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В даний час на кафедру виділено 6,75 викладацьких ставки, з 

них 3,75 госпрозрахункові. На кафедрі працює 16 викладачів 

(4 - на повну ставку, 1 – на 0,75, 1 – на 0,5 та 5 викладачі на 

0,25 ставки). Роздрібненість ставок пов’язана зі специфікою 

роботи кафедри і тематикою викладання (правові питання, 

менеджмент та ін.).

На кафедрі працюють – 2 професори, 3 доценти, 3 старші 

викладачі, 7 асистентів: з них: 2 д.мед.н. та 7 кандидатів наук. 2



Навчально-методична робота

Педагогічне навантаження на кафедрі постійно 

перевиконувалося. 
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Навчально-методична робота

При розрахунку виконання плану за курсанто-місяцями

виконання було наступним: 
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Кафедра здійснює Спеціалізацію лікарів 

за фахом  “Організація та управління охороною здоров´я”. 

Проводяться також цикли стажування та інформації  для 

спеціалістів з організації і управління охороною здоров’я.

Важливим напрямом є підвищення кваліфікації спеціалістів на 

курсах Тематичного вдосконалення. 

На цих курсах проходять навчання: директори, генеральні 

директори, медичні директори, головні лікарі, заступники  

керівників з експертизи непрацездатності, з поліклінічної 

роботи, лікарі-статистики, лікарі-методисти, а також держ-

службовці департаментів, управлінь та відділів охорони 

здоров´я.  

Навчально-методична робота
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Кафедрою розроблені, проводились та проводяться наступні 

курси Тематичного вдосконалення:

❑ Сучасні напрямки організації охорони здоров`я  

❑ Організація надання екстреної медичної допомоги 

населенню на дошпитальному та ранньому шпитальному 

етапах  

❑ Валеологічні аспекти лікарської практики в контексті 

реформи системи охорони здоров`я України 

❑ Публічне управління та адміністрування в охороні здоров’я

❑ Громадське  здоров’я в  Україні

❑ Реформування системи охорони здоров`я в Україні на 

сучасному етапі

❑ Медико-правові площини менеджменту в охороні здоров’я

❑ Інформаційне забезпечення роботи системи охорони 

здоров’я в Україні   

Навчально-методична робота
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Кафедра є базовою для проведення занять –

• для лікарів-інтернів зі спеціалізації «Загальна практика 

– сімейна медицина»  за розділом "Організація і 

управління охороною здоров’я«

• для лікарів терапевтів та педіатрів циклів спеціалізації 

за фахом “Загальна практика – сімейна медицина” за 

розділом "Організація і управління охороною здоров’я"

Навчально-методична робота
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Нова тема Тематичного удосконалення, яка впроваджена з 2020 року: 

«Публічне управління та адміністрування в охороні здоров’я»

- висвітлюються основи підготовки фахівців у сфері управління охороною 

здоров’я, діяльність яких спрямована на реалізацію політики у сфері 

охорони здоров’я та розбудову ефективної й результативної системи 

охорони здоров’я, що відповідає міжнародним стандартам. Навчальний план 

та програма цього циклу тематичного удосконалення розроблена згідно  

Закону України «Про вищу освіту» від 1.07.2014 року № 1556-VII та 

Стандарту вищої освіти України, галузь знань 28 «Публічне управління та 

адміністрування», спеціальність 281 «Публічне управління та 

адміністрування»  затвердженого МОН України з врахуванням Концепції 

реформування системи охорони здоров’я України схваленої 

розпорядженням Кабінету Міністрів України від 30 листопада 2016 р. № 1013 

та Закону України «Про державні фінансові гарантії медичного 

обслуговування населення». В умовах децентралізації системи управління, 

функціонування медичних закладів різних форм власності є необхідність 

підготовки фахівців нової генерації, в т.ч. менеджерів закладів охорони 

здоров’я.

Навчально-методична робота
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Навчально-методична робота

Змішана форма навчання на кафедрі здійснюється

з використанням додатку GOOGLE CLASSROOM



1
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Навчально-методична робота



1
1



З метою методичного забезпечення занять кафедрою підготовлено

у 2016-2021 роках:
1. Робоча програма циклу спеціалізації «Організація і управління охороною здоров’я» для керівників підприємств, 

установ та організацій системи охорони здоров’я. – Львів, 2020.

2. Робоча програма циклу стажування за фахом «Організація і управління охороною здоров’я» для керівників 

підприємств, установ та організацій системи охорони здоров’я. – Львів, 2020.

3. Громадське здоров’я в Україні: Навчальний план та робоча програма циклу тематичного удосконалення для 

організаторів охорони здоров’я, завідувачів відділеннями, лікарів-спеціалістів, сімейних лікарів, працівників 

департаментів охорони здоров’я. – Львів, 2020.

4. Публічне управління та адміністрування в охороні здоров’я: Навчальний план та робоча програма циклу 

тематичного удосконалення для організаторів охорони здоров’я, завідувачів відділеннями, лікарів-спеціалістів, 

працівників департаментів охорони здоров’я. – Львів, 2020.

5. Інформаційне забезпечення сфери охорони здоров’я: Навчальний план та робоча програма циклу тематичного 

удосконалення для організаторів охорони здоров’я, завідувачів відділеннями, лікарів-спеціалістів, сімейних 

лікарів. – Львів, 2020.

6. Медико-правові площини менеджменту в охороні здоров’я: Навчальний план та робоча програма циклу 

тематичного удосконалення для організаторів охорони здоров’я, завідувачів відділеннями, лікарів всіх 

спеціальностей. – Львів, 2020.

7. Громадське здоров’я в Україні: методичні рекомендації для організаторів охорони здоров’я керівників ЛПЗ. –

Львів, 2015. – 64 с. 

8. Організація надання екстреної медичної допомоги населенню на дошпитальному та ранньому шпитальному 

етапах. Навчальний план та робоча програма циклу тематичного удосконалення для організаторів охорони 

здоров’я, завідувачів відділеннями, лікарів-спеціалістів, сімейних лікарів, працівників управлінь охорони 

здоров’я. – Львів, 2019.

9. Валеологічні аспекти лікарської практики в контексті реформи системи охорони здоров’я України: робоча 

навчальна програма для слухачів циклів тематичного удосконалення. – Львів, 2017.

10. Реформування системи охорони здоров’я в Україні на сучасному етапі в контексті реформ в Україні: навчальна 

робоча програма тематичного циклу удосконалення для організаторів охорони здоров’я, завідувачів 

відділеннями, працівників управлінь охорони здоров’я. – Львів, 2018.

11. Робоча програма занять за суміжною дисціпліною «Організація і управління охороною здоров’я» для лікарів 

загальної практики-сімейної медицини за фахом «Загальна практика-сімейна медицина». – Львів, 2021.

Навчально-методична робота
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Працівниками кафедри видано та опубліковано:

1. Медико-соціальні площини превентивного виховання молоді щодо 

вживання психоактивних речовин: методичні рекомендації / підгот. 

Любінець О., Чемерис Н., Львів, 2017. 26 с.

2. Любінець О. В., Чемерис Н. М. Алгоритм надання медико-соціальної 

підтримки та консультування студентської молоді, щодо проблеми 

споживання психоактивних речовин: інформаційний лист № 321-

2017. К., 2017. 5 с. (Вип. 18 з проблеми «Соціальна медицина»).

3. Глобальні, структурні та  індивідуальні детермінанти здоров’я: 

методичні рекомендації. [О.В. Любінець, Я.Л. Гржибовський]. 

Львів., 2019. 27 с.

4. Публічне управління та адміністрування в охороні здоров’я: 

методичні рекомендації. [О.В.Любінець, В.В.Рудень, О.Є.Ходор та 

ін.]. 2020. 24 с.

5. Використання додатку GOOGLE CLASSROOM для забезпечення 

навчального процесу на кафедрі громадського здоров’я: методичні 

рекомендації [О.В.Любінець, О.Є.Ходор, Б.М.Самчук]. 2020. 21 с.
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Навчально-методична робота
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Навчально-методична робота
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❑ З метою оцінки якості викладання, побажань слухачів, щодо тематики 

занять в навчальний процес кафедри впроваджено анонімне анкетування.

❑ На кафедрі широко практикується відвідування баз кафедри – передових 

лікувальних закладів всіх форм власності. 

Для проведення практичних і семінарських занять базами кафедри служать:

✓ Департамент охорони здоров’я Львівської обласної державної адміністрації, 

✓ Львівська обласна клінічна лікарня, 

✓ Львівський регіональний лікувально–діагностичний онкологічний центр, 

✓ Клінічна лікарня Львівської залізниці, 

✓ Львівський обласний спеціалізований диспансер радіаційного захисту населення, 

✓ Львівський обласний центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф, 

✓ 5–а  міська поліклініка м. Львова, 

✓ Міська лікарня «Хоспіс», 

✓ Золочівська центральна районна лікарня, 

✓ Амбулаторії ЗП/СМ с. Лапаївка, с. Зимна Вода, с. Зіболки, 

✓ ТзОВ «Медичний центр Святої Параскеви» та інші.

Навчально-методична робота
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Кафедра співпрацює з Львівським, Волинським, 

Рівненським ДОЗ, що враховується при складанні 

програм та планів практичної охорони здоров’я 

для максимального наближення програм до вимог 

практичної медицини.

Навчально-методична робота
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З 2018 року на кафедрі виконується планова 

наукова робота на тему 

«Медико-соціальні детермінанти

здоров’я сільського населення та 

тривалість життя».

Термін виконання роботи 2018-2023 роки

Науково-дослідна робота
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У звітному періоді працівниками кафедри опубліковано:

Монографій (в т.ч. розділів монографій)

Науково-дослідна робота

AНАЛІЗ ДЕМОГРАФІЧНОЇ 

СИТУАЦІЇ В УКРАЇНІ

Щорічна доповідь про стан здоров’я

населення, санітарно-епідемічну ситуацію та 

результати діяльності системи охорони

здоров’я України. 2015 рік: [монографія]/ за 

ред. В.В.Шафранського. – К., 2016. – С. 12–33

21 с Любінець О.В.

HEALTH PROBLEMS IN UKRAINE 

AND POLAND

Монографія. – Львів: видавн. ЛОБФ 

«Медицина і право», 2017. –

ISBN 978-966-2019-31-5.

236 c. За редакцією

Любінця О.

Сигіт К.

ГРОМАДСЬКЕ ЗДОРОВ’Я ТА 

РЕАБІЛІТАЦІЯ / ZDROWIE 

PUBLICZNE A REHABILITACJA 

Монографія: видавн. ЛОБФ «Медицина і 

право». - Львів, 2017, 165 с.

ISBN: 978-966-673-304-0

309 с. За редакцією

Любінця О.

Сигіт К.

2
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У звітному періоді працівниками кафедри опубліковано:

2016 р.: всього статей - 39, зарубіжні - 7, тез -15 , зарубіжні - 7 

2017 р.: всього статей - 45, зарубіжні – 5, тез - 18, зарубіжні - 2 

2018 р.: всього статей - 14, зарубіжні – 3, тез - 10, зарубіжні - 3 

2019 р.: всього статей – 31, зарубіжні – 10, тез - 10, зарубіжні - 2

2020 р.: всього статей - 12, зарубіжні – 6, тез - 8, зарубіжні - 2

2016-2021 рр.:

всього статей – 141, тез - 61, зарубіжні видання - 47



Науково-дослідна робота

У звітному періоді  кафедра 

відзначила своє 30 річчя з часу 

заснування. З нагоди ювілею в 

вересні 2017 року було 

проведено Українсько-

Польський Симпозіум, в якому 

прийняли участь науковці з 

Польщі, Словаччини, Білорусі.

2
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Науково-дослідна робота

У 2016-2021 роках працівники кафедри були 

офіційними опонентами: 

▪ проф. Любінець О.В. - 5 докторських та 10 

кандидатських дисертаційних робіт, 

▪ проф. Рудень В.В. – 1 докторської дисертації

У звітному періоді прорецензовано та надіслано відгуки на 

17 авторефератів здобувачів наукового ступеня доктора наук 

20 авторефератів здобувачів наукового ступеня кандидата наук

2
2

• Проф. Любінець О.В. є членом Спеціалізованої вченої К 61.051.09 при 

Ужгородському національному університеті, обраний членом Вчених

Рад університету та науково-дослідного інституту епідеміології та гігієни

університету

• проф. Рудень В.В. – член Вченої Ради науково-дослідного інституту

епідеміології та гігієни університету



Володимир Комар 

Ярослав Гржибовський

Наталія Чемерис

Науково-дослідна робота

У звітному періоді кандидатами наук стали 

2
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На даний час на кафедрі аспірантами виконуються 2 

затверджені дисертаційні роботи

Вікторія Мілашовська

Михайло Децик

Науково-дослідна робота
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Завідувач кафедри, 

професор 

Олег Любінець

є членом редакційних 

рад  п’яти науково –

практичних журналів, 

в т.ч. 2 закордонних.

Науково-дослідна робота
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У 2015 році за ініціативи 

працівників кафедри створено 

Громадську організацію 

«Товариство з громадського 

здоров’я Львівщини»

2
8

Працівники кафедри беруть участь у 

роботі

✓ Координаційної ради з питань

профілактики неінфекційних

захворювань Львівської ОДА 

(Любінець О.В.)

✓ Громадської ради при ЛОДА 

(Любінець О.В.)

✓ Госпітальної ради госпітального

округу Львівщини (Зуб В.І.)

✓ Атестаційної комісії з атестації 

організаторів охорони здоров’я 

Департаменту охорони здоров’я 

Львівської ОДА (Любінець О.В.)

Громадська робота



Шлях доступу до інформації про 

роботу кафедри

https://bit.ly/31So6UV

2
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https://bit.ly/31So6UV


Плани на майбутнє

1. Для розширення видів неформальної освіти планується 

створення інформаційно – навчального центру кафедри 

для проведення тематичного навчання (фахові школи, тренінги, 

семінар, майстер-класи), в т.ч. із залученням міжнародних освітніх 

закладів.

2. При on-line формі навчання залучення до лекцій провідних 

фахівців з громадського здоров’я та організаторів охорони 

здоров’я з інших ЗВО України та зарубіжжя.

3. Розробка нових циклів тематичного удосконалення:

✓ «Економічні основи діяльності медичних закладів»

✓ «Актуальні питання паліативної допомоги»
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Дякую 

за увагу!
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