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. КОРОТКА ДОВІДКА ПРО КАФЕДРУ 

Кафедра лабораторної медицини є  структурним підрозділом  факультету 

№1 Академії, що проводить навчальну, методичну, наукову, виховну 

діяльність відповідно до Положення про освітній процес і нормативно-

юридичних документів навчального закладу. 

Навчально-освітній процес на кафедрі здійснюється за робочими 

програмами для  здобувачів вищої освіти,  за навчальним планами молодшого 

бакалавра, бакалавра та магістра. Лекції та практичні заняття у повному обсязі 

проходять у корпусах академії.  Виробничу та переддипломну практику 

студенти проходять на відповідних базах. Особливістю  навчального процесу 

на кафедрі є потреба забезпечити студентів  можливістю набуття мануальних 

навиків  і оволодіння методами мікробіологічних, клініко-лабораторних,   

біохімічних та гігієнічних досліджень. Введено в Академії навчальну 

платформу MOODL для студентів. 

         Склад   кафедри  це науково-педагогічні і   педагогічні   працівники 

Академії – 13 штатних викладачів та 2 сумісники. 

        До складу кафедри входять: доценти, викладачі, асистенти, лаборанти. У 

складі кафедри  3 кандидати наук, з них 1 має звання доцента і працює на 

посаді доцента, один на посаді проректора з навчального процесу, 1 

Заслужений працівник освіти України.  Склад: 

1. Федорович Уляна Михайлівна (Заслужений працівник освіти України, 

завідувач кафедри) 

2. Сойка Лариса Дмитрівна (кандидат хімічних наук) 

3. Любінська Орися Іванівна (кандидат педагогічних наук) 

4. Федечко Йосиф Михайлович (кандидат медичних наук, доцент) 

5. Вінярська Марія Степанівна 

6. Двулят-Лешневська Ірина Степанівна 

7. Древко Ірина Володимирівна 

8. Засанська Галина Михайлівна 

9. Менів Наталія Павлівна 

10. Різун Ганна Михайлівна 

11. Сидор Оксана Кирилівна 

12. Цюник Наталія Юріївна 

13. Шашков Юрій Ігорович 

 

Сумісники (зовнішні): 

1. Крупка Неля Омелянівна (кандидат медичних наук, доцент) 

2. Фартушок Надія Володимирівна (кандидат хімічних наук, доцент) 
 

Лаборанти: 

1. Красуцька Марія Богданівна – лаборант (0,5 ставки) 

2. Макар Любомира Володимирівна – лаборант (0,75 ставки) 

3. Слепич Іванна Іванівна – лаборант (1 ставка) 

4. Товчко Наталія Зіновіївна – лаборант (0,5 ставки) 
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5. Шередько Віра Василівна – лаборант (1 ставка) 

 

Кафедра лабораторної медицини займається науково-дослідною роботою 

на тему: «Управління якістю підготовки фахівців спеціальності 224 Технології 

медичної діагностики та лікування на основі експериментальних, теоретичних 

та статистичних досліджень». Інфраструктура досліджень у межах комплексної 

теми наукової роботи кафедри  містить наукову, дослідницьку діяльність 

викладачів, керівництво студентськими пошуковими роботами, проведення 

різнопланових заходів. 

 

. ПЛАН РОБОТИ  КАФЕДРИ 

 
№з/п Основні питання Термін 

проведення 

Відмітка 

про 

виконання 

 семестр 
1 1. Проведення засідання кафедри. 

2. Проведення повторного інструктажу з охорони праці 

з викладачами кафедри. 

3. Затвердження графіків роботи викладачів. 

4. Створення розкладу роботи викладача по кафедрі. 

5. Затвердження індивідуальних планів роботи 

викладачів кафедри. 

6. Затвердження плану роботи кафедри на 2022-2023 

навчальний рік. 

7. Розподіл обов’язків на кафедрі на громадських 

засадах. 

8. Затвердження робочих навчальних програм 

дисциплін кафедри. 

9. Створення переліку дисциплін та викладачів  для 

підключення викладачів до MOODL. 

10. Затвердження графіків взаємовідвідувань, показових 

занять. 

 

Серпень  

2022 р. 

виконано 

2  1. Закріплення дисциплін навчальною частиною за 

кафедрою. 

 2. Затвердження навчально-методичних комплексів з 

дисциплін. 

3.  Організація роботи науково-студентських об’єднань. 

4. Планування підвищення кваліфікації, курсів науково-

педагогічних працівників кафедри на 2022-2023 н.р. 

5. Інформація про засідання завідувачів кафедр. 

6. Створення Силабусів викладачами кафедри. 

Вересень 

2022 р. 

виконано 

3 1. Оновлення інформації для сторінки кафедри в 

Інтернеті. 

2. Розробка нових курсів в навчальній платформі 

MOODL 

3. Затвердження до друку навчально-методичних 

матеріалів. 

Жовтень 

2022 р. 
виконано 
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4. Інформація про наукову роботу викладачів кафедри. 

5. Лікарняні листки (видача, друк, оформлення). 

  6. Підготовка до методичного семінару. 

  7. Обговорення питання про належне оформлення та 

ведення робочої документації кафедри (журнали 

навчальні та з техніки безпеки). 

4 1. Підготовка тестів для екзаменаційних білетів. 

2. Затвердження екзаменаційних білетів з навчальних 

дисциплін кафедри. 

3. Введення навчально-методичних матеріалів у 

віртуальну платформу MOODL  

4. Обговорення питання професійної активності 

викладачів кафедри. 

5. Підготовка до наукового семінару кафедри. 

6. Стан успішності студентів з дисциплін. 

Листопад 

2022 р. 
виконано 

  6 1. Навчально-методичне забезпечення кафедрою 

освітнього процесу. 

2. Організація проведення заліків та екзаменів. 

3. Написання рецензій. 

4. Підсумки зимової заліково-екзаменаційної сесії. 

5. Обговорення звітів роботи викладачів за І семестр. 

6. Різне. 

 

Грудень  

2022 р. 

виконано 
 

II семестр 

 
7 1. Затвердження  графіків роботи викладачів. 

2. Затвердження  графіків взаємних відвідувань занять 

викладачів кафедри на друге півріччя 2020-2021 

навчального року. 

3. Затвердження методичних матеріалів. 

4. Підготовка до методичного семінару кафедри. 

5. Інформація НПП. 

Лютий  

2023 р. 

 

8  1. Організаційні питання на кафедрі. 

2. Затвердження методичних матеріалів.  

 3. Створення навчально-методичних комплексів. 

 4. Стан успішності з навчальних дисциплін. 

Березень 

2023 р. 

 

9 1. Проведення консультацій з дисциплін викладачами 

кафедри. 

2. Підготовка студентів випускних груп до КРОКу. 

3. Стан навчальних журналів. 

4. Трудова дисципліна викладачів кафедри.  

5. Підготовка до літньої  заліково-екзаменаційної сесії. 

Квітень 

2023 р. 

 

 

10 1. Обговорення тез і надання рецензій на методичні 

рекомендації, посібники. 

 2. Звіти про проходження стажування, курсів  

   викладачами. 

3. Затвердження методичних матеріалів. 

  4. Підготовка наукового семінару кафедри. 

 5. Обговорення актуальних питань академічної    

     доброчесності в роботі.  

Травень 

2023 р. 

 

11 1. Підсумки літньої заліково-екзаменаційної сесії. Червень  
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2. Звіти викладачів кафедри за 2021-2022 навчальний 

рік. 

3. Звіт завідувача кафедри про навчальну, навчально- 

методичну та наукову діяльність кафедри за 2021-2022 

навчальний рік. 

4. Обрання на посаду викладачів кафедри на 2021-2022 

навчальний рік. 

5. Розподіл навчального навантаження викладачів 

кафедри на 2022-2023 навчальний рік. 

 

2023 р. 

 

. МЕТОДИЧНА РОБОТА 

 
№

 

з/

п 

Вид робіт Підсумко 

вий 

резуль 

тат 
 

Виконавець Термін 

проведен 

ня 

Відміт 

ка про 

виконан 

ня 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

1 
Розробити робочі програми з  

навчальних дисциплін: 

    

 Клінічні лабораторні 

дослідження для фахових 

молодших бакалаврів 

спеціальності 224 Технології 

медичної діагностики та 

лікування, гр.ІІ ЛД-11, ІІ ЛДф-1 

 Двулят-

Лешневська 

І.С. 

Любінська 

О.І. 

до вересня 

2022 р. 

 виконано 

 Біологічна хімія з біохімічними 

методами дослідження для 

фахових молодших бакалаврів 

спеціальності 224 Технології 

медичної діагностики та 

лікування, гр. І ЛД-12 

 Двулят-

Лешневська 

І.С. 

Любінська 

О.І. 

до вересня 

2022 р. 

 виконано 

 Біологічна хімія з біохімічними 

методами дослідження  для 

фахових молодших бакалаврів 

спеціальності 224 Технології 

медичної діагностики та 

лікування, гр.ІІІ ЛДф-1 

 Двулят-

Лешневська 

І.С. 

Любінська 

О.І. 

до вересня 

2022 р. 
 виконано 

 Біологічна хімія для бакалаврів 

спеціальності 223 Технології 

медичної діагностики та 

лікування, гр І МС-22, І МСв-22, 

І МСв-21,    І МС-21 

 Двулят-

Лешневська 

І.С. 

Любінська 

О.І. 

до вересня 

2022 р. 

 виконано 

 Клінічна лабораторна 

діагностика для бакалаврів 

спеціальності 224 Технології 

медичної діагностики та 

лікування, гр І ЛД-21 

 Двулят-

Лешневська 

І.С. 

Любінська 

О.І. 

до поч. ІІ 

семестру 

 виконано 
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 Клінічна лабораторна 

діагностика для бакалаврів 

спеціальності 224 Технології 

медичної діагностики та 

лікування, гр І ЛД-22 

 Двулят-

Лешневська 

І.С. 

Любінська 

О.І. 

до поч. ІІ 

семестру 

 виконано 

 Біологічна хімія з 

біохімічними методами 

досліджень для фахових 

молодших бакалаврів 

спеціальності 224 Технології 

медичної діагностики та 

лікування, гр.І ЛД-11, ІІ ЛДф-1 

 Двулят-

Лешневська 

І.С. 

Любінська 

О.І. 

до поч. ІІ 

семестру 

 виконано 

 Техніка лабораторних робіт 

для фахових молодших 

бакалаврів та бакалаврів 

спеціальності 224 Технології 

медичної діагностики та 

лікування, гр. І ЛД11, гр. ІІ 

ЛДф-1, ІЛД21  

 Любінська 

О.І. 

Вінярська 

М.С. 

до вересня 

2022 р. 

 виконано 

 «Мікробіологія з основами 

імунології та технікою 

мікробіологічних досліджень», 

спеціальності  224 Технології 

медичної діагностики та 

лікування освітньо-

професійної програми 

Лабораторна діагностика, 

підготовки фаховий молодший 

бакалавр. 

 Менів Н.П. 

Федорович 

У.М. 

Вінярська 

М.С. 

Вересень  виконано 

 «Мікробіологія з вірусологією 

та основами імунології», 

спеціальності 223 

Медсестринство, спеціалізації 

Сестринська справа, 

Акушерська справ освітніх 

ступенів фаховий молодший 

бакалавр та бакалавр; 

спеціальності 221 

Стоматологія спеціалізації  

Стоматологія освітнього 

ступеня фаховий молодший 

бакалавр. 

 Менів Н.П. Вересень  виконано 

 «Мікробіологія з вірусологією 

та основами імунології», 

спеціальності 223 

Медсестринство, освітньо-

професійної програми 

Сестринська справа вечірньої 

форми навчання та для 

студентів з особливими 

потребами (незрячі) з 

підготовки фаховий молодший 

 Менів Н.П. Вересень  виконано 
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бакалавр. 

 • «Безпека життєдіяльності та 

охорона праці в галузі », для 

спеціальностей: «Стоматологія 

ортопедична». 

•  «Аналітична хімія » для 

спеціалізації «Технології 

лабораторної діагностики та 

лікування» 

«Безпека життєдіяльності» для 

спеціалізації «Стоматологія», 

«Медсестринство», 

«Лабораторна діагностика». 

 Цюник 

Н.Ю. 

впродовж 

семестру 

 виконано 

 «Епідеміологія»  зі 

спеціальності 223 

Медсестринство  спеціалізації 

Сестринська справа у гр. ІV 

МС 21 

 Шашков 

Ю.І. 

впродовж 

семестру 

 виконано 

  2 Перегляд і корекція робочої 

програми з дисципліни: 

    

 «Мікробіологія» для студ. 2 

МС21 

 Федечко 

Й.М. 

впродовж 

семестру 

 

 «Мікробіологія з основами 

імунології » для студ 21 ФМ 

 Федечко 

Й.М. 

впродовж 

семестру 

 

 «Хвороби цивілізації» для 

студентів 2 МС31 

 Федечко 

Й.М. 

впродовж 

семестру 

 виконано 

3 Розробити примірні програми з  

навчальних дисциплін:  

    

 - Гістологія, цитологія та 

ембріологія для спеціальності 

224 спеціалізація Лабораторна 

діагностика, бакалавр (для 

групи І-ІІ ЛД21) 

- Гістологія, цитологія та 

ембріологія для спеціальності 

224 спеціалізація Лабораторна 

діагностика, бакалавр (для 

групи І ЛД22) 

 

 Древко І.В. вересень  виконано 

 «Медсестринство в інфектології з 

курсом епідеміології»  зі 

спеціальності 223 

Медсестринство  спеціалізації 

Сестринська справа у гр. ІІІ МС 

21-і 

 Шашков 

Ю.І. 

Серпень  виконано 
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4 Розробити та удосконалити  

РНП з навчальних дисциплін:  

    

 - Гістологія, цитологія та 

ембріологія для спеціальності 

224 спеціалізація Лабораторна 

діагностика, бакалавр (для 

групи І-ІІ ЛД21) 

- Гістологія, цитологія та 

ембріологія для спеціальності 

224 спеціалізація Лабораторна 

діагностика, бакалавр (для 

групи І ЛД22) 

 Древко І.В. серпень  виконано 

 ІІ СТ-11 Інфекційні хвороби з 

основами епідеміології; 

ІІ АК Епідеміологія; 

ІІІ ЛДф11 «Гігієна з основами 

екології та технікою санітарно-

гігієнічних досліджень»; 

ІІІ Лдф11 «Інфекційні хвороби 

з основами епідеміології»; 

 Засанська 

Г.М. 

протягом 

року 

 виконано 

5 Підготувати до перевірки 

НМКД (друкований та 

електронний варіанти) і 

документацію відповідно до 

номенклатури справ з 

навчальних дисциплін: 

 

    

 ІІ СТ-11 «Інфекційні хвороби з 

основами епідеміології»; 

ІІ АК «Епідеміологія»; 

ІІ ЛД-11 «Інфекційні хвороби з 

основами епідеміології»; 

ІІІ Лдф11 «Інфекційні хвороби з 

основами епідеміології»; 

ІІ ЛД-11 Гігієна з основами 

екології та технікою санітарно-

гігієнічних досліджень; 

ІІІ ЛДф11 «Гігієна з основами 

екології та технікою санітарно-

гігієнічних досліджень» 

 Засанська 

Г.М. 

протягом 

року 

 виконано 

6 Розробити та удосконалити 

силабуси, відповідно до 

робочих програм: 

    

 «Інфекційні хвороби з оцінкою 

результатів досліджень» для 

групи ІV ЛД 21 

 Шашков 

Ю.І. 

Серпень  виконано 
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 «Епідеміологія», 

«Медсестринство в 

інфектології» 

 Шашков 

Ю.І. 

Упродовж 

навч. року 

 виконано 

 ІІ СТ-11 «Інфекційні хвороби з 

основами епідеміології»; 

ІІ АК  «Епідеміологія»; 

ІІ ЛД-11 «Інфекційні хвороби з 

основами епідеміології»; 

ІІІ Лдф11 «Інфекційні хвороби з 

основами епідеміології»; 

ІІ ЛД-11 «Гігієна з основами 

екології та технікою санітарно-

гігієнічних досліджень»; 

ІІІ ЛДф11 «Гігієна з основами 

екології та технікою санітарно-

гігієнічних досліджень» 

 Засанська 

Г.М. 

Упродовж 

навч. року 

 виконано 

7 Розробити текстові 

(мультимедійні) варіанти 

лекцій з навчальних 

дисциплін: 

    

 

ІІІ ЛДф 1 на V семестр 

Клінічні лабораторні дослідження для групи: 

 ІІІ ЛДф 1 на V семестр 

Клінічна лабораторна діагностика для групи: 

 ІV ЛД 21 на VІІ, VІІІ семестр 

Біологічна хімія з біохімічними методами дослідження для групи: 

 Двулят-

Лешневська 

І.С. 

 

І семестр 

ІІ семестр 

 виконано 

 ІІІ ЛД21 - навчальна дисципліна 

«Клінічна лабораторна 

діагностика»; 

 Любінська 

О.І. 

І семестр 

ІІ семестр 

 виконано 

 ІІ ЛД21 - навчальна дисципліна 

«Введення в спеціальність»; 

 Любінська 

О.І. 

І семестр  виконано 

 ІІ ЛД12 - навчальна дисципліна 

«Клінічні лабораторні 

дослідження»; 

 Любінська 

О.І. 

І семестр 

ІІ семестр 

 виконано 

 ІІ ЛД12 - навчальна дисципліна 

«Біологічна хімія з 

біохімічними методами 

досліджень»; 

 Любінська 

О.І. 

І семестр 

 

 виконано 

 «Мікробіологія» для студ.   

2МС21 

 Федечкко 

Й.М. 

впродовж 

семестру 

 виконано 

 

 

Створення мультимедійних 

презентацій лекцій 

 Шашков 

Ю.І. 

Упродовж 

навч. року 

 виконано 



 10 

 

 

«Інфекційні хвороби з 

основами епідеміології» - ІІ 

ЛД-11 (14 лекцій) для 

студентів зі спеціальності 224 

Технології медичної 

діагностики та лікування 

«Лабораторна діагностика»; 

ІІІ Лдф11 «Інфекційні хвороби 

з основами епідеміології»; 

«Інфекційні хвороби з 

основами епідеміології» - ІІ 

СТ-11 (7 лекцій); для студентів 

зі спеціальності 221 

«Стоматологія»; 

 «Гігієна з основами екології та 

технікою санітарно-гігієнічних 

досліджень» - ІІ ЛД-11 (20 

лекцій) для студентів зі 

спеціальності 224 Технології 

медичної діагностики та 

лікування «Лабораторна 

діагностика»; 

ІІІ ЛДф11 «Гігієна з основами 

екології та технікою санітарно-

гігієнічних досліджень» 

«Епідеміологія» - ІІ АК-11 (8 

лекцій) для студентів зі 

спеціальності 223 

Медсестринство «Акушерська 

справа»    

 Засанська 

Г.М. 

протягом 

року 

 виконано 

8 Удосконалити текстові 

(мультимедійні) варіанти 

лекцій з навчальних 

дисциплін: 

    

 
 

Клінічні лабораторні дослідження для груп: 

 ІІ ЛД 11 на ІІІ та ІV семестр 

 І ЛД 11 на ІІ семестр 

 ІІ ЛДф 1 на ІV семестр 

Біологічна хімія з біохімічними методами дослідження для групи: 

 ІІ ЛД 11 на ІІІ та ІV семестр 

Біологічна хімія для групи:  

 ІІ МСв 21 на ІІІ семестр 

 Двулят-

Лешневська 

І.С. 

І семестр 

ІІ семестр 
 виконано 

 ІІ ЛД22 - навчальна дисципліна 

«Клінічна лабораторна 

діагностика»; 

 Любінська 

О.І. 

І семестр 

ІІ семестр 

 виконано 

 ІІ ЛД21 - навчальна дисципліна 

«Клінічна лабораторна 

діагностика»; 

 Любінська 

О.І. 

ІІ семестр  виконано 
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 І МС22 - навчальна дисципліна 

«Біологічна хімія»; 

 Любінська 

О.І. 

І семестр 

 

 виконано 

9 Оновлення текстових 

варіантів лекцій з дисциплін:  

    

 - Гістологія, цитологія та 

ембріологія для спеціальності 224 

спеціалізація Лабораторна 

діагностика, бакалавр 

- Гістологія з технікою 

гістологічних досліджень для 

спеціальності 224 спеціалізація 

Лабораторна діагностика, 

молодший бакалавр 

- Гістологія з технікою 

гістологічних досліджень для 

спеціальності 224 спеціалізація 

Лабораторна діагностика, 

молодший бакалавр  

- Основи гістології для 

спеціальності 221 спеціалізація 

Стоматологія, молодший бакалавр 

 

 Древко І.В. Упродовж 

навч.року 

 виконано 

10 Підготувати та удосконалити 

текстові та мультимедійні 

варіанти лекцій з навчальних 

дисциплін: 

    

 - Гістологія, цитологія та 

ембріологія для спеціальності 

224 спеціалізація Лабораторна 

діагностика, бакалавр 

- Гістологія з технікою 

гістологічних досліджень для 

спеціальності 224 спеціалізація 

Лабораторна діагностика, 

молодший бакалавр 

- Гістологія з технікою 

гістологічних досліджень для 

спеціальності 224 спеціалізація 

Лабораторна діагностика, 

молодший бакалавр  

- Основи гістології для 

спеціальності 221 спеціалізація 

Стоматологія, молодший 

бакалавр 

- Патоморфологія та 

 Древко І.В. Упродовж 

навч.року 

 виконано 
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патофізіологія для 

спеціальності  223 

спеціалізація Сестринська 

справа, бакалавр 

 «Лабораторна служба. Оцінка 

аналітичних методів»  для  

студентів 2ЛД22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

 Федечкко 

Й.М. 

впродовж 

семестру 

 виконано 

 «Клінічна                                                                                                                                                                                                                                                

імунологія та алергологія» для 

студентів2МС31 

 Федечкко 

Й.М. 

впродовж 

семестру 

 виконано 

 «Хвороби цивілізації» для 

студентів2 МС31 

 Федечкко 

Й.М. 

впродовж 

семестру 

 виконано 

11 Розробити методичні 

рекомендації до практичних 

занять з навчальних 

дисциплін: 

    

 
 

Клінічні лабораторні дослідження у групах: 

 ІІІ ЛДф 1 на V, VІ семестр 

 ІІ ЛД 12 на ІІІ, ІV семестр 

Клінічна лабораторна діагностика у групі: 

 ІV ЛД 21 на VІІ, VІІІ семестр 

Біологічна хімія з біохімічними методами дослідження для групи: 

 ІІІ ЛДф 1 на V семестр 

 ІІ ЛД 12 на ІІІ семестр 

 Двулят-

Лешневська 

І.С. 

Любінська 

О.І. 

І семестр 

ІІ семестр 
 виконано 

 Розробка методичних 

рекомендацій до практичних 

занять: 

- з дисципліни «Патоморфологія 

та патофізіологія» для 

спеціальності  223 спеціалізація 

Сестринська справа, бакалавр 

- з дисципліни «Гістологія, 

цитологія та ембріологія» 

спеціальності 224 спеціалізація 

Лабораторна діагностика, 

бакалавр  

 - з дисципліни «Гістологія з 

технікою гістологічних 

досліджень» спеціальності 224 

спеціалізація Лабораторна 

діагностика, молодший бакалавр  

- з дисципліни «Основи 

гістології» для спеціальності 221 

спеціалізація Стоматологія, 

молодший бакалавр з розділу  

«Загальна та спеціальна 

 Древко І.В. Впродовж 

року 
 виконано 
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гістологія»  

 Введення в 

спеціальність(самостійно); 

ІІ ЛД21 на ІІІ семестр 

 Любінська 

О.І. 

І семест  виконано 

 “Мікробіологія” для студ. 2 МС 21  Федечко 

Й.М. 

впродовж 

семестру 

 виконано 

 «Мікробіологія з основами 

імунології» для студентів ІІ 

ФМ- 21 

 Федечко 

Й.М. 

впродовж 

семестру 

 виконано 

 „ Аналітична хімія ” (16 занять) 

ІІЛД 21 

 

 Цюник 

Н.Ю. 

   І -ІІ семестр  

 

 виконано 

 «Інфекційні хвороби з оцінкою 

результатів досліджень»  зі 

спеціальності 224 Технології 

медичної діагностики та 

лікування для студентів                        

 Шашков 

Ю.І. 

Серпень -

вересень 

 виконано 

 ІІ ЛД-11 - «Інфекційні хвороби з 

основами епідеміології»   

спеціальності 224 Технології 

медичної діагностики та 

лікування «Лабораторна 

діагностика» (І рівня 

акредитації) -  (11 практичних 

занять); 

ІІІ Лдф11 «Інфекційні хвороби з 

основами епідеміології»; 

ІІ ЛД-11 - «Гігієна з основами 

екології та технікою сан-

гіг.досліджень» для студентів зі 

спеціальності 224 Технології 

медичної діагностики та 

лікування; 

ІІІ ЛДф11 «Гігієна з основами 

екології та технікою санітарно-

гігієнічних досліджень»; 

ІІ СТ-11 - «Інфекційні хвороби з 

основами епідеміології» 

спеціальності 221 

«Стоматологія»; 

ІІ АК-11 - «Епідеміологія» для 

студентів зі спеціальності 223 

Медсестринство «Акушерська 

справа»; 

 Засанська 

Г.М. 

Впродовж 

року 

 виконано 
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12 Удосконалити методичні 

рекомендації до практичних 

занять з навчальних 

дисциплін: 

    

 
 

Клінічні лабораторні дослідження у групах: 

 ІІ ЛД 11 на ІІІ, ІV семестр 

 І ЛД 11 на ІІ семестр 

 ІІ ЛДф 1 на ІV семестр 

Клінічна лабораторна діагностика у групах: 

 ІІ ЛД 21 на ІV семестр 

 ІІІ ЛД 21 на V, VІ семестр 

 ІІ ЛД22 на ІІІ, ІV семестр 

Біологічна хімія з біохімічними методами дослідження  у групі 

 ІІ ЛД 11 на ІІІ, ІV семестр 

Біологічна хімія  у групі: 

 ІІ МСв 21 

 Двулят-

Лешневська 

І.С. 

Любінська 

О.І. 

І семестр   

ІІ семестр 
 виконано 

 Клінічні лабораторні 

дослідження у групах: 

ІІ ЛД 11 на ІІІ, ІV семестр 

І ЛД 11 на ІІ семестр 

ІІ ЛДф 1 на ІV семестр 

 

 Любінська 

О.І. 

І семестр   

ІІ семестр 
 виконано 

 Клінічна лабораторна 

діагностика у групах: 

ІІ ЛД 21 на ІV семестр 

ІІІ ЛД 21 на V, VІ семестр  

ІІ ЛД22 на ІІІ, ІV семестр 

 Любінська 

О.І. 

І семестр   

ІІ семестр 
 виконано 

 Біологічна хімія з біохімічними 

методами дослідження  у групі ІІ 

ЛД 11 на ІІІ, ІV семестр 

 Любінська 

О.І. 

І семестр   

ІІ семестр 

 виконано 

 Біологічна хімія  у групі: 

ІІ МС 21 

 Любінська 

О.І. 

І семестр  виконано 

13 Розробити  модульні контролі  

з навчальних дисциплін:  

    

 
 

Клінічні лабораторні дослідження для групи: 

 ІІІ ЛДф 1 на V семестр 

Клінічна лабораторна діагностика для групи: 

 ІV ЛД 21 на VІІ, VІІІ семестр 

Біологічна хімія з біохімічними методами дослідження для групи: 

 ІІІ ЛДф 1 на V семестр 

 Двулят-

Лешневська 

І.С. 

 

І семестр 

ІІ семестр 
 виконано 

 - Патоморфологія та 

патофізіологія для 

спеціальності  223 

спеціалізація Сестринська 

 Древко І.В. І семестр  виконано 
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справа, бакалавр   

 І ЛД12 - навчальна дисципліна 

«Біологічна хімія з біохімічними 

методами дослідження»; 

 Любінська 

О.І. 

І семестр  виконано 

 І ЛД12 - навчальна дисципліна 

«Клінічні лабораторні 

дослідження»; 

 Любінська 

О.І. 

І семестр 

ІІ семестр 

 виконано 

 ІІІ ЛД21 - навчальна 

дисципліна «Клінічна 

лабораторна діагностика»; 

 Любінська 

О.І. 

І семестр 

ІІ семестр 
 виконано 

 ІІ ЛД21 - навчальна дисципліна 

«Введення в спеціальність»; 

 Любінська 

О.І. 

І семестр  виконано 

 «Менеджмент і оцінка 

аналітичних методів у 

лабораторній медицині» 

 

 Федечко 

Й.М. 

І семестр  виконано 

 «Безпека життєдіяльності та 

охорона праці в галузі для 

студентів 

221 Стоматологія  

спеціалізація Стоматологія 

ортопедична 

 

 Цюник 

Н.Ю. 

  І -ІІ семестр  

    

 

 виконано 

14  Удосконалити  модульні 

контролі  з навчальної 

дисципліни: 

    

 
 

Клінічні лабораторні дослідження для груп: 

 ІІ ЛД 11 на ІІІ та ІV семестр 

 І ЛД 11 на ІІ семестр 

 ІІ ЛДф 1 на ІV семестр 

Біологічна хімія з біохімічними методами дослідження для групи: 

 ІІ ЛД 11 на ІІІ та ІV семестр 

Біологічна хімія для групи:  

 ІІ МСв 21 на ІІІ семестр 

 Двулят-

Лешневська 

І.С. 

 

І семестр 

ІІ семестр 
 виконано 

 ІІ ЛД22 - навчальна дисципліна 

«Клінічна лабораторна 

діагностика»; 

 Любінська 

О.І. 

ІІ семестр  виконано 

 ІІІ ЛД21 - навчальна дисципліна 

«Клінічна лабораторна 

діагностика»; 

 Любінська 

О.І. 

І семестр 

ІІ семестр 
 виконано 
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 ІІ ЛД21 - навчальна дисципліна 

«Клінічна лабораторна 

діагностика»; 

 Любінська 

О.І. 

ІІ семестр 
 

 виконано 

   І МС22 - навчальна дисципліна 

«Біологічна хімія» (самостійно); 

 Любінська 

О.І. 

І семестр 
 

 виконано 

 «Медсестринство в 

інфектології»,  «Інфекційні 

хвороби з оцінкою результатів 

досліджень», «Епідеміологія»   

 Шашков 

Ю.І. 

Упродовж 

навч. року 
 виконано 

 ІІ ЛД-11 «Інфекційні хвороби з 

основами епідеміології» для 

студентів зі спеціальності 224 

Технології медичної 

діагностики та лікування 

«Лабораторна діагностика»; 

ІІІ Лдф11 «Інфекційні хвороби 

з основами епідеміології»; 

ІІ ЛД-11 - «Гігієна з основами 

екології та технікою сан-

гіг.досліджень» для студентів 

зі спеціальності 224 Технології 

медичної діагностики та 

лікування «Лабораторна 

діагностика»; 

ІІІ ЛДф11 «Гігієна з основами 

екології та технікою санітарно-

гігієнічних досліджень» 

ІІ СТ-11 - «Інфекційні хвороби 

з основами епідеміології» - ІІ 

СТ-11 для студентів зі 

спеціальності 221 

«Стоматологія»; 

ІІ АК-11 - «Епідеміологія» для 

студентів зі спеціальності 223 

Медсестринство «Акушерська 

справа»   

 Засанська 

Г.М. 

Упродовж 

навч. року 
 виконано 

15 Розробити та удосконалити 

тести для поточного контролю,  

практичні завдання:  

    

 - з дисципліни «Гістологія, 

цитологія та ембріологія» 

- з дисципліни «Гістологія з 

технікою гістологічних 

досліджень» 

- з дисципліни «Основи гістології» 

- з дисципліни 

«Патоморфологія та 

 Древко І.В. Впродовж 

року 

 виконано 
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патофізіологія» 

 з дисципліни: «Медична 

паразитологія з ентомологією» 

для студентів спеціальності 

«Сестринська справа», 

бакалавр 

 Різун Г.М. впродовж І 

сем. 

 виконано 

 з дисципліни «Лабораторна 

діагностика паразитарних 

інвазій» 

 Різун Г.М. впродовж 

навч.року 

 виконано 

 Розробка тестів в програмі 

classroom 

 Різун Г.М. впродовж 

навч.року 

 виконано 

 Створення комплексу 

контрольних питань і тестових 

завдань до модульного та 

підсумкового контролів до 

навчальної дисципліни  

«Менеджмент і оцінка 

аналітичних методів у 

лабораторній медицині»:  

 Федечко 

Й.М. 

впродовж І 

сем. 

 виконано 

 Підготовка   комплексу 

тестових завдань  до 

модульних контролів та 

залікового заняття  з 

дисципліни« Мікробіологія з 

основами імунології» для 

студентів ІІ ФМ- 21 

 

 Федечко 

Й.М. 

впродовж 

семестру 

 виконано 

 ІІ ЛД-11 «Інфекційні хвороби з 

основами епідеміології» для 

студентів зі спеціальності 224 

Технології медичної діагностики 

та лікування «Лабораторна 

діагностика»; 

ІІІ Лдф11 «Інфекційні хвороби з 

основами епідеміології»; 

ІІ ЛД-11 - «Гігієна з основами 

екології та технікою сан-

гіг.досліджень» для студентів зі 

спеціальності 224 Технології 

медичної діагностики та 

лікування «Лабораторна 

діагностика»; 

ІІІ ЛДф11 «Гігієна з основами 

екології та технікою санітарно-

гігієнічних досліджень» 

ІІ СТ-11 - «Інфекційні хвороби з 

 Засанська 

Г.М. 

впродовж 

семестру 

 виконано 
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основами епідеміології» - ІІ СТ-

11 для студентів зі спеціальності 

221 «Стоматологія»; 

ІІ АК-11 - «Епідеміологія» для 

студентів зі спеціальності 223 

Медсестринство «Акушерська 

справа»   

16 Розробити мультимедійні 

презентації до практичних 

занять для груп: 

 

    

17 Розробити методичні 

рекомендації до СПРС з 

навчальних дисциплін:  

    

 
 

Клінічні лабораторні дослідження у групах:  

 ІІІ ЛДф 1 на V, VІ семестр 

 ІІ ЛД 12 на ІІІ, ІV семестр 

Клінічна лабораторна діагностика у групі: 

 ІV ЛД 21 на VІІ, VІІІ семестр 

Біологічна хімія з біохімічними методами дослідження для групи: 

 ІІІ ЛДф 1 на V семестр 

 ІІ ЛД 12 на ІІІ семестр 

 Двулят-

Лешневська 

І.С. 

Любінська 

О.І. 

І семестр 

ІІ семестр 
 виконано 

 - з дисципліни «Гістологія, 

цитологія та ембріологія» 

- з дисципліни «Гістологія з 

технікою гістологічних 

досліджень» спеціальності 224 

спеціалізація Лабораторна 

діагностика, молодший бакалавр  

 Древко І.В.      І семестр 

ІІ семестр 

 виконано 

 Введення в спеціальність для 

групи (самостійно) 

ІІ ЛД21 на ІV семестр 

 Любінська 

О.І. 

І семестр  виконано 

18 Удосконалити методичні 

рекомендації до СПРС з 

навчальних дисциплін: 

    

 Клінічні лабораторні дослідження у групах:  

 ІІ ЛД 11 на ІІІ, ІV семестр 

 І ЛД 11 на ІІ семестр 

 ІІ ЛДф 1 на ІV семестр 

Клінічна лабораторна діагностика у групах: 

 ІІ ЛД 21 на ІV семестр 

 ІІІ ЛД 21 на V, VІ семестр 

 ІІ ЛД22 на ІІІ, ІV семестр 

 Двулят-

Лешневська 

І.С. 

Любінська 

О.І. 

І семестр  

ІІ семестр 
 виконано 
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Біологічна хімія з біохімічними методами дослідження у групі 

 ІІ ЛД 11 на ІІІ, ІV семестр 

Біологічна хімія у групі: 

 ІІ МСв 21 ; 

 І МС22 на І семестр 

19 Розробити зошити для 

самостійної роботи в групах з 

дисциплін: 

    

 «Інфекційні хвороби з оцінкою 

результатів досліджень»  зі 

спеціальності 224 Технології 

медичної діагностики та 

лікування 

 Шашков 

Ю.І. 

Серпень -

вересень 
 виконано 

20 Оновити та удосконалити 

тести для диференційованого 

заліку з навчальних 

дисциплін у групах: 

 

    

 ІІ ЛД-11-«Інфекційні хвороби з 

основами епідеміології» для 

студентів зі спеціальності 224 

Технології медичної діагностики 

та лікування «Лабораторна 

діагностика»;  

ІІІ Лдф11 «Інфекційні хвороби з 

основами епідеміології»; 

ІІ АК-11 - «Епідеміологія» для 

студентів зі спеціальності 223 

Медсестринство «Акушерська 

справа»; 

 Засанська 

Г.М. 

Впродовж 

року 

 виконано 

21 Оновити та удосконалити 

білети для проведення 

семестрового та державного 

іспиту з навчальної 

дисципліни у групі: 

 

    

 “Мікробіологія з основами 

імунології та технікою 

мікробіологічних досліджень” 

семестровий екзамен в групі 

2ЛД12 

 Федорович 

У.М. 

3 сем  виконано 

 ІІ ЛД-11 - «Гігієна з основами 

екології та технікою сан-

гіг.досліджень» для студентів зі 

спеціальності 224 Технології 

медичної діагностики та 

лікування 

ІІІ ЛДф11 «Гігієна з основами 

екології та технікою санітарно-

гігієнічних досліджень» 

 Засанська 

Г.М. 

Впродовж 

року 
 виконано 
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22 Удосконалити та ввести 

питання в банк тестів:  

    

 
 

 для проведення ліцензійного іспиту (крок М) з КЛД у групі ІІ ЛД 11, ІІІ ЛДф1 

 для проведення ліцензійного іспиту (крок М) з Біологічної хімії з б/х м-дами досл-я у 

групі ІІ ЛД 11  

 Двулят-

Лешневська 

І.С. 

ІІ семестр  

 Розробка та введення питань в 

банк тестів Кроку М 

 Викладачі 

кафедри 

ІІ семестр  

 Розробка та введення питань в 

банк тестів Кроку Б 

 Викладачі 

кафедри 

ІІ семестр  

23 Розробити білети для 

проведення семестрового 

екзамену з: 

    

 навчальної дисципліни Клінічні 

лабораторні дослідження у групі 

ІІ ЛД 11 

 Двулят-

Лешневська 

І.С. 

І семестр  виконано 

 навчальної дисципліни Клінічна 

лабораторна діагностика у групі 

ІV ЛД 21 

 Двулят-

Лешневська 

І.С. 

І семестр  виконано 

 навчальної дисципліни Клінічні 

лабораторні дослідження у групі 

ІІ ЛДф 1 

 Двулят-

Лешневська 

І.С. 

ІІ семестр  

 навчальної дисципліни 

Біологічна хімія з 

біохімічними методами 

дослідження у групі ІІ ЛД 11 

 Двулят-

Лешневська 

І.С. 

ІІ семестр  

 дисципліни «Гістологія, 

цитологія та ембріологія» 

 Древко І.В. Жовтень  виконано 

 дисципліна «Клінічні 

лабораторні дослідження» 

ІІ ЛД 12,   

та «Клінічна лабораторна 

діагностика». ІІЛД 22 

 Любінська 

О.І. 

Листопад 

2022р., 

березень 

2023р. 

 виконано 

24 Розробка тестових завдань для 

контролю знань студентів:  

    

 - з дисципліни «Гістологія, 

цитологія та ембріологія» 

- з дисципліни «Гістологія з 

технікою гістологічних 

досліджень» 

 Древко І.В. Впродовж 

року 

 виконано 
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- з дисципліни «Основи гістології» 

- з дисципліни 

«Патоморфологія та 

патофізіологія» 

25 Розробити питання білетів для 

проведення практично 

орієнтованої частини Атестації 

здобувачів вищої освіти з: 

    

 навчальної дисципліни Клінічні 

лабораторні дослідження у групі 

ІІ ЛД 11 

 Двулят-

Лешневська 

І.С. 

ІІ семестр   

 навчальної дисципліни 

Клінічні лабораторні 

дослідження у групі ІІІ ЛДф 1 

 Двулят-

Лешневська 

І.С. 

ІІ семестр  

 навчальної дисципліни 

Клінічна лабораторна 

діагностика у групі ІV ЛД 21 

 Двулят-

Лешневська 

І.С. 

ІІ семестр  

 навчальної дисципліни 

Біологічна хімія з 

біохімічними методами 

дослідження у групі ІІ ЛД 11 

 Двулят-

Лешневська 

І.С. 

ІІ семестр  

 навчальної дисципліни 

«Клінічна лабораторна 

діагностика» в групі ІІЛД 22 

 Любінська 

О.І. 

ІІ семестр  

26 Розробка стратегій 

методичного супроводу 

симулятивного та реального 

моделювання  навчально-

дослідних завдань і 

ситуаційних задач для 

студентів з оцінкою реальних 

затрат робочого часу (клініко-

лабораторні дослідження) 

 Двулят-

Лешневська 

І.С.  

Любінська 

О.І. 

 

впродовж 

навчального 

року 

 

27 Оптимізація методології 

навчально-технологічного 

супроводу лекцій та інших 

форм навчального процесу (ІТ-

презентацій, ІТ-пошуку, 

інтерактивних технологій) 

 Двулят-

Лешневська 

І.С.  

Любінська 

О.І. 

 

впродовж 

навчального 

року 

 

28 Розробка навчально-

методичного комплексу з 

дисциплін:  

    

 "Мікробіологія, вірусологія, 

імунологія з мікробіологічною 

діагностикою" спеціальності – 

224 технології медичної 

діагностики та лікування 

освітньо-професійної програми 

 Федорович 

У.М. 

Впродовж 

навчального 

року 

 

 виконано 
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лабораторна діагностика 

освітньо-кваліфікаційного 

рівня – бакалавр (група 4лд21): 

 

 "Мікробіологія з основами 

імунології та технікою 

мікробіологічних досліджень” 

спеціальності – 224 технології 

медичної діагностики та 

лікування освітньо-професійної 

програми лабораторна 

діагностика освітньо-

кваліфікаційного рівня –  

фаховий молодший бакалавр 

(група 2ЛД12): 

 

 Федорович 

У.М. 

Впродовж 

навчального 

року 

 

 виконано 

 «Техніка лабораторних робіт» 

для студентів спеціальності 224 

Технології медичної діагностики 

та лікування спеціалізації 

«Лабораторна діагностика» 

(освітнього ступеня  фаховий 

молодший бакалавр та бакалавр) 

 Вінярська 

М.С. 

І семестр  виконано 

 «Мікробіологія з основами 

імунології та технікою 

мікробіологічних досліджень» 

з розділів «Загальна 

мікробіологія» та «Патогенні 

коки» для студентів 

спеціальності 224 Технології 

медичної діагностики та 

лікування спеціалізації 

«Лабораторна діагностика» 

(освітнього ступеня  фаховий 

молодший бакалавр) 

 Вінярська 

М.С. 

ІІ семестр  

 «Мікробіологія» для студентів 

спеціальності 223 

Медсестринство спеціалізації 

«Сестринська справа» 

(освітнього ступеня фаховий 

молодший бакалавр) 

 Вінярська 

М.С. 

ІІ семестр  

 «Мікробіологія з вірусологією та 

основами імунології», 

спеціальності 223 

Медсестринство, спеціалізації 

Сестринська справа, освітнього 

ступеня фаховий молодший 

бакалавр. 

 Менів Н.П.  Впродовж І 

семестру 

 виконано 
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 «Мікробіологія з вірусологією та 

основами імунології», 

спеціальності 223 

Медсестринство, спеціалізації 

Акушерська справ освітнього 

ступеня фаховий молодший 

бакалавр. 

 Менів Н.П. Впродовж ІІ 

семестру 

 

 «Мікробіологія з вірусологією та 

основами імунології», 

спеціальності 223 

Медсестринство, освітньо-

професійної програми 

Сестринська справа вечірньої 

форми навчання та для студентів 

з особливими потребами 

(незрячі) з підготовки фаховий 

молодший бакалавр. 

 Менів Н.П. Впродовж 

року 

 виконано 

 «Мікробіологія з основами 

імунології та технікою 

мікробіологічних досліджень», 

спеціальності  224 Технології 

медичної діагностики та 

лікування освітньо-професійної 

програми Лабораторна 

діагностика, підготовки фаховий 

молодший бакалавр. 

 Менів Н.П. Впродовж ІІ 

семестру 

 

 «Медична паразитологія з 

ентомологією» для студентів 

спеціальності «Сестринська 

справа», бакалавр 

 Різун Г.М.  впродовж 

навч.року 

 виконано 

 «Лабораторна діагностика 

паразитарних інвазій» 

 Різун Г.М впродовж 

навч.року 

 виконано 

 “Медична паразитологія з 

ентомологією» для студентів 

ІІЛД-12 

 Різун Г.М впродовж 

навч.року 

 

 «Гігієна з гігієнічною 

експертизою»  

 (4 ЛД21, навч.план 2019р.) 

- «Гігієна з основами основами 

та технікою санітарно-

гігієнічних досліджень», група ІІ 

ЛД12 

( навч.план 2019р.) 

 Сидор О.К. Серпень -

вересень 

 виконано 

 «Інфекційні хвороби з оцінкою 

результатів досліджень»  зі 

спеціальності 224 Технології 

медичної діагностики та 

лікування спеціалізації 

Лабораторна діагностика у гр. 

 Шашков 

Ю.І. 

Серпень -

вересень 

 виконано 
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ІVЛД 21 

29 Наповнення навчально-

методичними матеріалами 

платформи Moodle з 

 навчальної дисципліни: 

    

 «Техніка лабораторних робіт» 

для студентів спеціальності 

224 Технології медичної 

діагностики та лікування 

спеціалізації «Лабораторна 

діагностика» (освітнього 

ступеня  фаховий молодший 

бакалавр та бакалавр) 

 Вінярська 

М.С. 

І семестр  виконано 

 «Мікробіологія з основами 

імунології та технікою 

мікробіологічних досліджень» 

з розділів «Загальна 

мікробіологія» та «Патогенні 

коки»  для студентів 

спеціальності 224 Технології 

медичної діагностики та 

лікування спеціалізації 

«Лабораторна діагностика» 

(освітнього ступеня  фаховий 

молодший бакалавр) 

 Вінярська 

М.С. 

ІІ семестр   

 «Мікробіологія» для студентів 

спеціальності 223 

Медсестринство спеціалізації 

«Сестринська справа» 

(освітнього ступеня фаховий 

молодший бакалавр) 

 Вінярська 

М.С. 

І-ІІ семестр  виконано 

 «Гігієна з гігієнічною 

експертизою» (4ЛД21, 

навч.план 2019р.) 

 Сидор О.К. впродовж 

семестру 

 виконано 

 «Гігієна з основами основами 

та технікою санітарно-

гігієнічних досліджень», група 

ІІ ЛД12 ( навч.план 2019р.) 

 Сидор О.К. впродовж 

семестру 

 виконано 

   Робота в системі ZOOM – 

Впровадження і доповненння 

навчально-методичних 

матеріалів 

 Федечко 

Й.М. 

впродовж 

семестру 

 виконано 

 Підготовка методичних 

матеріалів для дистанційного 

навчання студентів 

 Шашков 

Ю.І. 

впродовж 

семестру 

 виконано 

 

 

Ввести у навчальну платформу 

MOODL навчально-методичні 

матеріали (НМКД груп 4ЛД21 та 

2ЛД12) 

 

 Федорович 

У.М. 

впродовж 

семестру 

 виконано 
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30 Розробка курсів для 

дистанційного навчання на 

електронній платформі  

Moodle :  

    

 Патоморфологія та 

патофізіологія для спеціальності  

223 спеціалізація Сестринська 

справа, бакалавр 

 Древко І.В. вересень  виконано 

 для ОПП Сестринська справа та 

Лабораторна діагностика з 

дисциплін: 

- Патоморфологія та 

патофізіологія для 

спеціальності  223 

спеціалізація Сестринська 

справа, бакалавр  

- Основи гістології для 

спеціальності 221 спеціалізація 

Стоматологія, молодший 

бакалавр 

Гістологія, цитологія та 

ембріологія для спеціальності 

224 спеціалізація Лабораторна 

діагностика, бакалавр 

 Древко І.В. вересень  виконано 

   Створення НМК до 

навчальної дисципліни  

«Менеджмент і оцінка 

аналітичних методів у 

лабораторній медицині» 

  

 Федечко 

Й.М. 

впродовж 

семестру 

 виконано 

31 Введення навчального 

матеріалу в Moodl 

 Викладачі 

кафедри 

Упродовж 

навч.року 

 виконано 

32 Удосконалити та оновити  

існуючі курси в програмі 

MOODLE: 

 

    

 - Гістологія, цитологія та 

ембріологія для спеціальності 

224 спеціалізація Лабораторна 

діагностика, бакалавр 

- Гістологія з технікою 

гістологічних досліджень для 

спеціальності 224 спеціалізація 

Лабораторна діагностика, 

молодший бакалавр 

- Основи гістології для 

спеціальності 221 спеціалізація 

 Древко І.В. Упродовж 

навч.року 
 виконано 
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Стоматологія, молодший 

бакалавр 

 

 -«Медсестринство в інфектології 

з курсом епідеміології» (З МС(в)-

11 

та ІІ МС11-13)) 

- «Гігієна з гігієнічною 

експертизою» ( 3 ЛД21, 2 ЛД 22) 

 Сидор О.К. Упродовж 

навч.року 
 виконано 

 "Мікробіологія, вірусологія, 

імунологія з мікробіологічною 

діагностикою" спеціалізації – 224 

технології медичної діагностики 

та лікування освітньо-

професійної програми 

лабораторна діагностика 

освітньо-кваліфікаційного 

ступеня – бакалавр (група 

2лд21): 

 

 Федорович 

У.М. 

Впродовж 

другого 

семестру 

 виконано 

 "Клінічна мікробіологія" 

спеціалізації – 224 технології 

медичної діагностики та 

лікування освітньо-професійної 

програми лабораторна 

діагностика освітньо-

кваліфікаційного ступеня – 

бакалавр (група 2лд22): 

 

 Федорович 

У.М. 

Впродовж 

другого 

семестру 

 виконано 

 ІІ СТ-11 «Інфекційні хвороби з 

основами епідеміології»; 

ІІ АК «Епідеміологія»; 

ІІ ЛД-11 «Інфекційні хвороби з 

основами епідеміології»; 

ІІІ Лдф11 «Інфекційні хвороби з 

основами епідеміології»; 

ІІ ЛД-11 «Гігієна з основами 

екології та технікою санітарно-

гігієнічних досліджень»; 

ІІІ ЛДф11 «Гігієна з основами 

екології та технікою санітарно-

гігієнічних досліджень» 

 Засанська 

Г.М. 

Впродовж 

другого 

семестру 

  

33 

 
Взяти участь у методичних  

семінарах кафедри. 

 викладачі впродовж 

навчального 

року 

 виконано 

34 Підготувати мультимедійну 

доповідь на Вчену раду 

академії на тему: 

“Симуляційне навчання як 

 Федорович 

У.М. 

жовтень  виконано 
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складова у підготовці студентів 

224 технології медичної 

діагностики та лікування” 

35 Розробка тестів в програмі 

classroom 

 Різун Г.М. впродовж 

навчального 

року 

 виконано 

36 Прокторство у Центрі 

тестування МОЗ України 

 Сидор О.К. впродовж 

навчального 

року 

 виконано 

37 Внесення матеріалів по 

дисциплінах на платформі 

Мооdle 

 Викладачі 

кафедри 

впродовж 

навчального 

року 

 виконано 

38 Підготувати методичні 

матеріали для видання 

 Викладачі 

кафедри 

впродовж 

навчального 

року 

 виконано 

39 Підготувати методичний 

семінар 

 Федорович 

У.М. 

Шашков 

Ю.І. 

впродовж 

навчального 

року 

 виконано 

 Підготувати і провести 

методичний семінар на тему: 

Педагогічна майстерність 

 Древко І.В.  І семестр  виконано 

 Взяти участь у методичному 

семінарі кафедри на тему: 

«Використання цифрових 

інструментів GOOGLE під час 

підготовки здобувачів вищої 

освіти спеціальності 224 

Технології медичної діагностики 

та лікування» 

 Двулят-

Лешневська 

І.С. 

Любінська 

О.І. 

ІІ-й семестр  виконано 

 Підготовка доповіді  на 

методичному семінарі на тему  

«Про  необхідність 

впровадження в навчальні 

програми теми «Неінвазивні 

методи лабораторної 

діагностики»  

 

 Федечко 

Й.М. 

Відповідно 

до плану   

методичних 

семінарів 

кафедри 

 

 Проведення методичного 

семінару на тему: »Дії населення 

під час хімічної атаки» 

 Різун Г.М. вересень  виконано 

40 Оформлення і видання:      
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 збірника тестових завдань для 

підготовки до теоретичної 

частини атестації  здобувачів  

ОПП Лабораторна діагностика 

 Сидор О.К. І1 семестр  

 Написання і видання словника - 

довідника гігієнічних термінів 

 Сидор О.К. Впродовж 

року 

 

 Підготовка та видання 

методичних рекомендацій для 

практичних занять з дисципліни 

“Мікробіологія з основами 

імунології та технікою 

мікробіологічних досліджень” з 

розділу «Загальна мікробіологія»  

  

Федорович 

У.М. 

 

Впродовж 

року 

 виконано 

41 

 
Підготовка питань для 

розгляду на засіданнях Ради 

факультету та засіданнях 

кафедри лабораторної 

медицини 

 Шашков 

Ю.І. 

Впродовж 

року 

 виконано 

42 Проводити відпрацювання 

студентами практичних занять 

 Викладачі 

кафедри 

Впродовж 

навчального 

року 

 виконано 

 

43 
Проводити консультації згідно 

графіку 

 Викладачі 

кафедри 

Впродовж 

навчального 

року 

 виконано 

 

44 

 

Проводити підготовку 

студентів до КРОКу 

 Викладачі 

кафедри 

Впродовж 

навчального 

року 

 виконано 

45 Організація круглого стола:      

 з обговорення освітньо-

професійних програм 

лабораторна діагностика, 

спеціальності 224 Технології 

медичної діагностики та 

лікування, галузі знань 22 

Охорона здоров’я, освітньо-

професійного рівня – бакалавр, 

запрошення гостей 

 Федорович 

У.М. 

Другий 

семестр 

 

 Участь у складі робочої 

(проектної) групи з розробки 

ОПП лабораторна діагностика за 

спеціальністю 224 Технології 

медичної діагностики та 

лікування, галузі знань 22 

Охорона здоров’я, освітньо-

професійного рівня – фаховий 

молодший бакалавр 

 Викладачі 

кафедри 

Другий 

семестр 
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 Участь у складі робочої групи 

(проектної)  з розробки ОПП 

лабораторна діагностика за 

спеціальністю 224 Технології 

медичної діагностики та 

лікування, галузі знань 22 

Охорона здоров’я, освітньо-

професійного рівня – бакалавр  

 

 Викладачі 

кафедри 

Другий 

семестр 

 

 Участь у складі робочої 

(проектної) групи з розробки 

ОПП медико-профілактична 

справа за спеціальністю 223 

Медсестринство, галузі знань 22 

Охорона здоров’я, освітньо-

професійного рівня –  фаховий 

молодший бакалавр  

Створення білетів випускової 

атестації за спеціальністю 224 

Технології медичної діагностики 

та лікування,  ОПП лабораторна 

діагностика, галузі знань 22 

Охорона здоров’я, освітньо-

професійного рівня – бакалавр  

 

 Викладачі 

кафедри 

Другий 

семестр 

 

46 Створення білетів для 

прийому переддипломної 

практики за спеціальністю 224 

Технології медичної 

діагностики та лікування,  

ОПП лабораторна 

діагностика, галузі знань 22 

Охорона здоров’я, освітньо-

професійного рівня – бакалавр 

 Викладачі 

кафедри 

Другий 

семестр 

 

47 Створення та формування 

щоденників з переддипломної 

практики за спеціальністю 224 

Технології медичної 

діагностики та лікування,  

ОПП лабораторна 

діагностика, галузі знань 22 

Охорона здоров’я, освітньо-

професійного рівня – бакалавр  

 

 Викладачі 

кафедри 

Другий 

семестр 

 

48 Керівництво переддипломною 

практикою студентів за 

спеціальністю 224 Технології 

медичної діагностики та 

лікування,  ОПП лабораторна 

діагностика, галузі знань 22 

Охорона здоров’я, освітньо-

професійного рівня – бакалавр 

 Викладачі 

кафедри 

Другий 

семестр 
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V.  НАУКОВА РОБОТА 

 
№

з/

п 

Вид робіт Підсумко 

вий 

резуль 

тат 
 

Виконавець Термін 

проведення 
Відміт 

ка про 

виконан 

ня 

1 Виконання розділів теми 

наукового дослідження кафедри: 

«Управління якістю підготовки 

фахівців спеціальності 224 

Технології медичної діагностики 

та лікування на основі 

експериментальних, теоретичних 

та статистичних досліджень».  

Виконання досліджень 

відповідно до наукової тематики 

кафедри лабораторної медицини 

 викладачі 

кафедри 
відповідно до 

графіку 
виконано 

2 Прийняти участь у лекції у 

форматі online "Критичне 

значення результатів 

лабораторних тестів для 

термінового повідомлення 

лікаря-клініциста" (проводено 

компанією “ТОВ САНАЛАБ” 

канд.біол.наук Мельником О.О.) 

 Федорович 

У.М. 

29.07.2022 виконано 

3 Підготувати тези доповіді на 

тему "Порівняльна 

характеристика стану 

захворюваності на гострі кишкові 

інфекції в Україні" 

 

 Федорович 

У.М. 

 

впродовж  

1 семестру 

виконано 

4 Участь у   Міжнародній науково-

практичній конференції 

 Федорович 

У.М. 

 

Впродовж 

року 

виконано 

5 Участь у  Регіональній  науково-

практичній конференції 

 Федорович 

У.М. 

 

Впродовж 

року 

 

6 Керівництво темою студентської 

наукової роботи  

 

 Федорович 

У.М. 

 

Впродовж 

року 

виконано 

7 Прийняти участь в онлайн 

конференції з міжнародною 

участю 

 Федорович 

У.М. 

 

Впродовж 

року 

виконано 
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8 Прийняти участь у засіданні 

наукового студентського 

товариства «Лабораторна 

діагностика» 

 Федорович 

У.М. 

 

1 сем виконано 

9 

 

Прийняти участь у засіданні 

наукового студентського 

товариства «Лабораторна 

діагностика» 

 Федорович 

У.М. 

 

2 сем виконано 

10 Прийняти участь у 1Турі 

Всеукраїнського конкурсу 

студентських наукових робіт 

відповідно до кафедрального 

напряму  

 Федорович 

У.М. 

 

Впродовж 

року 

 

11 Приймати участь у наукових 

семінарах 
 Федорович 

У.М. 

 

Впродовж 

року 

виконано 

12 Приймати участь у  

всеукраїнських, науково-

практичних  конференціях 

 Федорович 

У.М. 

 

Впродовж 

року 

 

13 Опрацювання нормативних 

документів у галузі медичної 

мікробіології, лікувальної та 

профілактичної   медицини 

 Федорович 

У.М. 

 

впродовж 

навчального 

року 

виконано 

14 Опрацювання нових 

законодавчих та нормативних 

документів, науково-

інформаційних  і науково-

методичних матеріалів 

 Вінярська 

М.С. 

впродовж 

навчального 

року 

виконано 

15  Виконання індивідуального   

розділу: Нові  технології   

лабораторних досліджень у 

програмах підготовки лаборантів  

за спеціальністю «Технології  

медичної діагностики та 

лікування»   

 Федечко 

Й.М. 

впродовж 

навчального 

року 

 

16 Виконання  фрагмента 

позапланової наукової роботи 

«Мікрофлора ротової 

порожнини    при 

експериментальтній опіоїдній 

інтоксикації» 

 Федечко 

Й.М. 

впродовж 

навчального 

року 

виконано 

17 Участь в наукових конференціях 

місцевого, міжвузівського та 

міжнародного рівнів 

 Викладачі 

кафедри 

впродовж 

навчального 

року 

виконано 

18 Підготовка публікацій до друку 

(відповідальний виконавець) 

 Федечко 

Й.М. 

впродовж 

навчального 

року 
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19 Керівництво науковими 

семінарами кафедри 

 Федечко 

Й.М. 

впродовж 

навчального 

року 

виконано 

20 Складання плану наукових 

семінарів  кафедри 

 Федечко 

Й.М. 

впродовж 

навчального 

року 

виконано 

21 Підготовка доповіді  на 

науковому семінарі кафедри.   

« Патогенетичне і діагностичне 

значення мікро РНК при 

онкологічних захворювань» 

 Федечко 

Й.М. 

впродовж 

навчального 

року 

 

22 Запропонувати теми 

магістерських робіт для 

студентів 1МС31  

 

 Федечко 

Й.М. 

впродовж 

навчального 

року 

виконано 

23 Запропонувати теми  наукових 

семінарів кафедри 

 

 Федечко 

Й.М. 

впродовж 

навчального 

року 

виконано 

24 Взяти участь у обговорені та 

затвердженні  фрагментів  

планової наукової роботи 

кафедри 

 Федечко 

Й.М. 

впродовж 

навчального 

року 

виконано 

25 Керівництво науковою роботою 

студентів та підготовка 

студентської наукової доповіді на 

регіональну студентську 

конференцію 

 викладачі 

кафедри 

вересень 2021 

– травень  

2022 р. 

 

26 Участь у науково-практичній 

конференції з публікацією тез 

доповіді 

 викладачі 

кафедри 

Впродовж 

року 

 виконано 

27 Написати статтю у фаховому 

виданні  

 Двулят-

Лешневська 

І.С. 

Любінська 

О.І. 

Впродовж 

року 

 виконано 

28 Взяти участь у науковому 

семінарі кафедри на тему 

«Групи крові системи АВО» 

 Двулят-

Лешневська 

І.С. 

Любінська 

О.І. 
 

І1 семестр  

29 Брати участь у роботі наукових 

конференцій, конгресах, 

вебінарах, семінарів, майстер-

класів з лабораторної медицини, 

круглих столах 

 викладачі 

кафедри 
впродовж 

навчального 

року 
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30 Брати участь у роботі вченої 

ради академії 

 викладачі 

кафедри 
впродовж 

навчального 

року 

 виконано 

31 Опрацювання наукової 

літератури 

 викладачі 

кафедри 
впродовж 

навчального 

року 

 виконано 

32 Робота над темою 

«Інформаційна протидія 

антивакцинальним публікаціям 

при викладанні інфектології» 

 Засанська 

Г.М. 

впродовж 

навчального 

року 

 

33 Написання  наукових статей: 

 в базі даних «Scopus», 

«WebofScience», 

«Corecollection» з Імпакт – 

фактором 

 у вітчизняному фаховому 

журналі чи фаховій збірці 

наукових праць 

інших виданнях 

 Засанська 

Г.М. 

впродовж 

навчального 

року 

 виконано 

34 Публікація тез доповідей у 

фахових (на міжнародній/  

всеукраїнській/ регіональній/ 

внутрішньовузівській 

конференції/круглому 

столі/семінарі) конференціях і 

статей в наукових виданнях 

(журналах), збірниках наукових 

праць 

 Викладачі 

кафедри 

впродовж 

навчального 

року 

 виконано 

35   Публікація статті у журналі    

Biosystems Diversity,  SCOPUS 

   «Microbiota of the rhizosphere 

zone f Calamagrostis epigeios from 

the coal mine waste dump» 

 Менів Н.П. Вересень-

жовтень 

 виконано 

36 Публікація статті у фаховому 

виданні, група Б, журнал 

Мікробіологія і біотехнологія 

 

«Виділення та характеристика 

бактерій Citrobacter sp. SR35 з 

породного відвалу вугільної 

шахти» 

 Менів Н.П. Вересень-

жовтень 

 виконано 

37 Підготовка та керівництво  

студентів до участі у науково-

студентському об’єднанні  

«Лабораторна діагностика» на 

теми: 

«Паразитарні захворювання 

 Менів Н.П. 

Різун Г.М. 

впродовж 

навчального 

року 

 виконано 
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шкіри» 

«Вплив вітамінів групи D  на 

організм людини» 

«Основі аспекти визначення 

впливу антибіотичних речовин 

на мікроорганізми за EUCAST» 

 

38 Участь у черговій ХVІІІ 

Міжнародній науковій  

конференції студентів та 

аспірантів «Молодь і поступ 

біології»  

 Менів Н.П. Квітень  

39  Аспірант кафедри мікробіології  

 ЛНУ ім.І. Франка 

Тема роботи: «Властивості 

мікроорганізмів, які 

забезпечують перетворення 

сполук нітрогену у грунті, за 

впливу гербіциду Раундапу» 

 Різун Г.М. впродовж 

семестру 

 

40 Робота над темою «Якісний 

склад та стан здоров’я 

контингенту вступників 

спеціальності 224 «Технології 

медичної діагностики та 

лікування» (як складової теми 

кафедри) 

 Сидор О.К. впродовж 

семестру 

 

41 Участь у науково-практичних 

конференціях, з’їздах семінарах, 

тренінгах, вебінарах  ( у тому 

числі з міжнародною участю) 

 Сидор О.К. впродовж 

семестру 

 виконано 

42 Опублікування  тез доповідей на 

міжнародній/  всеукраїнській/ 

регіональній/ 

внутрішньовузівській 

конференції/круглому 

столі/семінарі 

 Сидор О.К. впродовж 

семестру 

 

43 Публікація статей у 

вітчизняному фаховому журналі 

чи фаховій збірці наукових праць 

 Сидор О.К. впродовж 

семестру 

 

44 Підготовка доповіді для виступу 

на засіданні кафедри, науковому 

чи методичному семінарі. 

 Сидор О.К. впродовж 

семестру 
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45 Участь у керівництві науковою/ 

науково-дослідною роботою 

студентів з підготовкою до 

виступу на наукових 

конференції, симпозіумі, 

семінарі. 

 Сидор О.К. впродовж 

семестру 

 

46 Опрацювання наукових 

матеріалів в галузі лікувальної та 

профілактичної медицини, 

педагогіки 

 Сидор О.К. впродовж 

семестру 

 

47 Участь у роботі експертних рад 

НАЗЯВО,  роботі експертних 

комісій, роботі науково-

методичних семінарів, які 

організуються МОЗ та МОН 

України 

 Сидор О.К. впродовж 

семестру 

 

 

48 

Підготувати доповідь на тему 

«Хімічна атака: як розпізнати, 

підготуватися та вижити після 

неї.» 

 Цюник Н.Ю. впродовж 

семестру 

 виконано 

49 Підготовка студента до виступу 

на студентській регіональній 

конференції. 

 Цюник Н.Ю. впродовж 

семестру 

 

50 Підготовка до публікації однієї 

студентської роботи у нефахових 

виданнях. 

 Цюник Н.Ю. впродовж 

семестру 

 

51 Підготувати до друку статтю / 

тези доповіді 

 Цюник Н.Ю. впродовж 

семестру 

 

52 Реферативний огляд науково-

методичних та науково-

інформаційних матеріалів, 

журналів (періодики) 

методичного та професійного 

спрямування 

 Засанська 

Г.М. 

впродовж 

навчального 

року 

 виконано 

53 Опрацювання новітніх 

законодавчих, нормативних 

документів у галузі інфекційних 

хвороб, лікувальної та 

профілактичної   медицини і 

екології, педагогіки 

 Викладачі 

кафедри 

впродовж 

навчального 

року 

 виконано 

54 Участь в науково-практичних (у 

тому числі з міжнародною 

участю):  конференціях, 

симпозіумах, з’їздах, семінарах, 

тренінгах 

 Засанська 

Г.М. 

впродовж 

навчального 

року 

 виконано 
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55 Участь у медичних лекторіях, 

школі педагогічної майстерності 

та молодого викладача, 

практичних тренінгах 

 Засанська 

Г.М. 

впродовж 

навчального 

року 

 виконано 

56 Участь у керівництві: 

 науково-дослідною 

роботою студентів з 

підготовкою: 

статті у фаховому/ нефаховому 

виданні 

 Засанська 

Г.М. 

впродовж 

навчального 

року 

 

57 Підготовка доповіді на 

засіданні кафедри 

 Засанська 

Г.М. 

впродовж 

навчального 

року 

 

58 Участь у засіданні наукового 

семінару кафедри (один раз на 

місяць) 

 Засанська 

Г.М. 

впродовж 

навчального 

року 

 

59 Участь в онлайн «Використання 

безкоштовних онлайн-ресурсів 

для організації навчального 

процесу в дистанційній формі» - 

дистанційна форма навчання 

(відеоконференція). Засоби 

організації навчальних занять у 

відеорежимі (Zoom, Skype, 

SkypeforBusiness, Microsoft 

Teams, GoogleMeet, CISCO 

Webex, AdobeConnect) 

 Засанська 

Г.М. 

впродовж 

навчального 

року 

 виконано 

60 Підготувати тези на тему 

"Надання якісних освітніх 

послуг в період пандемії 

COVID-19" для I Міжнародної 

науково-практичної інтернет-

конференції «ВПЛИВ 

ПАНДЕМІЇ COVID-19 НА 

РОЗВИТОК СУЧАСНОГО 

СВІТУ: ЗАГРОЗИ ТА 

МОЖЛИВОСТІ» 

 Менів Н.П. 

Федорович 

У.М. 

Впродовж року  виконано 

61 Підготовка та керівництво  

студентами для участі у 

науково-студентському 

об’єднанні  «Лабораторна 

діагностика» 

 Менів Н.П. 

Федорович 

У.М. 

Впродовж року  виконано 

62 Участь у черговій ХVІІІ 

Міжнародній науковій  

конференції студентів та 

аспірантів «Молодь і поступ 

біології» 

 Менів Н.П. Впродовж року  виконано 
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63 Аспірант кафедри мікробіології 

ЛНУ ім.І. Франка  

Тема роботи: «Властивості 

мікроорганізмів, які 

забезпечують перетворення 

сполук нітрогену у грунті, за 

впливу гербіциду Раундапу» 

 

 Різун Г.М. Впродовж року  виконано 

64 Робота з науковою літературою  Різун Г.М. Впродовж року  виконано 

65 Робота над темою «Якісний 

склад та стан здоров’я 

контингенту вступників 

спеціальності 224 «Технології 

медичної діагностики та 

лікування» (як складової теми 

кафедри) 

 Сидор О.К. Впродовж року  виконано 

66 Опублікування  тез доповідей на 

міжнародній/  всеукраїнській/ 

регіональній/ 

внутрішньовузівській 

конференції/круглому 

столі/семінарі 

 Сидор О.К. Впродовж року  

67 Участь у роботі експертних рад 

НАЗЯВО,  роботі експертних 

комісій, роботі науково-

методичних семінарів, які 

зорганізуються МОЗ та МОН 

України 

 Сидор О.К. Впродовж року  

68 Написання і видання словника - 

довідника гігієнічних термінів з 

грифом  Академії 

 Сидор О.К. Впродовж року  

69 Брати участь у роботі як член 

ради молодих вчених Львівської 

медичної академії імені А. 

Крупинського  

 викладачі Впродовж року  

70 Організація та проведення 

наукового семінару кафедри 

 Шашков Ю.І. Березень 2022 

року 

 

71 Опрацювання нових 

законодавчих та нормативних 

документів, науково-

інформаційних  і науково-

методичних матеріалів 

 Шашков Ю.І. впродовж 

навчального 

року 
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V. ОРГАНІЗАЦІЙНА РОБОТА 

 
№ 

з/п 

Вид робіт Підсумко 

вий 

результат 

Виконавець Термін 

проведен 

ня 

Відмітка 

про 

виконан 

ня 

1 Провести підготовку 

навчально-методичної 

документації кафедри для 

перевірки Державної інспекції 

якості освіти 

 Федорович 

У.М. 

впродовж 

навчально

го року 

 

2 Провести інструктуж з 

охорони праці з працівниками 

кафедри та оформити їх 

проведення у журналі 

відповідно до існуючого 

положення 

 Федорович 

У.М. 

 

вересень 

2021 р 

виконано 

3 Створити папку документації 

кафедри для перевірки за 2022-

2023 н.р.: 

- план кафедри за 1 та 2 семестр; 

- протоколи засідань кафедри; 

- індивідуальні плани роботи 

викладачів; 

- графіки роботи викладачів 

кафедри; 

- розклади занять кожного 

викладача; 

- перелік дисциплін і список 

викладачів кафедри 

лабораторної медицини; 

- план та протоколи засідань 

наукових семінарів; 

- план та протоколи засідань 

методичних семінарів 

 Федорович 

У.М. 

 

впродовж 

навчально

го року 

виконано 

4 Участь у роботі атестаційної 

комісії в академії як завідувача 

кафедри (представлення 

викладачів) 

 Федорович 

У.М. 

Впродовж 

2 семестру 

 

5 Організація виставлення 

тестової частини випускової 

атестації в навчальну 

платформу MOODL. 

 

 Федорович 

У.М. 

Впродовж 

2 семестру 

 

6 Виконувати обов’язки 

завідувача кабінетом клінічної 

лабораторної діагностики  

 Двулят-

Лешневська 

І.С. 

Любінська 

О.І. 

впродовж 

навчально

го року 
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7 Проводити профорієнтаційну 

роботу зі старшокласниками 

 Викладачі 

кафедри 

впродовж 

навчально

го року 

 

8 Проведення профорієнтації 

Через засоби facebook, instagram, 

viber. 

-Роздача бюлетенів та надання 

повної інформації 

випускникам школи с.Дмитрів 

(Радехівський р-н щодо вступу 

в академію 

 Різун Г.М. впродовж 

навчально

го року 

 

9  Брати участь у роботі: 

- засідань кафедри; 

- зборах трудового колективу 

- Вченої ради академії 

- факультетської Вченої ради 

- майстер-класів  

- професійних лекторіїв 

- тренінгів 

- конференцій  

- семінарах 

 Викладачі 

кафедри 

впродовж 

навчально

го року 

 

10 Виконувати обов’язки 

скарбничого профспілки 

академії 

 Двулят-

Лешневська 

І.С. 

впродовж 

навчально

го року 

 

11 Виконання обов’язків Голови 

профспілки Академії 

 Древко І.В. впродовж 

навчально

го року 

 

12 Співпраця з профспілкою 

Охорони здоров’я України 

 Древко І.В. Упродовж 

навч.року 

 

13 Участь у зборах профспілки 

Охорони здоров’я України 

 Древко І.В. Впродовж 

року 

 

14 Участь в розв’язанні 

індивідуальних та колективних 

трудових спорів, 

вивчення умов праці 

 Древко І.В. Впродовж 

року 

 

15 Виконання обов’язків члена 

комісії загальнообов’язкового 

державного соціального 

страхування ВНКЗ ЛОР 

«Львівська медична академія 

імені Андрея Крупинського» 

 Древко І.В. Упродовж 

навч.року 
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16   Проходження курсів БПР: 

 –«Цифрова грамотность»; 

-«Як працює охорона здоров’я» 

 

 Сидор О.К. І семестр виконано 

17   Підготовка звіту викладача: 

• семестрового та 
річного 

 Сидор О.К.     грудень  

     2022р. 

червень 

2023р. 

виконано 

18 Виконання обов’язків 

заступника декана медичного 

факультету №1 

 Сидор О.К.. Впродовж 

року 

виконано 

19 Робота у НМК (підкомісії 224 

Технології медичної 

діагностики та лікування) 

сектору фахової передвищої 

освіти МОН України 

 Сидор О.К.. Впродовж 

року 

виконано 

20 Робота в акредитаційній 

комісії НАЗЯВО 

 Сидор О.К.. Впродовж 

року 

виконано 

21 Участь у розширених 

засіданнях Вченої ради 

Академії, факультету №1 

 Сидор О.К.. впродовж 

семестру 

виконано 

22 Участь у засіданнях кафедри: 

 підготовка питань до 

засідання кафедри 

 Сидор О.К.. впродовж 

семестру 

виконано 

23 

 

Відвідування майстер-класів, 

професійних лекторіїв, 

тренінгів, конференцій тощо. 

 

 Сидор О.К.. впродовж 

семестру 

виконано 

24 Виконання обов’язків завідувача 

лабораторією гігієни 

 

 Сидор О.К. впродовж 

семестру 

виконано 

25 Участь у оновленні інформації 

сайту Академії 

 Сидор О.К. впродовж 

семестру 

виконано 

26 

 

Виконання обв’язків доцента 

кафедри лабораторної 

медицини, віповідального за 

наукову роботу 

 Федечко 

Й.М. 

впродовж 

семестру 

виконано 

27 Організація та проведення  

  наукових  семінарів кафедри 

 Федечко 

Й.М. 

впродовж 

семестру 
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28 Участь у 

методичних семінарах кафедри 

 Федечко 

Й.М. 

впродовж 

семестру 

виконано 

29 Участь в заходах волонтерсько  

спрямування 

 Федечко 

Й.М. 

впродовж 

семестру 

 

30 Виконувати обов’язки 

куратора групи І ЛД - 11 

 Цюник Н.Ю. впродовж 

семестру 

виконано 

31 Участь у: 

•  засіданнях кафедри; 

Зборах трудового колективу 

 Цюник Н.Ю впродовж 

семестру 

виконано 

32 Проводити профорієнтаційну 

роботу у школах міста Львова та 

Львівської обл. 

 Цюник Н.Ю впродовж 

семестру 

 

33 Виконання обов’язків методиста 

навчальної частини 

 Цюник Н.Ю впродовж 

семестру 

виконано 

34 Виконання обов’язків 

заступника завідувача кафедри 

з навчальної роботи 

 Шашков 

Ю.І. 

впродовж 

семестру 

виконано 

35 Виконання обов’язків члена 

Вченої ради факультету 

 Шашков 

Ю.І. 

впродовж 

семестру 

виконано 

36 Виконання обов’язків члена 

Методичної ради  академії 

 Шашков 

Ю.І. 

впродовж 

семестру 

виконано 

37 Виконання обов’язків 

завідувача кабінету 

інфектології  з епідеміологією 

 Шашков 

Ю.І. 

впродовж 

семестру 

виконано 

38 Участь у роботі осередку 

академії Українського 

лікарського товариства в м. 

Львові 

 Шашков 

Ю.І. 

впродовж 

семестру 

виконано 

39 Участь у засіданнях 

розширеної Вченої  ради 

академії, зборах трудового 

колективу 

 Шашков 

Ю.І. 

впродовж 

семестру 

виконано 

40 Перегляд навчально-

методичних матеріалів з 

навчальних дисциплін 

поточного навчального року 

 Засанська 

Г.М. 

впродовж 

семестру 

виконано 
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41 Участь у розширених 

засіданнях Вченої ради, 

семінарах кафедри, академії 

 Засанська 

Г.М. 

впродовж 

семестру 

виконано 

42 Участь у зборах трудового 

колективу,  засіданнях кафедри:  

підготовка питань до засідання 

кафедри 

 Засанська 

Г.М. 

впродовж 

семестру 

виконано 

43 Участь у проведенні тренінгів 

та семінарів з організації 

дистанційного навчання та 

проведення занять у 

віртуальному просторі 

 Засанська 

Г.М. 

впродовж 

семестру 

виконано 

44 Забезпечення створення 

здорових і безпечних умов у 

навчальній лабораторії під час 

реалізації освітнього процесу 

 Засанська 

Г.М. 

впродовж 

семестру 

виконано 

45 Прийом та складання графіків 

проведення консультацій та 

відпрацювання пропущених 

практичних занять студентами 

 Засанська 

Г.М. 

впродовж 

семестру 

виконано 

46 Проведення бесід у групі із 

студентами з питань 

успішності і дисципліни 

 Засанська 

Г.М. 

впродовж 

семестру 

виконано 

47 Навчання на дистанційних (on-

line) професійно-педагогічних 

курсах в рамках безперервного 

професійного розвитку 

 Засанська 

Г.М. 

впродовж 

семестру 

виконано 

48 Проведення профорієнтаційної 

роботи у школах, гімназіях, 

ліцеях закладах охорони 

здоров’я м. Львова та 

Львівської області та серед 

випускників 

 Засанська 

Г.М. 

впродовж 

семестру 

 

49 Звіт викладача за семестр та за 

рік 

 Засанська 

Г.М. 

впродовж 

семестру 

виконано 

50 Відповідальна за ведення 

протоколів 

 

 Засанська 

Г.М. 

впродовж 

семестру 

виконано 

51 Підготувати матеріали для 

забезпечення  іміджу  академії 

 Засанська 

Г.М. 

впродовж 

семестру 

виконано 

52 Прийом відпрацювання 

студентами пропущених 

занять, складання графіку 

 Викладачі 

кафедри 

впродовж 

навчально

го року 

виконано 
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53 Проведення інструктажу з 

техніки безпеки та 

протипожежної безпеки 

студентам.  

Ведення журналів з ОП та ТБ 

  

 Викладачі 

кафедри 

впродовж 

навчально

го року 

виконано 

54 Підготовка питань до засідання 

ректорату академії 

 Древко І.В. впродовж 

навчально

го року 

виконано 

55 Підготовка питань та ведення 

зборів трудового колективу 

 Викладачі 

кафедри 

впродовж 

навчально

го року 

виконано 

56 Перегляд та упорядкування 

навчально-методичних 

матеріалів з навчальних 

дисциплін поточного 

навчального року 

 Викладачі 

кафедри 

впродовж 

навчально

го року 

виконано 

57 Забезпечення створення 

здорових і безпечних умов у 

навчальній лабораторії під час 

реалізації освітнього процесу 

 Засанська 

Г.М. 

впродовж 

навчально

го року 

виконано 

58 Проведення бесід у групі із 

студентами з питань 

успішності і дисципліни 

 Викладачі 

кафедри 

впродовж 

навчально

го року 

виконано 

59 Навчання на дистанційних (on-

line) професійно-педагогічних 

курсах в рамках безперервного 

професійного розвитку 

 Викладачі 

кафедри 

впродовж 

навчально

го року 

виконано 

60 Звіт викладача за семестр та за 

рік 

 Викладачі 

кафедри 

впродовж 

навчально

го року 

 

61 Відповідальна за ведення 

протоколів 

 Засанська 

Г.М. 

впродовж 

навчально

го року 

виконано 

62 Підготувати матеріали для 

забезпечення  іміджу  академії 

 Викладачі 

кафедри 

впродовж 

навчально

го року 

виконано 

63 Написати індивідуальний план 

викладача 

 Викладачі 

кафедри 

впродовж 

навчально

го року 

виконано 

64 Виконувати обов’язки 

завідувача  лабораторією 

«Мікробіології, вірусології, 

імунології» № 1 

 Менів Н.П. впродовж 

навчально

го року 

виконано 



 44 

65  Участь у 

громадських неполітичних 

організаціях (профспілки) 

 Різун Г.М. впродовж 

навчально

го року 

виконано 

66 Участь у оновленні інформації 

сайту Академії 

 Викладачі 

кафедри 

впродовж 

1 сем 

 

67 Написати індивідуальний план 

викладача 

 викладачі До 

початку 

навчально

го року 

 

68 Проведення підготовки до 

Кроку М,  спеціальності 224 

спеціалізація Лабораторна 

діагностика 

 Викладачі 

кафедри 

II семестр  

69 Проведення підготовки до 

Кроку Б,  спеціальності 224 

спеціалізація Лабораторна 

діагностика 

 Викладачі 

кафедри 

впродовж 

2 семестру 

 

 

V. ВИХОВНА РОБОТА 

 
№

 

3

/

п 

Вид робіт Підсумко 

вий 

результа

т 
 

Виконавець Термін 

проведенн

я 

Відмітк

а про 

виконан 

ня 

1 Виконувати обов’язки куратора 

групи: 

ІІ1 ЛД 21  

  ІЛД21 

  1Iмсф4   

  ІІЛДф-1 

  ІЛД 11 та ІІІЛДф-1 

  ІІЛД 11 

  ІІЛД 21 
 

 Двулят-

Лешневськ 

І.С.  

Любінська 

О.І. 

Древко І.В. 

Менів Н.П. 

Цюник 

Н.Ю.  

Сидор О.К. 

впродовж 

навчального 

року 

 виконано 
 

2 Провести показовий виховний 

захід із студентами 

спеціальності 224 Технології 

медичної діагностики та 

лікування 

 Керівники 

груп 

студенти 

 

І семестр 

 Засанська  

 виконано 

3 Участь в загальних виховних 

заходах навчального закладу. 

Формування наукового 

світогляду студентів, активація 

їх пізнавальної діяльності 

 Викладачі 

кафедри 

впродовж 

навчального 

року 
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4 Акцентувати увагу на 

дотриманні етики та деонтології 

у поведінці з пацієнтами під час 

роботи у лабораторії в 

майбутній практичній діяльності 

 Двулят-

Лешневська 

І.С.  

Любінська 

О.І. 

Різун Г.М. 

 

впродовж 

навчального 

року 

 

5 Відвідування пізнавально-

виховних заходів академії 

 Керівники 

груп 

студенти 

впродовж 

навчального 

року 

 

6 Участь у пізнавальних екскурсіях, 

майстер-класах на вибір: 

 у меморіально-архітектурні 

ансамблі м. Львова  

 в музеї м. Львова для глибокого 

вивчення історії рідного краю: 

 Михайла Грушевського 

 Івана Франка 

 Івана Труша 

 Львівську картинну галерею 

 Олекси Новаківського 

 Соломії Крушельницької 

 етнографії і художнього 

промислу 

 Леопольда Левицького 

 медицини  ім. Панчишина 

 Івана Федорова 

 Національний музей (вул. 

Драгоманова) 

 Андрія Манастирського 

„Підземеллями Львова”; 

 Керівники 

груп 

студенти 

впродовж 

навчального 

року 

 

7 Проведення екскурсійних занять 

на кафедрах 

медуніверситету/медичних 

закладів м.Львова 

 Керівники 

груп 

студенти 

впродовж 

навчального 

року 

 

8 Проводити виховні години та 

історико-літературні музичні 

композиції, на яких знайомити 

студентів з історичними 

документами проголошення 

незалежності України 

 Керівники 

груп 

студенти 

впродовж 

навчального 

року 

 

9 Проведення виховних заходів із 

закладами культури (театрами, 

музеями, картинними галереями 

тощо), зустрічей з науковими 

працівниками, митцями, 

письменниками, музикознавцями, 

діячами науки і культури 

 Керівники 

груп 

студенти 

впродовж 

навчального 

року 
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10 Проводити тематичні виховні 

години: 

 „Герб, гімн і прапор 

України – українські 

національні символи і 

святині”; 

 „Державні та національні 

свята українського 

народу”; 

 

 Керівники 

груп 

студенти 

впродовж 

навчального 

року 

 

11 Проводити бесіди в групі  про 

значення фізичної культури і 

спорту в житті людини: 

  „Здоровий спосіб життя – шлях 

до порятунку”. 

„Шкідливі звички та їх вплив на 

здоров’я людини” 

 Керівники 

груп 

студенти 

впродовж 

навчального 

року 

 

12 Формувати у студентів: 

загальнолюдські цінності, які 

ґрунтуються на засадах 

християнської моралі: любові, 

справедливості, доброти, 

сумлінності, співчуття, милосердя, 

чесності, правдивості, повазі до 

людської гідності, працьовитості, 

збереженні сімейних традицій  

 Викладачі 

кфедри 

впродовж 

навчального 

року 

 

13 Організація 

загальноакадемічних  

(факультетських) заходів: - 

лекцій, бесід, зустрічей із 

представниками 

правоохоронних органів, органів 

охорони здоров’я, громадських 

організацій, культурними 

діячами; 

 - заходів з благоустрою міста, 

академії,  

 - екскурсій;  

- спортивних змагань; 

 - художньо-естетичних заходів 

 Різун Г.М. впродовж 

навчального 

року 

 

14 Підготовка і проведення 

концертів/конкурсів/виставок: -

академічного рівня 

 Різун Г.М. впродовж 

навчального 

року 

 

15 Профорієнтаційна робота серед 

студентів академії, випускників 

шкіл, працівників закладів ОЗ 

 Викладачі 

кафедри 

впродовж 

навчального 

року 
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16 Відвідувати  виховні заходи 

академії 

 Шашков 

Ю.І. 

Засанська 

Г.М. 

впродовж 

навчального 

року 

 

17 Участь у пізнавальних екскурсіях, 

майстер-класах на вибір: 

• у меморіально-архітектурні 

ансамблі м. Львова  

• в музеї м. Львова для 

глибокого вивчення історії 

рідного краю: 

• Михайла Грушевського 

• Івана Франка 

• Івана Труша 

• Львівську картинну галерею 

• Олекси Новаківського 

• Соломії Крушельницької 

• етнографії і художнього 

промислу 

• Леопольда Левицького 

• медицини  ім. Панчишина 

• Івана Федорова 

• Національний музей (вул. 

Драгоманова) 

• Андрія Манастирського 

„Підземеллями Львова”; 

 Засанська 

Г.М. 

впродовж 

навчального 

року 

 

18 Проведення екскурсійних занять 

на кафедрах 

медуніверситету/медичних 

закладів м.Львова. 

 Засанська 

Г.М. 

 протягом 

року 

 

19 Проводити на вибір виховні 

години та історико-літературні 

музичні композиції, на яких 

знайомити студентів з 

історичними документами 

проголошення незалежності 

України:  

• Данило – князь 

Галицький” 

• “Ти воскресни, моя 

Україно, в своїм блиску і славі 

своїй”; 

• Я більшого щастя на світі 

не хочу, щоб лиш Україна 

міцніла й жила; 

• “Тепло моїх долонь і 

розуму, і серця я Україні милій 

віддаю”; 

• „Львів-європейське місто” 

“Україно – мій духмяний  

дивосвіт, через терни йшла до 

тебе стільки літ” 

 Засанська 

Г.М. 

 протягом 

року 
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20 На вибір проведення виховних 

заходів із закладами культури 

(театрами, музеями, картинними 

галереями тощо), зустрічей з 

науковими працівниками, 

митцями, письменниками, 

музикознавцями, діячами науки і 

культури 

 Засанська 

Г.М. 

впродовж 

навчального 

року 

 виконано 

21 На вибір тематичні виховні години 

на теми: 

• “Народ, нація, держава” 

• „Герб, гімн і прапор 

України – українські 

національні символи і 

святині”; 

• „Державні та національні 

свята українського 

народу”; 

• “Державні та національні 

свята українського 

народу”; 

• “Незалежність, свобода, 

суверенітет”; 

“Нація, державність, 

націоналізм” 

 Засанська 

Г.М. 

впродовж 

навчального 

року 

 

22 На вибір бесіди в групі  про 

значення фізичної культури і 

спорту в житті людини: 

• „Здоровий спосіб життя – 

шлях до порятунку”. 

• „Шкідливі звички та їх вплив 

на здоров’я людини”; 

• Умови і складові здорового 

способу життя суспільства і 

людини”; 

• „Шкідливий вплив алкоголю, 

наркотичних, токсичних 

речовин на організм людини”; 

• „Вплив рухової активності на 

здоров’я людини”; 

• “Роль спорту в сучасному 

суспільстві” 

• “Роль фізичної культури і 

спорту в національно-

патріотичному вихованні” 

• “Національні види фізичної 

культури і спорту. Козацькі 

забави. Система фізичного 

виховання у запорізьких 

козаків” 

• „Шкідливий вплив алкоголю, 

наркотичних, токсичних 

 Засанська 

Г.М. 

впродовж 

навчального 

року 
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речовин на організм людини”  

• „Способи профілактики 

венеричних захворювань і 

СНІДу” 

„ Наркотики – соціальне зло”. 

23 Формувати у студентів: 

загальнолюдські цінності, які 

ґрунтуються на засадах 

християнської моралі: любові, 

справедливості, доброти, 

сумлінності, співчуття, милосердя, 

чесності, правдивості, повазі до 

людської гідності, працьовитості, 

збереженні сімейних традицій 

 Засанська 

Г.М. 

впродовж 

навчального 

року 

 виконано 

24 Проведення інструктажу з 

техніки безпеки та 

протипожежної безпеки 

студентам 

 Викладачі 

кафедри 

впродовж 

навчального 

року 

 виконано 

25 Постійне використання  

елементів виховного процесу на 

лекціях та практичних заняттях.  

На заняттях прищеплювати 

любов до обраної професії, 

точності та акуратності в роботі 

лаборанта чи медичної сестри, 

дотримання діючих наказів, 

інструктиних матеріалів тощо 

 Викладачі 

кафедри 

впродовж 

навчального 

року 

 виконано 

26 Підготовка студента для участі у 

студентській конференції 

 Викладачі 

кафедри 

впродовж 

навчального 

року 

 виконано 

27 Підготувати матеріали для 

забезпечення іміджу академії 

 Шашков 

Ю.І. 

впродовж 

навчального 

року 

 виконано 

 

V. ПІДВИЩЕННЯ ПРОФЕСІЙНОГО РІВНЯ НАУКОВО- 

ПЕДАГОГІЧНИХ (ПЕДАГОГІЧНИХ) ПРАЦІВНИКІВ 

 
№ 

з/п 

 

Форма підвищення професійного рівня 
Учасники 

(прізвище, 

ініціали) 

Термін 

проведення 
Відмітка 

про 

виконання 

1 Стажування в Київському національному 

медичному університеті імені О.О. 

Богомольця  (за фахом)  

Гопаненко 

О.О. 
1 семестр виконано 

2 Стажування в Тернопільському 

національному медичному університеті 

імені І.Я. Горбачевського (за фахом) 

Вінярська 

М.С. 

2 семестр  
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3 Стажування в Житомирському 

медичному інституті  (за фахом)  

Федечко 

Й.М. 

1 семестр виконано 

       

 

V. ЗМІНИ (ДОПОВНЕННЯ) ДО ПЛАНУ 

 
Дата 

звіту 

Розділ Назва змін та доповнень Термін 

виконання 
   

 
 

   
 

 

    

    

    

   X. ЗАУВАЖЕННЯ ОСІБ, ЯКІ ПЕРЕВІРЯЮТЬ РОБОТУ КАФЕДРИ 

 
Дата Зміст зауважень Підпис 

   

   

   

   

   

 
Завідувач кафедри  

лабораторної медицини 

                                                                                               Федорович У.М. 

                                                                                  Засл. прац. осв. України 


