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Міністерства охорони здоров`я України», м. Київ, Україна 

Тернопільський національний медичний університет імені І.Я. Гобачевського  

Міністерства охорони здоров`я України, м. Тернопіль, Україна 

Вища інноваційна школа «Колегіум Мазовія», м. Сєдльце, Польща  
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Університет МакЮен, м. Едмонтон, Канада 
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«НОВЕ ПОКОЛІННЯ МЕДИЧНИХ СЕСТЕР: ДОСЯГНЕННЯ  

ТА ІННОВАЦІЇ В МЕДСЕСТРИНСТВІ»  
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м. Тернопіль 

 

 

 

 

 

Тернопіль ТНМУ  

«Укрмедкнига» 2021 

  



 

Організаційний комітет міжнародної науково-практичної конференції: 

 

Катерина Балабанова 
директор державної установи «Центр розвитку медсестринства 

Міністерства охорони здоров’я України", м. Київ, Україна 

Михайло Корда 

ректор Тернопільського національного медичного університету імені 

І. Я. Горбачевського Міністерства охорони здоров’я України, 

м. Тернопіль, Україна 

Божена Пєховіч ректор вищої інноваційної школи «Колегіум Мазовіа», м. Cєдльце, 

Польща 

Елізабет Берджесс-

Пінто 

керівник кафедри міжнародних досліджень здоров’я в університеті 

МакЮена, доцент кафедри медсестринських наук університету 

МакЮена, м. Едмонтон, Канада 

Лариса Гайдук 
директор Українського центру ресурсів та розвитку університету 

МакЮена, м. Едмонтон, Канада 

Оленка Білаш 
професор факультету освіти Альбертського університету, 

м. Едмонтон, Канада 

Аркадій Шульгай 

проректор з науково-педагогічної роботи Тернопільського 

національного медичного університету імені І. Я. Горбачевського 

Міністерства охорони здоров’я України, м. Тернопіль, Україна 

Іван Кліщ 

проректор з наукової роботи Тернопільського національного 

медичного університету імені І. Я. Горбачевського Міністерства 

охорони здоров’я України, м. Тернопіль, Україна 

Світлана Ястремська  

директор інституту медсестринства, Тернопільський національний 

медичний університет імені І.Я. Горбачевського, м. Тернопіль, 

Україна 

Світлана Даньчак  

доцент кафедри вищої медсестринської освіти, догляду за хворими та 

клінічної імунології, Тернопільський національний медичний 

університет імені І.Я. Горбачевського, м. Тернопіль, Україна  

Юлія Данилевич  
доцент кафедри вищої медсестринської освіти, догляду за хворими та 

клінічної імунології, Тернопільський національний медичний 

університет імені І.Я. Горбачевського, м. Тернопіль, Україна 

  

 

 

З питань, пов’язаних з організацією і проведення конференції, звертатися: 

Канада 
Dr. Elizabeth Burgess-Pinto 

BurgessPintoE@macewan.ca 

Польща 
Ewa Czeczelewska   

eczeczelewska@mazovia.edu.pl  

Україна 
Світлана Ястремська  

yastremska@tdmu.edu.ua, +380671021184   

 

  

mailto:yastremska@tdmu.edu.ua


Формат проведення конференції: онлайн  

Робочі мови: українська, польська, англійська   

 

 

Передбачений персональний СЕРТИФІКАТ кожному учаснику конференції 

 

 

ОСНОВНІ ТЕМИ КОНФЕРЕНЦІЇ: 

1. Медсестринська справа у різних країнах світу - сучасні виклики та 

перспективи розвитку  

2. Нове покоління медсестер, зміна ролей професії    

3. Питання та інновації в медсестринській освіті   

4. Міжпредметна та міжгалузева співпраця у сфері медсестринства    

5. Мультикультуралізм у сестринській справі    

6. Політика, етика, інновації та дослідження в медсестринській освіті та 

практиці   

   

Регламент доповідей на пленарному засіданні:  

- для головних доповідачів – до 30 хв;  

- для доповідачів – до 10 хв;  

- виступи в обговоренні – до 5 хв. 

  



Програма 

міжнародної науково-практичної конференції 

 

«НОВЕ ПОКОЛІННЯ МЕДИЧНИХ СЕСТЕР: ДОСЯГНЕННЯ ТА ІННОВАЦІЇ В 

МЕДСЕСТРИНСТВІ» 

 

Листопад 25-26, 2021 

 

День 1 

 

Початок о 17:00 (Київ)/16:00 (Варшава)/8:00 (Едмонтон)  до 20:00/19:00/11:00 

 

Час Доповідач Тема Посада, навчальний заклад, 

країна 

8:00-8:10/ 

16:00-16:10/ 

17:00-17:10 

1. Михайло Корда 

 

 

 

 

 

2. Ева Чечелевська 

Привітання 

учасників 

конференції 

ректор Тернопільського 

національного медичного 

університету імені 

І.Я. Горбачевського, 

м. Тернопіль,Україна;  

 

декан факультету наук про 

здоров’я вищої інноваційної 

школи «Колегіум Мазовія», 

м. Сєдльце, Польща 

8:10-8:40/ 

16:10-16:40/ 

17:10-17:40 

Головний доповідач 1 

Ева Чечелевська  

 

«Освіта та 

формування 

професії 

медичної сестри в 

Польщі» 

 

декан факультету наук про 

здоров’я вищої інноваційної 

школи «Колегіум Мазовія», 

м. Сєдльце, Польща 

8:50-9:00/ 

16:50-17:00/ 

17:50-18:00 

1 

Тетяна Ніколаєнко-Камишова 

 

Проблеми 

медсестринства в 

структурі 

сучасної системи 

охорони здоров’я. 

Мотивації та 

оптимізація 

підходів до 

вирішення 

доцент кафедри сімейної 

медицини, Дніпропетровський 

державний медичний 

університет, м. Дніпро, 

Україна 

9:00-9:10/ 

17:00-17:10/ 

18:00-18:10 

2 

Юлія Данилевич 

 

Використання 

методів 

ефективної 

комунікації у 

роботі медичної 

сестри з 

пацієнтами, які 

доцент кафедри вищої 

медсестринської освіти, 

догляду за хворими та 

клінічної імунології, 

Тернопільський національний 

медичний університет імені 

І.Я. Горбачевського, 



потребують 

тривалого 

догляду 

м. Тернопіль,Україна 

9:10-9:20/ 

17:10-17:20/ 

18:10-18:20 

3  

Анна Беднарчик 

Проблеми та 

інновації в 

практичній 

підготовці 

медичних сестер 

керівник відділу 

симуляційного навчання, вища 

інноваційна школа «Колегіум 

Мазовія», м. Сєдльце, Польща 

9:20-9:40/ 

17:20-17:40/ 

18:20-18:40 

4  

Беата Боратин 

Спосіб 4-х кроків 

у навчанні 

технічних 

навичок 

медсестри 

 

 

інструктор інституту охорони 

здоров’я, державна вища 

технолого-економічна школа 

ім.. Броніслава Маркевича, 

м. Ярослав, Польща 

9:40-9:50/ 

17:40-17:50/ 

18:40-18:50 

5  

Антоніна Можарівська  

 

«Інноваційні 

технології 

підготовки 

медичних сестер 

в сучасних 

умовах» 

 

завідувач навчального 

тренінгового центру, 

Житомирський медичний 

інститут, м. Житомир, Україна 

9:50-10:00/ 

17:50-18:00/ 

18:50-19:00 

6 

Наталія Рудакова 

 

 

Питання 

підготовки 

медичних сестер 

з реабілітації для  

мультідисципліна

рної команди 

Викладач кафедри психічного 

та фізичного здоров’я, 

Львівська медична академія 

ім. А. Крупинського, м. Львів, 

Україна 

10:00-10:10/ 

18:00-18:10/ 

19:00-19:10  

7 

Катажина Вишневська 

Досвід пацієнтів 

у Польщі 

цінності та 

проблеми 

догляду, 

орієнтованого на 

пацієнта – новий 

тренд оцінювання 

якості системи 

охорони зров'я в 

Польщі. 

викладач факультету наук про 

здоров’я, Радомська школа 

вища, м. Радом, Польща 

10:10-10:20/ 

18:10-18:20/ 

19:10-19:20  

8 

Ірина Грінченко  

 

 

Роль медичної 

сестри у навчанні 

онкологічного 

пацієнта 

самостійному 

догляду за 

стомою 

(колоностомою) 

завідувач медсестринським 

відділенням, Комунальний 

заклад «Херсонський базовий 

медичний фаховий коледж» 

Херсонської обласної ради, 

м. Херсон, Україна 



10:20-10:40/ 

18:20-18:40/ 

19:20-19:40  

9  

Марта Кордизон  

 

Застосування 

мобільних 

інструментів у 

мультикультурно

му 

медсестринстві 

викладач «Collegium Medicum» 

університету імені Яна 

Кохановського в Кельцах, 

м. Кельце, Польща 

10:40-10:50/ 

18:40-18:50/ 

19:40-19:50  

10 

Донна МакЛейн  

 

Дисциплінарні 

повноваження 

щодо щоденної 

практики 

медсестер і 

лікарів у лікарні  

викладач кафедри основ 

медсестринства, 

медсестринський факультет, 

університет МакЮен, 

м. Едмонтон, Канада  

10:50-11:00/ 

18:50-19:00/ 

19:50-20:00 

11  

Світлана Ястремська  

 

«Значення 

наукових 

досліджень для 

визначення та 

вирішення 

основних 

проблем в 

медсестринстві» 

директор інституту 

медсестринства, 

Тернопільський національний 

медичний університет імені 

І.Я. Горбачевського, 

м. Тернопіль,Україна 

 

День 2 

 

Початок о 17:00 (Київ)/16:00 (Варшава)/8:00 (Едмонтон)  до 20:00/19:00/11:00 

 

Час Доповідач Тема Посада, навчальний заклад, 

країна 

8:00-8:05/ 

16:00-16:06/ 

17:00-17:05 

Світлана Ястремська Привітання директор інституту 

медсестринства, Тернопільський 

національний медичний 

університет імені 

І.Я. Горбачевського, 

м. Тернопіль,Україна 

8:05-8:35/ 

16:05-16:35/ 

17:05-17:35 

Головний доповідач 2 

Катерина Балабанова 

 

«Сучасний стан та 

перспективи 

розвитку  

медсестринства в 

Україні» 

директор державної установи 

«Центр розвитку 

медсестринства Міністерства 

охорони здоров’я України", 

м. Київ, Україна 



8:35-8:55/ 

16:35-16:55/ 

17:35-17.55 

12 

Елізабет Берджесс-Пінто  

 

Навчання 

різноманітності y 

медсестринстві 

керівник відділу міжнародного 

дослідження охорони здоров'я, 

доцент кафедри систем охорони 

здоров'я та сталого розвитку 

медсестринського факультету, 

Університет МакЮен, 

м. Едмонтон, Канада  

8:55-9:05/ 

16:55-17:05/ 

17.55-18:05 

13  

Анна Єзнах  

Чому медсестрам 

потрібні знання 

культури? 

 

викладач факультету наук про 

здоров’я вищої інноваційної 

школи «Колегіум Мазовія», 

м. Сєдльце, Польща  

9:05-9:15/ 

17:05-17:15/ 

18:05-18:15 

14  

Оленка Білаш  

 

Зменшення 

стигматизації ВІЛ 

серед молоді в 

Уганді  

професор факультету освіти, 

Університет Альберти, 

м. Едмонтон, Канада  

9:15-9:25/ 

17:15-17:25/ 

18:15-18:25 

15  

Агнешка Хржан-Родак 

Синдром втоми від 

співчуття під час 

пандемії COVID-

19 

викладач кафедри інтегрованого 

медсестринського догляду, 

факультет наук про здоров'я, 

Люблінський медичний 

університет, м. Люблін, Польща 

9:25-9:35/ 

17:25-17:35/ 

18:25-18:35 

16  

Мері Асіріфі  

 

Роздуми про 

теорію змін та 

спільні дії на 

основі спільноти  

доцент кафедри з основ 

медсестринства, 

медсестринський факультет, 

університет МакЮен, 

м. Едмонтон, Канада  

9:35-9:45/ 

17:35-17:45/ 

18:35-18:45 

17 

Оксана Багаткіна 

 

Міждисциплінарна 

інтеграція як мета 

та засіб у 

професійній 

підготовці з 

акушерства та 

гінекології 

студентів 

медичних фахових 

коледжів 

голова циклової комісії 

професійно-орієнтованих 

дисциплін хірургічно-

акушерського профілю, 

Кіровоградський фаховий 

медичний коледж імені Є. Й. 

Мухіна, м. Кропивницький, 

Україна 

9:15-10:00/ 

17:45-18:00/ 

18:45-19:00 

Перерва   

10:00-10:30/ 

18:00-18:30/ 

19:00-19:30  

Головний доповідач 3 

Крісті Раймонд 

 

Розвиток 

медсестринської 

освіти через 

розуміння – як ми 

ростемо разом? 

декан медсестринського 

факультету, професор кафедри 

систем охорони здоров'я та 

сталого розвитку, Університет 

МакЮен, м. Едмонтон, Канада  



10:30-10:40/ 

18:30-18:40/ 

19:30-19:40  

18 

Радж Нарнавер  

  

Інтервенційні 

стратегії для 

покращення 

збереження 

анатомічних знань 

у студентів-

медсестер  

доцент кафедри охорони 

здоров’я та науки, 

медсестринський факультет, 

університет МакЮен, 

м. Едмонтон, Канада 

10:40-10:50/ 

18:40-18:50/ 

19:40-19:50 

19 

Любов Білик 

 

Новітні підходи до 

підготовки 

здобувачів 

спеціальності 

«Медсестринство» 

освітньо-

професійного 

ступеня «фаховий 

молодший 

бакалавр» 

проректор з науково-

педагогічної роботи та 

післядипломної освіти, 

завідувач фельдшерського 

відділення, Черкаська медична 

академія, м. Черкаси, Україна 

10:50-11:00/ 

18:50-19:00/ 

19:50-20:00 

Підведення підсумків та 

завершення конференції 

Віртуальний тур по ТНМУ, відео огляд 

симуляційного центру університету 

 

 


