
 

КЗВО «Рівненська медична академія» 

кафедра 

суспільно-гуманітарних дисциплін 

2020-2021 навчальний рік 

 
І. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ ПРО КАФЕДРУ 

 

1.1. Кількісний склад науково-педагогічних працівників кафедри з 

науковими ступенями 

Кількісний склад 
науково-педагогічних 
працівників кафедри 

зних: 
Кандидат 

наук,доктор 
філософії 

% 

доктор наук 
% 

за основним місцем роботи (в тому числі за суміщенням) 
7 6(85.7%) - 

засумісництвом 
1 1(14,2%) - 

 

1.2. Кількісний склад науково-педагогічних працівників кафедри, які 

працюють заосновним місцем роботи та за сумісництвом, запосадами 
Кількісний 

складнауково-
педагогічнихпраців

никівкафедри 

зних: 

професор доцент 
старшийв
икладач 

асистент лаборант 

заосновниммісцемроботи(втомучислізасуміщенням) 
7 1 5 - 1 - 

якіпрацюютьзасумісництвом 
1 1 - - - - 

 

1.3. Інформація про науково-педагогічних працівників, яким у 

звітному роціприсуджено науковий ступінь доктора/кандидата наук 

або присвоєно вченезванняпрофесора/доцента 
 

Прізвище, ім’я, 
побатькові 

З них: 
професор доцент кандидатнаук доктор наук 

заосновниммісцемроботи(втомучислізасуміщенням) 
- - - - - 

засумісництвом 
- - - - - 

 

 
 

1.4. Виконання дисертаційних робіт викладачами кафедри 



 

 

№ 

п/п 

Прізвище, ініціали Посада Науково-

педагогічний 

стаж 

Рік затвердження 

теми 

дисертаційної 

роботи 

 - - - - 

     

 

1.5. Підвищеннякваліфікаціїнауково-

педагогічнихпрацівниківкафедри,утому числі стажування в закордонних 

закладахвищої освітиабо науковихустановах (курси і стажування) 
 

ПІБ 

 

Посада, 

науковий 

ступінь 

 

Дата та 

термін 

Сертифікат 

(свідоцтво) 

Назва  країни 

і установи 

Переходько 

Н.М. 

завідувач 

кафедри, 

кандидат 

історичних наук 

1.03 – 15.03. 

2021 р 

Свідоцтво 

ПК № 1766 

Тернопільський 

національний 

педагогічний 

університет ім.. 

В. Гнатюка 

Лукащук С.Ю асистент кафедри 

8-15 лютого 

2021 р. 

Сертифікат 

ES№3975/2021 

Республіка 

Польща,Люблін 

Чорноус В.П.. 

доцент кафедри, 

кандидат 

педагогічних 

наук 

3.02 – 17.02. 

2021 р. 

Свідоцтво ПК № 

1562 

Тернопільський 

національний 

педагогічний 

університет ім.. 

В. Гнатюка 

Зубілевич М.І. 

доцент,доцент 

кафедри, 

кандидат 

педагогічних 

наук 

3.02 – 17.02. 

2021 р. 

Свідоцтво № ТІ 

1557 

Тернопільський 

національний 

педагогічний 

університет ім.. 

В. Гнатюка 

Ліннік Ю.В. 

доцент кафедри, 

кандидат 

філософський 

наук 

15 – 22. 03 

2021р. 

 

Сертифікат ES № 

5050/2020 

About the interna-

tional skills de-

velopment  

Артеменко Л.В. 

професор 

кафедри, 

кандидат 

філологічних 

наук 

3.02 – 17.02. 

2021 р. 

Свідоцтво ПК № 

1624 

Тернопільський 

національний 

педагогічний 

університет ім.. 

В. Гнатюка 

 

1.6.  Аналізстанувиконаннянавчальногонавантаженнякафедрою. 



 

Станвиконаннянавчальногонавантаженняу2020-

2021навчальномуроці 
Видинавчальноїроботи Заплановано Фактичновиконано 

Читаннялекцій 558 511 
Проведенняпрактичних/сем
інарськихзанять 

1782 1694 

Проведення 
лабораторнихзанять 

275 275 

Проведення занять за 
індивідуальним 
навчальним планом 

  

Проведення консультацій 

знавчальних 

дисциплінупродовжсеместр

у 

- - 

Проведення 
екзаменаційнихконсультаці
й 

30 30 

Керівництвонавчальноюіви
робничоюпрактикою 

- - 

Проведенняатестаціїуформі
екзаменів 

88 88 

Всього: 2730 2598 

 



 

1.7. Виконання методичної роботи за 2020-2021 навчальний рік 
 

№ 

п/

п 

Прізвище, 

ініціали 

Корекція та 

розробка 

екзам. 

білетів і 

питань диф. 

зал. 

Оновлення 

лекційного 

матеріалу 

Перегляд та 

корекція 

робочихпро

грам, 

силабусів 

Складено і введено в 

освітній процес Розробка 

тестових 

завдань 

Крок Б 

Створення 

навч.посібн

иків 

(підготовка 

до друку) 

Методичні вказівки 

Практичних 
занять 

Лекційних 
занять 

Самостійних 
робіт 

Кількість  

1 Переходько Н.М. 10 3 10 5 3 10 - 2 

2 Артеменко Л.В. 5 - 1 16 8 4 - - 

3 Довгалець О.М. 3 3 3 - - - - 1 

4 Зубілевич М.І. 20  1   1 -  

5 Ліннік Ю.В. 2 6 1 1 - 1 - 1 

6 Лукащук С.Ю. 2 2 1 1 1 1 - - 

7 Мельничук О.Д. 3 - 2 1 - - - 1 

8 Чорноус В.П. 8 1 5 2 1 1 - 1 

 

 

1.8. Видавнича діяльність(поіменно) 

 



 

№ 

п/п 

Автори 

(прізвище, 

ініціали) 

Повна назва 

видання 

Вид видання 

(навчальний 

посібник, 

підручник, 

навчально-

методичний 

посібник, довідник, 

словник, методичні 

вказівки, методичні 

рекомендації, 

видання на 

електронних носіях, 

інші видання) 

Назва грифу 

(МОЗ, МОН, 

ЦМК МОЗ) та 

дата і номер 

листа надання 

грифу 

Рік видання, 

мова (укр, 

рос, англ.) 

Вид друку 

(типографськи, 

ризограф, 

тощо) 

Обсяг  

(друкованих 

аркушів) 

Джерело 

фінансува

ння та 

тираж 

1. Ліннік Ю.В. Методичні 

рекомендації до 

семінарських 

занять і 

завдання для 

самостійної 

роботи з 

дисципліни 

―Філософі 

Методичні 

вказівки 

 2021 

укр. 

типографсь

кий 

32 Особисе 

1 

примірни

к 

  Етика та 

деонтологія: 

навчально — 

методичний 

комплекс 

Навчально – 

методичний 

посібник 

 2021 

укр. 

типографсь

кий 

44 Особисте 

1 

примірни

к 

         

 

1.9. Назвативажливіпитання,якірозглядалисяназасіданняхкафедри 

Назвати важливі питання, які розглядалися на засіданнях кафедри( підготовка до ліцензування, акредитації, 

перегляду ОПП тощо) . Звернути увагу на обговорення кафедрою ухвал вченої ради академії, факультету. 

1. Обговорення та розгляд «Положення про освітній процес в КЗВО «Рівненська медична академія». 



 

2. Розгляд та обговорення «Положення про кафедру суспільно-гуманітарних дисциплін». 

3. Розгляд та обговорення «Положення про академічну доброчесність учасників освітнього процесу КЗВО 

«Рівненська медична академія». 

4. Розгляд та обговорення «Положення щодо протидії булінгу (цькування) у КЗВО «Рівненська медична 

академія». 

5. Розгляд та обговорення «Положення про дистанційну форму навчання у КЗВО «Рівненська медична академія» 

під час карантину Covid 19». 

6.Розгляд та обговорення «Положення про порядок оцінювання знань студентів при кредитно-трансферній 

системі організації освітнього процесу в КЗВО «Рівненська медична академія». 

7. Розгляд та обговорення «Положення про обрання студентами вибіркових навчальних дисциплін». 

8. Розгляд та обговорення «Положення про рейтингову систему оцінювання діяльності науковців КЗВО 

«Рівненська медична академія». 

 

 

ІІ. Виконання науково-дослідної роботи 
1.1. Участь викладачів кафедри у з’їздах, конгресах, пленумах, конференціях, семінарах та симпозіумах  

(в т.ч. включених в реєстр заходів МОЗ та НАМН України). 

 

№ 

п/п 

 

Прізвище,  

ініціали 

Посада 

 

Науковий 

ступінь 

Рівень заходів: 

міжнародний, 

національний, 

регіональний 

Країна, 

місто 

Дата 

проведення 

 

 

Вид участі 

доповідь 

(к-сть) 

 

тези 

(к-сть) 

 

вільний 

слухач 

(к-сть) 

1. Переходько 

Н.М. 

завідувач 

кафедри 

Кандидат 

історичних наук 

всеукраїнський з 

міжнародною 

участю 

Рівне 8-9.10. 2020  1  

обласний Рівне 30.01 2021   1 

міжнародний Республіка 

Білорусь 

18.03.2021 2  2 

всеукраїнський   Харків, Рівне 11.03.21   1 



 

всеукраїнський  Рівне 17.03.21   1 

всеукраїнський Рівне 13-14.05.2021   1 

2. Артеменко 

Л.В. 

професор 

кафедри 

Кандидат 

філологічних 

наук 

всеукраїнський з 

міжнародною 

участю 

Рівне 08-09.10.2020  1  

всеукраїнський Рівне 18-19.02.2021   1 

міжнародний Республіка 

Білорусь 

18.03.2021 1  1 

всеукраїнський Рівне 13-14.05.2021   1 

3. Довгалець 

О.М. 

доцент 

кафедри 

Кандидат 

історичних наук 

обласний Рівне 04.02.2021р 

 

 1  

всеукраїнський Рівне 19.03.21 р.  1  

міжнародний Харків 23-24.03.21 р.  1  

міжнародний Лондон 18-21.05.21 р.  1  

міжнародний  Афіни 14-16.06.21 р.  1  

4. Зубілевич 

М.І. 

доцент Кандидат 

педагогічних 

наук 

міжнародний Луцьк 14.04.21 р. 1   

національний  Київ 26-27.03.21 

р.1 

 1  

національний Дніпро 10-11.04.21 р.  1  

загальноуніверсит

етський 

Рівне 04.02.21 р.  1  

5. Ліннік Ю.В. доцент 

кафедри 

Кандидат 

філософських 

наук  

міжнародна Рівне 3. 12.2020  1  

    національна Рівне 17 – 18.11. 

2020 

 1  

всеукраїнська Черкаси 15.10.2020  1  

всеукраїнська Маріуполь 15.09. 2020 1 1  

всеукраїнська Рівне 8 – 9.10. 2020  1  

міжнародна Харків 23- 24.03. 

2021 

 1  

обласна Рівне 04.02. 2021  1  

всеукраїнська Рівне 17.03. 2021  1  

6. ЛукащукС.Ю. асистент - обласний  Рівне 4.02.21    



 

кафедри 

    міжнародний  Брест, 

Республіка 

Білорусь 

18.03.21  1  

    загальноакадемічн

ий 

Рівне 23.02.21   1 

    всеукраїнський   Харків, Рівне 11.03.21   1 

    всеукраїнський  Рівне 17.03.21  1  

    всеукраїнський Рівне 13-14.05 

2021 

 1  

    міжнародний  Одеса 14-15.05 

2021 

 1  

    національний м.Харків 11-12.06.2021  1  

7. Мельничук 

О.Д. 

доцент Кандидат 

філологічних 

наук 

національний Львів Лютий 2021 1 1 1 

    національний Львів Травень 2021 1  1 

    національний Львів Червень 2021 2  1 

8. Чорноус В.П. доцент 

кафедри 

Кандидат 

педагогічних 

наук 

міжнародний  Київ 26-27.11.2020 1  1 

    всеукраїнський  Рівне,  8-9.10.2020  1  

    міжнародний Київ 2-3.10.2020  1  

    всеукраїнський  Рівне 10-11.02.2021  1  

    міжнародний Київ 16-17.04.2021  1  

    міжнародний Одеса 18-19.06. 2021  1  

    міжнародний Дніпро 12.02.2021  1  

 

2.2. Надруковані статті,тези 

 



 

№ 

п/п 

Прізвище, ініціали 

автора(ів) 

Назва статті, тез Повна назва збірки, журналу Рік видання Стор. 

1.  Переходько Н.М. Медицина м. Рівного у міжвоєнний 

період 

Матеріали науково-практичної 

конференції «Інноваційні технології 

в теорії і практиці сучасної 

медичної освіти» 

2020 Ст. 195-

197 

Функціонування хірургічно-

гінекологічного шпиталю Червоного 

Хреста в Рівному у міжвоєнний 

період. 

Формування професійної 

ідентичності майбутнього 

медичного та фармацевтичного 

працівника:теорія і практика: 

матеріали Всеукраїнської 

науково-практичної конференції з 

міжнародною участю. 

2020 Ст. 190-

193 

Діяльність товариства Червоного 

Хреста у м. Рівне у міжвоєнний період 

Министерствообразования 

РеспубликиБеларусь 

Учреждениеобразования 

«Брестскийгосударственный 

техническийуниверситет» 

ФилиалБрГТУПолитехническийкол

леджXIV 

открытаямеждународная 

научно-практическойконференция 

учащихся и преподавателейсредних 

специальных и высшихучебных 

заведений 

«Успешентот, ктотворит» 

2021 - 

Україна у Другій світовій війні: 

проблематика протилежних тлумачень 

Министерствообразования 

РеспубликиБеларусь 

Учреждениеобразования 

«Брестскийгосударственный 

техническийуниверситет» 

ФилиалБрГТУПолитехническийкол

леджXIV 

открытаямеждународная 

2021 - 



 

научно-практическойконференция 

учащихся и преподавателейсредних 

специальных и высшихучебных 

заведений 

«Успешентот, ктотворит» 

 Артеменко Л.В. Семантичні моделі української 

поетологічної лірики ХІХ-ХХ століття 

(стаття) 

«Вчені записки Таврійського 

національного університету імені 

В.І. Вернадського» Серія 

«Філологія. Соціальні комунікації». 

Том 31 (70). № 1, 

2020 С. 91 – 

95. 

Історичний генезис теми митця і 

мистецтва в творах античної 

художньої словесності (стаття) 

Науковий вісник Міжнародного 

гуманітарного університету. Серія 

«Філологія» 

2020 С.16-19. 

Формування мовної культури 

студентів-медиків як складової 

комунікативної компетентності 

засобами проектних технологій: 

актуальність дослідження (тези) 

Министерствообразования 

РеспубликиБеларусь 

Учреждениеобразования 

«Брестскийгосударственный 

техническийуниверситет» 

ФилиалБрГТУПолитехническийкол

ледж 

XIV 

открытаямеждународная 

научно-практическойконференция 

учащихся и преподавателейсредних 

специальных и высшихучебных 

заведений 

«Успешентот, ктотворит» 

2021  

Формування професійної 

компетентності майбутніх бакалаврів  

сестринської справи на основі 

урахування сучасних стандартів  

і протоколів роботи медичної сестри: 

сучасний стан проблеми (стаття) 

Матеріали Всеукраїнської науково-

практичної інтернет-конференції 

«Вітчизняна наука на зламі епох: 

проблеми та перспективи 

розвитку»: Зб. наук.  

праць. Вип. 67. 236 с. 

2021 С. 43-46 

 Довгалець О.М. Дистанційненавчання у вищійшколі: Збірникматеріалів 2021 38-43ст. 



 

проблеми й переваги обласноїнауково-

теоретичноїконференції 

«Дистанційнаосвіта як фактор 

постмодерністськогосуспільства 

в умовах COVID-19»Міністерство 

освіти і науки України 

Міністерствоохорониздо-

ров’яУкраїни 

Фаховиймедичнийколедж 

Комунального закладу вищоїосвіти 

«Рівненськамедичнаакадемія» 

Рівненськоїобласної ради 

Сучасніпсихологічніаспектипідготовк

имедичногопрацівника 

Збірник матеріалів 

ІІ Всеукраїнської науково-

практичної internet-конференції з 

міжнародною учас-

тю «Трансформаційні процеси в 

підготовці сучасного медичного та 

фармацевтичного працівни-

ка»Міністерствоохорониздоров’яУк

раїни 

Фаховиймедичнийколедж 

Комунального закладу вищоїосвіти 

«Рівненськамедичнаакадемія» 

Рівненськоїобласної ради 

2021р  

 

36-40ст. 

Використання технології 

програмованого навчання у здобувачів 

медичної і фармацевтичної освіти в 

умовах дистанційного навчання 

МатеріалиМіжнародноїди-

станційної 

науково-

практичноїконферен-

ції«Технологіїдистанційногонавчан

ня: 

впровадження, розвиток, удоскона-

лення» 

Міністерствоосвіти і науки України 

 

2021 

511-

515ст. 



 

Міністерствоохорониздо-

ров’яУкраїни 

Фаховийколедж 

Національногофармацевтичногоуні

верситету 

Здоров'язбережувальнакомпетентність

студентівмедичнихколеджів 

Міністерствоосвіти і науки Украї-

ни«Освіта і здоров'япідростаючого-

покоління» 

.Національнийпедагогічнийуніверси

тетім. М.П. Драгоманова Факультет 

педагогіки і психологіїЧастина 1 

2021 215-

217ст. 

ПредставництвопартійНаціональнихме

ншин в УкраїнськійЦентральнійРаді 

Abstracts of XXVI International 

Scientific and Practical Conference 

Topical issues of practice and science 

2021 168-173ст 

СтавленняполітичнихпартійНаціольни

хменшин до Четвертого 

універсалуУкраїнськоїЦентральної 

Ради 

Abstracts of XVІІІInternational Scien-

tific and Practical ConferencePER-

SPECTIVE DIRECTIONS FOR THE 

DEVELOPMENT OF SCIENCE 

AND 

PRACTICE 

2021 

 

54-57ст. 

 Зубілевич М.І. Проблеми професійної ідентичності 

студентів -медиків в процесі вивчення 

іноземної мови 

збірник матеріалів конференції 

Формування професійної 

ідентичності  майбутнього 

медичного та фармацевтичного 

працівника.Теорія і практика 

2020 57-61 ст 

Рецепція віршознавчих термінів ямба і 

хорея в поетологічній ліриці 

Вісник Запоріжського університету 

.Філологія 

2021 67-72 ст 

До питання дистанційного навчання у 

вищих навчальних закладах 

Матеріали обласної науково-

практичної конференції 

Дистанційна освіта як фактор 

постмодерністського суспільства в 

умовах COVID 

2021 ст.47-53 

Навчання іноземній мові студентів -

медиків як засіб досягнення 

Матеріали науково-методичної 

Інтернет -конференції Проблеми 

2021 Ст. 92-95 



 

професійних компетенцій іншомовної комунікації: 

лінгвістичні методичні та 

соціально- психологічні аспекти 

 Ліннік Ю.В. Ідеологія общества в работе Г. 

Маркузе ‘‘Одномерныйчеловек’’ 

Научный журнал ‘‘Власть и 

общество’’(История, Теория, 

Практика) 

2021 104 - 109 

Самовдосконалення педагога як 

чинник професійного розвитку 

‘‘Технології дистанційного 

навчання: впровадження, розвиток, 

удосконалення’’ 

2021 100 - 103 

Розвиток критичного мислення та 

творчихздібностейстудентівпід час 

дистанційногонавчання 

Дистанційнаосвіта як фактор пост-

модерніськогосуспільства в 

умовахCOVID – 19 

2021 66 - 70 

Людина як філософська детермінанта 

культури  

Україна першого двадцятиліття ХХІ 

століття: культурномистецький 

вимір  

2020 13 - 16 

У пошуках національної ідеї Актуальні проблеми вітчизняної та 

всесвітньої історії.  

2020 168 - 173 

Евтаназія  як  основна 

проблема  біоетики  

Формування професійної 

ідентичності  майбутнього  

медичного  та фармацевтичного  

працівника 

2020  

Модель впровадження   ринку землі в 

Україні  

Актуальні проблеми сучасної 

освіти: реалії та перспективи 

2020 316 - 318 

 Лукащук С.Ю. «Віртуалізація  інформаційного 

середовища як  чинник інтернет 

залежності  студентів» 

БГТУ  

ХІV Міжнародна науково-

практична конференція. «Успішний 

той хто творить» 

2021  

  «Інтернет ресурси як чинники  

інтернет залежності студентів-

медиків» 

Науковий вісник Херсонського 

державного університету. Серія 

«Психологічні науки» 

2021 90 

  «Вплив мережі інтернет  на 

когнітивну, мотиваційну та 

поведінкову сфери студентів-медиків» 

Збірник матеріалів ІІ 

Всеукраїнської науково-практичної  

internet-конференції 

«Трансформаційні процеси  у 

2021 76 



 

підготовці сучасного медичного та 

фармацевтичного працівника» 

КЗВО «Рівненська медична 

академія» РОР 

  «Психологічна допомога пацієнтам 

після перенесення  COVID-19» 

Збірник матеріалів  Всеукраїнської  

науково-практичної конференції із 

міжнародною участю «Актуальні 

питання клініки, діагностики, 

лікування на різних рівнях надання 

медичної допомоги» 

КЗВО «Рівненська медична 

академія» РОР 

2021 23 

  «Особливості інтернетадикції у 

студентів» 

Збірник тез науково-практичної 

конференції  «Фактори розвитку 

педагогіки  і психології в ХХІст» 

«Східноукраїнська  організація 

«Центр  педагогічних досліджень» 

2021 Очікую 

збірку 

  «Психологічна реабелітація  пацієнтів 

після COVID 19» 

Збірка наукових робіт учасників 

міжнародної науково-практичної 

конференції «Сучасні наукові 

дослідження у психології та 

педагогіці – прогрес майбутнього» 

2021 19 

 Мельничук О.Д. Вивчення досвіду як лінгвістичного 

значення у когнітивно-наратологічній 

перспективі 

Тезизвітноїнауковоїконференціїпро

фесорсько_викладацького складу 

факультету іноземнихмов за 2020 

рік (4_5 лютого 2021 рік). На 

пошану доктора філологічних наук, 

академіка Романа Семеновича 

Помірка. – Львів:ПАІС, 2021. – 200 

с. 

2021 113-116 

 Чорноус В.П. Сутність, зміст і структура поняття 

творчої самореалізації майбутнього 

педагога початкової школи 

стаття 

Всеукраїнський науково-

практичний журнал «Директор 

школи, ліцею, гімназії». 

Спеціальний тематичний випуск 

2020 292-300 



 

«Вища освіта України у контексті 

інтеграції до європ. Осв. простору» 

Теоретичні засади розвитку 

професійно-творчої активності 

майбутнього вчителя початкової 

школи.   

Стаття 

Український педагогічний журнал 

Інституту педагогіки НАПН 

України 

2020 92-100 

Сутність поняття «професійно-

педагогічна компетентність» 

майбутнього вчителя початкової 

школи 

стаття 

Наукові записки   Міжнародного 

гуманітарного університету: 

збірник. м. Одеса 

2020 179-182 

Основні критерії та показники 

сформованості  професійної 

компетентності студентів педагогічних 

спеціальностей 

стаття 

Актуальні питання гуманітарних 

наук: міжвузівський збірник 

наукових праць молодих вчених 

Дрогобицького державного 

педагогічного університету імені 

Івана Франка 

2020 232-238 

Foreignlanguagecommunicativecompeten

ceoffutureMedicalworkersas a 

componentoftheirprofessionaltraining. 

тези 

Матеріали Всеукраїнської 

науково-практичної інтернет-

конференції з міжнародною 

участю 

Видання на електронних носіях 

2020  

Проблема творчості майбутнього 

вчителя в умовах трансформації 

суспільства 

тези 

 

Матеріали Міжнародної науково-

практичної конференції 

«Інноваційні наукові дослідження 

у сфері педагогічних та 

психологічних наук», м. Київ, 

Таврійський національний 

університет імені  

В.І. Вернадського 

2020 50-53 

Компетентнісний підхід у підготовці 

майбутніх медичних працівників на 

заняттях з іноземної мови 

Матеріали Всеукраїнської 

науково-практичної інтернет-

конференції з міжнародною 

2021  



 

тези участю 

Видання на електронних носіях 

Мотиваційна складова у структурі 

творчих здібностей особистості 

майбутнього вчителя початкової 

школи 

стаття 

Актуальні питання гуманітарних 

наук: міжвузівський збірник 

наукових праць молодих вчених 

Дрогобицького державного 

педагогічного університету імені 

Івана Франка 

2021 273-279 

Творчість як складова професійної 

компетентності майбутнього вчителя 

тези 

Матеріали Міжнародної науково-

практичної конференції 

«Інноваційні наукові дослідження 

у сфері педагогічних та 

психологічних наук», м. Київ, 

Таврійський національний 

університет імені  

В.І. Вернадського 

2021 71-74 

Розвиток професійно-творчої 

активності майбутнього педагога 

початкової школи 

тези 

Матеріали Міжнародної науково-

практичної конференції «Стан 

освітнього процесу в умовах 

викликів сьогодення» м. Дніпро 

2021  

Реалізація творчого потенціалу 

особистості майбутнього педагога у 

процесі професійної підготовки 

стаття 

Збірник наукових праць 

«Педагогіка формування творчої 

особистості у вищій і 

загальноосвітній школах» 

Класичний приватний університет 

м. Запоріжжя 

2021  

Developmentofcreativethinkingoffuturem

edicalworkersinforeignlanguageclesses 

тези 

Матеріали Міжнародної науково-

практичної конференції 

«Дослідження різних напрямків 

розвитку психології і педагогіки» м. 

Одеса 

2021  

Creativityofthefutureteacherof a 

foreignlanguageas a 

basisofprofessionalformation 

Актуальні питання гуманітарних 

наук: міжвузівський збірник 

наукових праць молодих вчених 

2021  



 

стаття Дрогобицького державного 

педагогічного університету імені 

Івана Франка 

 

2.3. Керівництвонауково-дослідноюроботоюздобувачіввищоїосвітизпідготовкою: 

 

№ 

п/п 

Прізвище, ініціали 

наукового керівника 

Прізвище, ініціали 

студента 

Тема Назва заходу 

 - - - - 

     

     

     

 

ІІІ.ВИКОНАННЯОСНОВНИХВИДІВОРГАНІЗАЦІЙНОЇРОБОТИ 
 

3.1 Виконанняобов’язків: 
 

№ 

п\п 

Виконання обов’язків Прізвище, ініціали викладачів 

1 Керівника проєктної групи/керівника 

групи забезпечення 

спеціальності(гарантаосвітньоїпрограм

и) 

- 

2 Роботавспеціалізованихвченихрадахізз

ахистудисертацій 

- 

3 Роботаускладі вченоїрадиакадемії Переходько Н.М. 



 

 Артеменко Л.В.  

Мельничук О.Д.  

Ліннік Ю.В. 

5 Робота у складі галузевої експертної 

ради, експертної ради при НАЗЯВО 

 

 

6 Робота у складі методичної ради МОН 

 

 

7 Керівництвороботою 

лабораторії(навчальної,навчально-

наукової,науково-дослідної) 

 

8 Керівництво роботою 

студентськогонауковогогуртка/студент

ською групоюзнауково-дослідної 

проблеми 

 

 

 

3.2. Роботаускладіорганізаційногокомітету 

№п/п Прізвище, ініціали 

викладача 

Рівень заходу  

(міжнародний, всеукраїнський,регіональний / 

конференція, 

симпозіум,семінар,круглийстіл,тренінг,майстер-

кластощо) 

Наприклад: регіональний семінар або 

всеукраїнська конференція 

Назва  



 

1. Артеменко Л.В. Всеукраїнська науково-практична конференція 

з міжнародною участю 

«Формування професійної 

ідентичності майбутнього 

медичного та 

фармацевтичного 

працівника: теорія і 

практика»  

  Обласна науково-теоретична 

конференція 

«Дистанційна освіта як 

фактор  

постмодерністського 

суспільства в умовах 

COVID-19» 

2. Переходько Н.М. Всеукраїнська науково-практична конференція 

з міжнародною участю 

«Формування професійної 

ідентичності майбутнього 

медичного та 

фармацевтичного 

працівника: теорія і 

практика»  

  ІІ Всеукраїнська науково-практична 

конференція студентів та обдарованої молоді 

«Новини науки: 

дослідження, наукові 

відкриття, інноваційні 

технології» 

3. Ліннік Ю.В. ІІ Всеукраїнська науково-практична 

конференція студентів та обдарованої молоді 

«Новини науки: 

дослідження, наукові 

відкриття, інноваційні 

технології» 

 

3.3. Виконанняобов’язківкуратораакадемічноїгрупистудентів ступеня вищої освіти «бакалавр» 
№п/п Прізвище, ініціали викладача Група 

1. Переходько Н.М. 2 М/С Бак 11 

   

   

 



 

 

3.4. Організаціятапроведеннякультурно-

просвітницькихзаходів(бесід,творчихконкурсів,концертівтаін.)зістудентамиакадемії 

№ п/п Прізвище, ініціали Дата проведення Назва заходу 

 Артеменко Л.В. Листопад 2020 конкурс студентських творчих робіт «Україна-НАТО» 

 Переходько Н.М.  Листопад 2020 конкурс студентських творчих робіт «Україна-НАТО» 

 Ліннік Ю.В. Листопад 2020 конкурс студентських творчих робіт «Україна-НАТО» 

 

3.5. Організація і проведення спортивних заходів (змагань, олімпіад,конкурсівтаін.) 

№ п/п Прізвище, ініціали Дата проведення Назва заходу  

 - - - 

    

    

 

3.6. Участь у проведенні профорієнтаційної роботи 
№п/п Прізвище, ініціали Термінвиконання Змістроботи 

    
    

 

 

3.7. Участьупідготовцітапроведенніпробногозовнішньогонезалежного оцінювання навчальних 

досягнень учнів закладів середньоїосвіти(ЗНО) 

№ п/п Прізвище, ініціали Дата Змістроботи 

  -  

    

    

 
 



 

ІV. ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУТА 

ЯКІСТЬПІДГОТОВКИФАХІВЦІВ 

Охарактеризуватидіяльністькафедри щодо: 

 

 

 

 

V. Інша робота 

5.1. Наукове консультування установ, підприємств, організацій 

№ 

п/п 

Прізвище, ініціали Назва установи, підприємств, 

організацій 

 - - 

 

5.2. Участь у професійних об’єднаннях за спеціальністю 

№ Прізвище, ініціали Назва професійного об’єднання 

Оцінюванняздобувачамивищоїосвітироботиїїнауково-

педагогічнихпрацівниківшляхоманкетування 

За результатами анкетування 

студентів про роботу кафедри 

суспільно-гуманітарних наук: 

Серед переваг: 
 Демонстрація 

наочності під час 
проведення занять; 

 Візуалізація 
навчального матеріалу; 

 Онлайн 
тестування (оцінювання 
знань відбувалось 
об’єктивно, прозоро та 
чесно); 

 Платформа 
мудл з предметів кафедри 
заповнена достатньо; 

 Отримання 
зворотнього зв’язку від 
викладачів. 

Серед недоліків:технічні 
перепони, відсутність офлайн 
спілкування. 

Обізнаностітадотриманнянормакадемічноїдоброчесностіучасникамиосвітньогопроцесу. 

Зазначитинаявністьчивідсутністьвипадківпорушеннянормакадемічноїдоброчесності 

Випадків порушення норм 
академічної доброчесності 
науково-педагогічними 
працівниками кафедри немає 

Підтримкизв’язківзвипускниками - 

Стану трудової дисципліни учасників освітньогопроцесу (відвідування навчальних 
занять студентами) 

Відвідування занять студентами 
академії добре 

Вивченнятапоширенняпередовогопедагогічногодосвіду 

(відвідуваннязавідувачемкафедритавзаємовідвідуваннянавчальнихзанятьнауково-

педагогічнимипрацівникамикафедри) 

 



 

п/п 

1. Артеменко Л.В. Міжнародне історико-просвітницьке, 

правозахисне товариство «Меморіал»; 

Міжнародна фундація науковців і освітян 

2. Переходько Н.М.  Міжнародне історико-просвітницьке, 

правозахисне товариство «Меморіал»; 

Міжнародна фундація науковців і освітян 

3. Ліннік Ю.В. Соціологічна асоціація України (Рівненське 

відділення) 

4. Лукащук С.Ю. Міжнародна фундація науковців і освітян 

 

5.3. Досвід практичної роботи за спеціальністю не менше п’яти років 

№ 

п/п 

Прізвище, 

ініціали 

Установа, посада Термін 

працевлаштування 
1. Переходько 

Н.М. 

КЗВО «Рівненська 

академія», викладач 

1999 

2. Артеменко 

Л.В. 

КЗВО «Рівненська 

академія», викладач 

1997 

4.  Зубілевич 

М.І. 

РДГУ, викладач 2001 

КЗВО «Рівненська 

медична академія», 

викладач 

2017 

5. Лукащук 

С.Ю. 

КЗВО «Рівненська 

медична академія», 

викладач 

2005 

 

Міжнародна співпраця кафедри суспільно-гуманітарних дисциплін 

1.CollegeofScienceforwomen ,UniversityofBabylon (Ірак) 

2. «Борисовський державний медичний коледж »(Республіка Білорусь) 

3. ФЗО «Брестський державний технічний університет» Політехнічний коледж 

(Республіка Білорусь) 

4. Полісський державний університет (Республіка Білорусь) 

5. Слуцький державний медичний коледж (Республіка Білорусь) 

 

 


