
Протокол №8 

засідання кафедри фундаментальних дисциплін 

 
 

від 15.03.2021 р.          

Голова – к. пед. н., доцент Сопнєва Н.Б.  

Секретар – ., Панкевич М.С 

Присутні:  к. біол. н. Сушко О.О., Адамович О.О., Панкевич М.С., Нечипор 

Н.О. Фалик Г.С., Борщ І.С., Щурко М.М., Фірман Н.А.. 

Відсутні: к.т.н. Березовська І.Б.(лікарняний лист), к.мед.н. Любінець Л.А. 

(лікарняний лист), Готь І.В. (відпустка). 

Слухали: «Про затвердження результатів внутрішньої експертизи тестових 

завдань ліцензійних інтегрованих іспитів «Крок Б» із патофізіології для 

спеціальності «Лабораторна діагностика». 

Виступили: 

Сопнєва Н.Б. - к. пед. н., доцент, завідувач кафедрою фундаментальних 

дисциплін доповіла, що у відповідності до листа Державної організації «Центр 

тестування професійної компетентності фахівців з вищою освітою напрямів 

підготовки «Медицина» і «Фармація» при Міністерстві охорони здоров’я 

України» від 12.02.2021 р. № 145/01-27 та наказу ректора Львівської медичної 

академії ім. А. Крупинського від 09.03.2021 р. № 01-08/2-Р «Про створення 

банку тестових завдань «Крок»» кафедра фундаментальних дисциплін є 

відповідальною за підготовку тестів з патофізіології.  Відповідальна за 

розробку тестів Щурко М.М. Рецензенти: Борщ І.С. та Сопнєва Н.Б. 

Щурко М.М. – пояснила, що нею підготовлений комплект тестів із 17 завдань, 

які відповідають вимогам центру тестування. Тестові завдання були надані для 

експертизи рецензентам вчасно. 

Борщ І.С. – доповіла, що тестові завдання складені у відповідності до вимог 

Центру тестування. Завдання ґрунтуються на сучасних наукових знаннях з 

патофізіології, відповідають структурі змісту іспиту, а кодування змісту та 

профілю здійснено з урахуванням додатків, які надіслав Центр тестування. 

Таким чином, тестові завдання до ліцензійних інтегрованих іспитів «Крок Б» із 

патофізіології для спеціальності «Лабораторна діагностика» доцільно 

затвердити. 

Сопнєва Н.Б. - к. пед. н., доцент, завідувач кафедрою фундаментальних 

дисциплін повідомила, що як рецензент та завідувач кафедрою вона перевірила 



завдання, підтверджує висновки Борщ І.С. і пропонує затвердити комплект із 17 

завдань з патофізіології, розроблених викладачем кафедри Щурко М.М. 

Ухвалили: 

Затвердити результати внутрішньої експертизи тестових завдань ліцензійних 

інтегрованих іспитів «Крок Б» із патофізіології для спеціальності «Лабораторна 

діагностика». 

 

 

 

Голова:                             к.пед.н.,доцент Сопнєва Н.Б. 

 

Секретар:                      Панкевич М 

 


