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Програма розвитку кафедри лабораторної медицини складена відповідно 

до Національної доктрини розвитку освіти України у ХХІ столітті; законів 

України "Про освіту", "Про вищу освіту", Статуту А к а д е м і ї . 

 

Згідно з Положенням про кафедру ВНКЗ ЛОР “Львівська медична 

академія ім. Андрея Крупинського” кафедра лабораторної медицини здійснює 

діяльність за наступними напрямками: навчально-методична робота, наукова 

робота, організаційна робота, виховна робота зі студентами, а також розвиток 

міжнародних та міжвузівських освітніх та наукових зв’язків. 

 

. Навчально-методична робота 

Навчальна робота кафедри лабораторної медицини передбачає 

максимальну адаптацію навчального процесу до стандартів Болонської системи 

освіти. З цією метою планується: 

 створення нових примірних (типових) програм з дисциплін 

закріплених за кафедрою; 

 запровадження нових та вдосконалення існуючих спеціальних 

курсів у контексті розвитку медичного напрямку освіти (клінічна 

мікробіологія, клінічна імунологія та алергологія, мікологія, 

вірусологія тощо); 

 доповнення науково-методичною літературою (посібники, навчальні 

підручники) з дисциплін спеціальності 223 Медсестринство та 224 

технології медичної діагностики та лікування; 

 підготовка окремих лекцій, нормативного курсу з освітньої програми 

«Мікробіологія» англійською мовою для студенів спеціальності 226 

фармація; 

 розробка нових та удосконалення існуючих методичних 

рекомендацій до практичних занять в рамках освітніх програм із 

включенням новітніх методик з метою підвищення рівня практичної 

підготовки студентів; 

 вивчення досвіду навчально-методичної роботи провідних осередків 

вищої освіти в Україні та за її межами; 

 співпраця з державними та приватними організаціями для 

проходження навчальних та виробничих практик, виконання 

курсових та випускних кваліфікаційних  робіт студентами на базі 

цих установ: 

- Львівський західний регіональний військовий шпиталь (зав. 

баклабораторією Франчук О., біохімічна та клінічна лабораторія – 

зав. Пакіш Б.В.); 

- обласна дитяча спеціалізована клінічна лікарня міста Львова (зав. 

баклабораторією – Хім’як Л.С.); 

- лабораторія “Медіс” (зав. біохімічною та клінічною лабораторією – 

Петрух В.П.); 
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- Львівський національний медичний університет ім. Данила 

Галицького (зав.кафедрою мікробіології проф. Корнійчук О.П., 

зав.кафедрою загальної гігієни з екологією проф. Федоренко В.І., 

зав.кафедрою гігієни та профілактичної токсикології  ФПДО доц.. 

Лотоцька-Дудик У.Б.); 

- Львівський національний університет ім. І. Франка (проф. кафедри 

міробіології Гнатуш С.О., проф. кафедри біохімії Сибірна Н.О.);  

- Львівський регіональний фтизіопульмонологічний клінічний 

лікувально-діагностичний центр (зав.бактеріологічною лабораторією 

Фесюк П.П.); 

-  Інститут біології клітини національної Академії наук України 

(директор інституту – академік НАН України Сибірний А.А.); 

- Тернопільський медичний університет ім. Горбачевського 

(зав.кафедрою фармакогнозії та фармакології – проф. Фіра Л.С.);  

 налагодження зв’язків з професорсько-викладацьким складом 

вищезгаданих вузів та закладів охорони здоров’я; 

 налагодження зв’язків з випускниками, які працюють у 

вищезгаданих лабораторіях. 

 

. Наукова робота  

 залучення викладачів та студентів до проведення фахових семінарів, 

конференцій з дисциплін, закріплених за кафедрою; 

 створення умов для забезпечення проведення наукових досліджень 

та написання дипломних робіт студентами та дисертаційних робіт 

викладачами кафедри лабораторної медицини; 

 складання узгодженого плану роботи між кафедрою 

фундаментальних дисциплін та кафедрою лабораторної медицини; 

 участь у міжнародних конференціях та публікація наукових праць у 

вітчизняних та зарубіжних фахових періодичних виданнях; 

 участь у конкурсах науково-дослідних проектів і грантів МОН 

України,  НАН України, інших установ державної та приватної 

форм власності; 

 організація стажування викладачів кафедри на базі 

експериментальних лабораторій для ознайомлення з новітніми 

методиками та технологіями дослідження;  

 впровадження результатів наукової роботи співробітників та 

аспірантів кафедри в освітній процес у формі окремих лекцій, 

практичних занять, засідань мікробіологічного гуртка тощо; 

 

. Організаційна робота 

 проведення ремону приміщень лабораторій та кабінетів; 

 матеріальне забезпечення (поживні середовища, лабораторний 

посуд, медичний інструментарій, новітня апаратура тощо); 
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 участь у засіданнях вчених рад, семінарах кафедри та академії, 

конференціях; 

 підготовка студентів до конференцій; 

 підготовка звітів роботи викладачів за семестр та навчальний рік; 

 подання матеріалів з наукової роботи співробітників кафедри в 

методичний кабінет для формування загального звіту академії в 

місто Київ; 

 підготовка кошторису потреб по лабораторіях та кабінетах для 

бухгалтерії; 

 участь у днях відкритих дверей.  

 

Здійснення програми розвитку кафедри лабораторної  медицини  

можливе за наявності фінансування з боку держави та за рахунок недержавних 

джерел. 

 

V. Виховна робота 

 прищеплення любові до обраної професії, точності та акуратності в 

роботі лаборанта, сестри медичної, акушерки, стоматолога або 

фармацевта; 

 дотримання правил техніки безпеки та протиепідемічного режиму при 

роботі; 

 виконання діючих інструкцій, наказів МОЗ України, інструктивних 

матеріалів; 

 проведення виховної роботи згідно плану з виховної роботи академії.  

 

 

  

 

 

 

 

 

Обговорено та прийнято за основу рішенням кафедри (витяг із протоколу 

засідання кафедри   №8  від   04. 03. 2020 р.). 

 

Заслужений працівник освіти України                                  У.М. Федорович 

відмінник освіти України, викладач вищої категорії, 

викладач-методист 

 


