

експертів», 

 Інститут 

патології крові та 

 трансфузіол

огії 16.09.21, 

Сертифікат б/н  

9.Стажування на 

базі КЗ   

‖ Рівненського 

 обласний 

центр комплесної 

реабілітації   

РОР, наказ №23-к, 

від 01.10.2021 р 

 інфекціями» 

для за 

спеціальністю 

227Фізична терапія, 

ерготерапія, 

першого 

 освітнього 

рівня 2020.; 

  

  

Курс лекцій 

«Медсестринство в 

офтальмології» 

http://moodle.mcolleg

e.rv.ua 

Курс лекцій  « 

Педіатрія з 

 дитячими 

 інфекціями» 

 http://moodle

.mcollege.rv.ua 

Пункт  11 

 наукове 

консультування 

підприємств, 

 установ, 

організа цій не 

менше трьох років, 

що здійсню валося 

на підставі договору 

із закладом вищої 

освіти (науковою 

установою);Комуна

льний  заклад 

«Клеванська 

спеціальна школа 

№ 1 І-ІІІ ступенів» 

Рівненської бласної 

http://moodle.mcollege.rv.ua/
http://moodle.mcollege.rv.ua/
http://moodle.mcollege.rv.ua/
http://moodle.mcollege.rv.ua/
http://moodle.mcollege.rv.ua/


ради (Довідка № 230 

від 03.09.2020 р.). 

Пункт 19 діяльність 

за спеціальністю у 

формі участі у 

 професійних 

об’єднаннях 

   

Асоціація 

 превентивно

ї та антийджинг 

медицини. 

 Сертифікат 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чижишин 

Борис 

Зіновійович 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Доцент 

кафедри 

―Медико — 

профілакти

чних 

дисциплін 

та 

лабораторн

ої 

діагностики

‖КЗВО 

‗‖Рівненськ

а медична 

академія‖ 

(внутрішнє 

сімісництво 

1,0 п.о ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тернопільський 

державний медичний 

інститут, 1992, 

лікувальна 

справа,лікар 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кандидат медичних 

наук,14.01.03–

хірургія, 

«Використання 

клею КЛ-3 для 

лікування 

варикозного 

розширен ня 

поверхневих вен 

нижніх кінцівок» 

Диплом ДК 

№011945 від 

10.10.2001 року 

виданий ВАК 

України 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Публікації: 
1. Маркович Олексій, 

Коробко Лариса, 

Рижковський Володимир, 

Чижишин Борис. 

«Алгоритмічні підходи до 

формування професійної 

компетентності  сучасних 

фахівців-реабілітологів». – 

Фізична культура, спорт на 

здоров‘я нації. – зб. наук. 

праць. Випус 8 (27). – с.277-

283. м. Житомир 2019.  

2. Маркович Олексій, 

Коробко Лариса, Чижишин 

Борис. «Удосконалення 

алгоритмічного підходу до 

формування фахових умінь 

майбутніх медичних 

працівників в умовах 

дистанційного навчання» // 

Матеріали міжнародної 

дистанційної науково-

практичної конференції. 23-24 

березня, м. Харків 2021р. С. 

477- 483. 

3. Чижишин Борис, Маркович 

Рівненський 

обласний інститут 

післядипломної 

педагогічної освіти, 

педагогіка та 

методика, 

«Педагогіка та 

методика»,  

«Використання 

інноваційних 

технологій у 

навчально-

виховному процесі», 

СПК 

№021397650000813, 

від 28.02.2018      

   Навчальне 

стажування 

―Венозні 

тромбоемболічні 

ускладнення: 

найбільш дискусійні 

питання 

сьогодення‖. 

Сертифікат  

№ 0000018387 від   

26.01.2021 р. 

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.6 

колонку) 

3) Наявність 

виданого підручника 

чи навчального 

посібника: 

1.  Р.О. Сабадишин, 

О.В. Маркович, В.О. 

Рижковський, Б.З. 

Чижишин, // 

Медсестринство в 

хірургії. Вінниця: 

Нова книга, 2017. – 

360 с. 

2. Сабадишин Р.О., 

Рижковський В.О., 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Олексій, Коробко 

Лариса,Чижишин Назарій, 

Апончук Людмила. «Роль 

платформи MOODLE в 

організації самостійної 

роботи студентів під час 

дистанційного навчання з 

предметів хірургічного 

профілю» // Матеріали 

міжнародної дистанційної 

науково-практичної 

конференції.– 23-24 березня, 

м. Харків 2021р. С 435-441. 

4. Маркович О.В., Коробко 

Л.Р., Чижишин Б.З. 

«Особливості лікувальної 

фізкультури при остеопртрозі 

тазостегнового суглобу». 

Збірник наукових праць 

Випуск 2 – 22-23 квітня. м. 

Харків С. – 56-60 

5. Коробко Л. Р., Маркович О. 

В., Чижишин Б. З. «Фахова 

медична допомога 

реабілітолога при підготовці 

до протезування нижніх 

кінцівок». Збірник наукових 

праць Випуск 2 – 22-23 

квітня. м. Харків С. – 44-48. 

6. Чижишин Б.З.,Маркович 

О.В., Коробко Л.Р. 

«Актуальні проблеми з 

надання кваліфікованої 

медичної допомоги при 

зовнішніх артеріальних 

кровотечах і їх можливе 

рішення». Збірник наукових 

праць Випуск 2 – 22-23 

квітня. м. Харків С. – 117-123. 

 

Відомості про досвід 

  

 

 

 

 

Маркович О.В., 

Чижишин Б.З., 

Коробко Л.Р. 

Хірургія. Підручник : 

у 2 т.  Вінниця : Нова 

книга, 2018. Т 1. – 

784 с. 

3. Сабадишин Р.О., 

Рижковський В.О., 

Маркович О.В., 

Чижишин Б.З., 

Коробко Л.Р. 

Хірургія. Підручник : 

у 2 т.  Вінниця : Нова 

книга, 2018. Т 2. – 

592 с. 

4. Сабадишин Р. О., 

Маркович О.В., 

Чижишин Б.З., 

Коробко Л.Р., 

Хіночик В.М. 

Організація роботи 

операційної медичної 

сестри. – Вінниця: 

Нова Книга, 2020. – 

248с. 

5. Сабадишин Р. О., 

Маркович О.В., 

Чижишин Б.З., 

Коробко Л.Р., 

Романішина-

Лановська Л.К. 

Теоретичні і 

практичні основи 

процесу 

сестринського 

догляду за 

пацієнтами. – 

Вінниця: Нова Книга, 

2020. – 240с. 

 



професійної діяльності: 

Спеціальність – хірургія 

 Дубенський міжрайонний 

онкологічний диспансер. 
Онкохірург, 1995 – 2008рр. 

4) наявність виданих 

навчально-

методичних 

посібників/посібників 

для самостійної 

роботи здобувачів, 

електронного курсу 

на освітній 

платформі Moodle, 

конспектів 

лекцій/практикумів/м

етодичних вказівок/ 

робочих програм, 

інших друкованих 

навчально-

методичних праць  

1. Маркович О.В., 

Чижишин Б.З., 

Коробко Л.Р. Збірник 

професійних 

алгоритмів 

хірургічного профілю 

(для підготовки 

медичної сестри-

бакалавра) – Рівне 

2019 р.  

2. Маркович О.В., 

Чижишин Б.З., 

Коробко Л.Р. Збірник 

задач з основ 

сестринського 

процесу (з еталонами 

відповідей) – Рівне 

2020 р. 

3. Маркович О.В., 

Чижишин Б.З., 

Коробко Л.Р. Збірник 

задач з предмету 

«Сестринська справа 

в хірургії» – Рівне 

2021 р. 



П. 10) участь у 

міжнародних 

наукових та/або 

освітніх проектах: 
Участь в Українсько-

швейцарському 

проекті ―Розвиток 

медичної освіти в 

Україні‖ 

П11) наукове 
консультування 
підприємств, установ, 
організацій не менше 
трьох років, що 
здійснювалося на 
підставі договору із 
закладом вищої 
освіти (науковою 
установою); 

1.Клеванська 
спеціалізована  
школа II-III рівня 
ступенів РОР № 264 
від 28.09.2020р 

2. КП ―Рівненський 

обл спец будинок 

дитини з центром 

реаб. дітей з 

органічними 

ураженнями цнс з 

порушенням психіки 

та паліативної 

допомоги дітям‖ РОР 

3 552 від 04.10.2021р 

 

П.19) 

Участь в 

методичному 

об‘єднанні 



викладачів 

хірургічних 

дисциплін медичних 

навчальних закладів 

Рівненського регіону 

20) досвід 

практичної роботи 

за спеціальністю 

(див.6 колонку) 

Особи, які працюють за сумісництвом 

 

Ванкевич-

Палапа Ірина 

Степанівна 

Асистент 

кафедри 

―Медико — 

профілакти

чних 

дисциплін 

та 

лабораторн

ої 

діагностики

‖КЗВО 

‗‖Рівненськ

а медична 

академія‖ 

(зовнішнє 

сімісництво 

0,1п.о ) 
 

Ужгородський 

державний             

університет,                           

медичний 

факультет,1996 
Інтернатура 
Лікар дермато-

венеролог 1997 

Лікар вищої 

категорії 

Відомості про досвід 

професійної діяльності:  

Інтернатура – Кафедра 

дерматології та венерології 

Львівського медичного 

університету ім.Д.Галицького  

1996-1997рр. 

Лікардермато-венеролог 

Рівненського обласного 

спеціалізованого диспансеру 

радіаційного захисту 

населення з 1998-2021рр. 

Консультаційно-

діагностичний центр КП 

―Рівненського обласного 

спеціалізованого диспансеру 

радіаційного захисту 

населення‖РОР з 01.04.2021р 

 

Харківська медична 

академія, відділення 

післядипломної 

підготовки 

Тематика: 

―Соматоневрологія‖ 

- 2018р. термін - 1 

міс. 

 

Харківська медична 

академія, відділення 

післядипломної 

підготовки 

Тематика:‖Хвороби 

шкіри та 

волосся:сучасні 

методи діагностики 

та лікування ‖ - 

2019р., термін - 1 

міс. 

 

Харківська медична 

академія, відділення 

післядипломної 

підготовки 

Тематика:‖Медична 

гельмінтологія та 

протозологія‖ - 

2020р., термін - 0,5 

міс. 

 

П.4) наявність 

виданих навчально-

методичних 

посібників/посібників 

для самостійної 

роботи здобувачів, 

електронного курсу 

на освітній 

платформі Moodle, 

конспектів 

лекцій/практикумів/м

етодичних вказівок/ 

робочих програм, 

інших друкованих 

навчально-

методичних праць 

Навчально-методичні 

посібники: 

 Медсестринство в 

дерматовенерології: 

курс лекцій 

/І.С.Ванкевич-

Палапа,- КЗВО 

«Рівненська медична 

академія»,2020.    

  Електронний 

навчально-



Сертифікат 

спеціаліста ―Дитяча 

дерматологія‖№ 

119717 від 

30.11.2020 

 

 

 

 

методичний 

комплекси: 

 Медсестринство в 

дерматовенерології:С

пеціальность 223 

Медсестринство: 

лекції / 

/І.С.Ванкевич-Палапа  

П.11) наукове 
консультування 
підприємств, установ, 
організацій не менше 
трьох років, що 
здійснювалося на 
підставі договору із 
закладом вищої 
освіти (науковою 
установою); 

1.Клеванська 
спеціалізована  
школа II-III рівня 
ступенів РОР № 264 
від 28.09.2020р 

2. КП ―Рівненський 

обл спец будинок 

дитини з центром 

реаб. дітей з 

органічними 

ураженнями цнс з 

порушенням психіки 

та паліативної 

допомоги дітям‖ РОР 

3 552 від 04.10.2021р. 

П.19) 

 Участь в 

методичному 



об‘єднанні 

викладачів дисциплін 

загальнотерапевтичн

ого профілю 

медичних навчальних 

закладів Рівненського 

регіону 

Дійсний член 

―Асоціаціїдерматовен

ерологів‖ з 

01.09.2021 року 

П.20) досвід 

практичної роботи за 

спеціальністю (див.6 

колонку) 

 

 

 


