
КЗВО ЛОР “Львівська медична академія 

ім. Андрея Крупинського”

Доповідь на методичну раду:

Про навчально-методичне забезпечення 
кафедри лабораторної медицини

Доповідач: Федорович Уляна Михайлівна

завідувач кафедри лабораторної медицини,

Заслужений працівник освіти України, 

відмінник освіти України, 

викладач вищої кваліфікаційної категорії, 

викладач-методист



Розроблено викладачами кафедри 
робочі навчальні програми 

1. Сойка Л. Д., Двулят-Лешневська І. С. РНП “Біологічна та клінічна хімія” для 
студентів груп ІІІЛД21- IVЛД21.

2. Федорович У.М., Менів Н.П., Вінярська М.С. РНП  “Мікробіологія з основами 
імунології та технікою мікробіологічних досліджень” для студентів груп ІЛД11, 
ІІЛД11 та ІІЛДф-1. 

3. Любінська О.І.,  Двулят-Лешневська І. С. РНП “Біологічна хімія з біохімічними 
методами дослідження” для 2-3ЛД12.

4. Любінська О.І., Двулят-Лешневська І. С. РНП “Біологічна хімія” для студентів груп І 
МС 22, І МСв 22, І МС 21, І МСв 21.

5. Федечко Й.М. РНП “Менеджмент і оцінка аналітичних методів у лабораторній 
медицині” для студентів групи І ЛД 22.

6. Вінярська М.С. РНП “Техніка лабораторних робіт” для студентів груп  І ЛД11,    
ІІЛДф-1.



Розроблено викладачами кафедри 
робочі навчальні програми 

7. Двулят-Лешневська І.С.,  Любінська О.І. РНП “Клінічні лабораторні дослідження 
для студентів” груп  ІЛД11 та ІІЛДф-11. 

8. Двулят-Лешневська І.С.,  Любінська О.І. РНП “Біологічна хімія з біохімічними 
методами дослідження” для групи  ІІІ ЛДф-1.

9. Древко І.В. РНП “Гістологія з технікою гістологічних досліджнь” для студентів 
групи IЛД-11.

10. Древко І.В. РНП “Гістологія, цитологія та ембріологія” для студентів груп ІЛД21 –
ІІЛД21.

11. Древко І.В. РНП “Гістологія, цитологія та ембріологія” для студентів груп ІЛД22.

12. Древко І.В. РНП “Гістологія з технікою гістологічних досліджень” для студентів 
груп ІІЛДф-1.



Розроблено викладачами кафедри 
робочі навчальні програми 

13.  Менів Н.П. РНП “Мікробіологія з вірусологією та основами імунології” для студентів груп І МС-
11в  та І МС-14.  

14. Менів Н.П. РНП “Мікробіологія з вірусологією та основами імунології” для студентів груп І МС-11 
– 1 сем., І АК-11,  І СТ-11,  І МС-21 – 2 сем.,  І АКф-1, ІІ МСф-1, ІІ СТф-1 – 4 сем.  

15. Різун Г.М. РНП “Медична паразитологія з ентомологією” для студентів групи IIЛД-12.

16. Різун Г.М. РНП “Медична паразитологія з ентомологією” для студентів групи III ЛДф на 5 семестр.

17. Сидор О.К., Сидор Д.П. РНП “Гігієна з основами екології та технікою санітарно-гігієнічних 
досліджень” для студентів груп IІЛД12-ІІІЛД12.

18. Сидор О.К., Засанська Г.М., Сидор Д.П. РНП “Гігієна з основами екології та технікою санітарно-
гігієнічних досліджень” для студентів групи IІІЛД ф-1.

19. Шашков Ю.І. РНП “Медсестринство в інфектології з курсом епідеміології” для студентів групи 
3МСі21.



Федорович Уляна Михайлівна 

Навчально-методична робота:

Навчальні і робочі програми: 8 навчальних програм, 11 робочих програм.

Навчально-методичні комплекси: розроблено 6 навчально-методичних комплексів з 

дисциплін, силабуси, мультимедійні презентації лекцій, текстові лекції, методичні 
рекомендації до практичних занять і самостійної позааудиторної роботи студентів, тестові 
завдання для поточного і модульного контролів та контролюючих програм, дидактичний 
матеріал на фотопапері з морфології збудників, культуральних властивостей, клініки 
інфекції. Створено екзаменаційні білети. 



Федорович Уляна Михайлівна 

• Навчально-методична робота:

• Moodle: створено 6 курсів: силабуси, лекції, мультимедійні презентації, методичні 
рекомендації до практичних занять, методичні рекомендації до СПРС, тести для поточного 
контролю, модульні контролі, екзаменаційні тести.



Федорович Уляна Михайлівна 

• Співавтор двох посібників за звітний період та автор трьох посібників “Спеціальна 
мікробіологія” (в трьох частинах): 

• / [Ю.Я. Кривко, О.П. Корнійчук, У.М. Федорович] «Мікробіологія з основами імунології та 
технікою мікробіологічних досліджень». Електронний варіант // ВНКЗ ЛОР «Львівська 
медична академія імені Андрея Крупинського». – Л., 2020. – 543 с.;

• / [У.М. Федорович] «Спеціальна мікробіологія». Частина перша. Електронний варіант // 
ВНКЗ ЛОР «Львівська медична академія імені Андрея Крупинського». – Л. 2016 – 159 с. іл.



Сойка Лариса Дмитрівна 

(кандидат хімічних наук)

Займає посаду проректора з навчальної роботи. Співавтор освітньо-професійний програм, 
навчальних планів академії, створила підручник з дисципліни “Біологічна та клінічна хімія” 
для студентів закладів вищої освіти за спеціальністю 224 Технології медичної діагностики та 
лікування  спеціалізація “Лабораторна діагностика” у співавторстві з проф. Кривко Ю.Я., 
доц. Фартушок Н.В., Бондарчук Т.І.



Сойка Лариса Дмитрівна
(кандидат хімічних наук)



Розробила лекції для студентів спеціальності 223 Медсестринство 
освітньо-професійної програми  Сестринська справа група 1МС-21. 



Любінська Орися Іванівна 

(кандидат педагогічних наук)

• Навчально-методична робота

• Навчальні і робочі програми: 5 навчальних програм, 13 робочих програм.

• Навчально-методичні комплекси: текстові лекції, мультимедійні презентації, методичні
рекомендації до практичних занять, методичні рекомендації до СПРС, тести для поточного
контролю, модульні контролі, екзаменаційні білети, тести для підсумкового контролю.



Любінська Орися Іванівна 

(кандидат педагогічних наук)



Любінська Орися Іванівна 

(кандидат педагогічних наук)

•Навчально-методична робота:

•Moodle: створено 7 курсів: силабуси, лекції, мультимедійні презентації, методичні рекомендації до
практичних занять, методичні рекомендації до СПРС, тести для поточного контролю, модульні
контролі, екзаменаційні тести.



Федечко Йосиф Михайлович 

(кандидат медичних наук, доцент)



Федечко Йосип Михайлович
(кандидат медичних наук, доцент)

Викладачем створено НМКД з дисциплін:

1.   Менеджмент і оцінка аналітичних методів у лабораторній медицині. Група  1ЛД 22

2. Лабораторна служба. Оцінка аналітичних методів.  Група  2ЛД 22

3.  Клінічна імунологія та алергологія Група 1- 2МС31

4. Хвороби цивілізації 2МС31

5. Сучасні  методи діагностики.  

Програми 3, 4, 5 не входять у новий навчальний план для магістрів 

6. Мікробіологія – Група  2МС21. Складові НМК - Тексти лекцій, метод розробки до практичних 
занять, тестові  завдання до поточного і модульного контролю.

7. Мікробіологія з основами імунології. Група 2ФМ21. Складові НМК - Тексти лекцій, методрозробки 
до практичних занять, тестові  завдання до поточного і модульного контролю    (у співавторстві з  У. 
М Федорович, Н. П. Менів)



Гопаненко Ольга Орестівна 
(кандидат біологічних наук)



Гопаненко Ольга Орестівна 
(кандидат біологічних наук)



Гопаненко Ольга Орестівна 
(кандидат біологічних наук)



Вінярська Марія Степанівна 
(викладач  ІІ категорії)

Складено навчально-методичний комплекс з дисципліни 
Техніка лабораторних робіт (для груп І ЛД-11, ІІ ЛД-21, ІІ ЛДф-1)

Комплекс містить: робочу програму, силабус, текстові лекції, мультимедійні презентації до лекцій, 
методичні рекомендації до практичних занять, мультимедійні презентації до практичних занять, тести 

для поточного контролю, модульні контролі.

 

 

 

Силабус 

навчальної дисципліни 

 

«Техніка лабораторних робіт» 

 

 

 
Галузь знань  22 Охорона здоров’я 

Спеціальність  224 Технології медичної діагностики та лікування 

Освітньо-професійна 

програма 

Лабораторна діагностика 

Освітній ступінь Фаховий молодший бакалавр, бакалавр 

Статус дисципліни Нормативна 

Група І ЛД 11, ІІ ЛДф -1, І ЛД 21 

Мова викладання Українська  

Кафедра, за якою 

закріплена  

дисципліна 

Кафедра лабораторної медицини 

Викладач курсу 

 

 

 

 

 

 

Вінярська Марія Степанівна 

Контактна  

інформація  

викладача 

E. mail : mariasklvin@gmail.com.ua 

Консультації  Відповідно до розкладу консультацій.  

Можливі он-лайн консультації через ZOOM, Meet, або подібні       

ресурси. Для погодження часу он-лайн консультацій слід писати на 

електронну пошту викладача, або дзвонити. 

Сторінка курсу Сторінка групи у MOODLE:  
Сторінка групи у Сlassroom:  

Опис навчальної  

дисципліни 
Кількість кредитів – 3 

Загальна кількість годин – 90 

Модулів – 2 

Рік підготовки – 1-й/2-й 

Семестр – І/ІІІ 

КЗВО ЛОР «Львівська медична академія ім. Андрея Крупинського» 

 

 

 

 

 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 
 

з дисципліни «Техніка лабораторних робіт» 

для спеціальності 224 Технології медичної діагностики та 

лікування 

спеціалізація Лабораторна медицина 

освітній ступінь молодший бакалавр,  бакалавр 

 

 

Частина I 

 

 

 

 

 

ЛЬВІВ -2022 

 

 

КЗВО ЛОР «Львівська медична академія ім. Андрея Крупинського» 

 

 

 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ 

ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ 

 
з дисципліни «Техніка лабораторних робіт» 

для спеціальності 224 Технології медичної  

діагностики та лікування 

спеціалізація Лабораторна медицина 

освітні ступені: молодший бакалавр, бакалавр 

 

 

Частина IІ 

 

 

 
 

 

ЛЬВІВ -2022 



Вінярська Марія Степанівна
(викладач  ІІ категорії)

В Moodle створені курси з Техніки лабораторних робіт для груп І ЛД-11, ІІ ЛД-21, ІІ ЛДф-1 (силабус, текстові 
лекції, мультимедійні презентації до лекцій, мультимедійні презентації до практичних занять, тести для поточного 

контролю, модульні контролі)



Двулят-Лешневська Ірина Степанівна
(викладач вищої категорії)



Двулят-Лешневська Ірина Степанівна 
(викладач вищої категорії)



Двулят-Лешневська Ірина Степанівна 
(викладач вищої категорії)



Древко Ірина Володимирівна
(викладач вищої категорії, викладач-методист)

Древко Ірина Володимирівна

Навчально-методична робота:

• Навчальні і робочі програми:5навчальних програм,4робочих програм.

• Навчально-методичні комплекси: силабуси, текстові лекції, мультимедійні презентації, методичні рекомендації до

практичних занять та самостійної позааудиторної роботи студентів, тести для поточного контролю, модульні

контролі,екзаменаційні білети, тести для підсумкового контролю,міні-таблиці (роздатковий матеріал).



Древко Ірина Володимирівна 
(викладач вищої категорії, викладач-методист)

Древко Ірина Володимирівна

Навчально-методична робота:

• Навчально-методичні комплекси: силабуси, текстові лекції, мультимедійні презентації, методичні рекомендації до

практичних занять та самостійної позааудиторної роботи студентів, тести для поточного контролю, модульні

контролі,екзаменаційні білети, тести для підсумкового контролю,міні-таблиці (роздатковий матеріал).



Древко Ірина Володимирівна
(викладач вищої категорії, викладач-методист)

Древко Ірина Володимирівна

Навчально-методична робота:

• Moodle: створено 5курсів: силабуси, лекції, мультимедійні презентації, методичні рекомендації до практичних занять

та самостійної позааудиторної роботи студентів, тести для поточного контролю, модульні контролі, екзаменаційні

тести,електронні інформаційні ресурси.



Засанська Галина Михайлівна
(викладач вищої категорії)

• Навчальні і робочі програми: 10 навчальних програм, 10 робочих програм.

• Навчально-методичні комплекси: текстові лекції, мультимедійні презентації, методичні рекомендації до
практичних занять, методичні рекомендації до СПРС, тести для поточного контролю, модульні контролі,
екзаменаційні білети, тести для підсумкового контролю, міні-таблиці (роздатковий матеріал).



Засанська Галина Михайлівна
(викладач вищої категорії)

Розробила методичні рекомендації до практичних занять з дисципліни «Гігієна з основами екології та технікою санітарно-гігієнічних

досліджень», зокрема з тем:

•«Гігієнічна експертиза харчових продуктів»

•«Гігієнічна експертиза м’яса»

•«Гігієнічна експертиза ковбасних виробів»

•«Гігієнічна експертиза кулінарних виробів з посіченого м’яса»

•«Гігієнічна експертиза риби»

•«Гігієнічна експертиза жирів рослинного походження»

•«Гігієнічна експертиза жирів тваринного походження»

•«Гігієнічна експертиза хліба»

•«Гігієнічна експертиза борошна»



Засанська Галина Михайлівна
(викладач вищої категорії)

Підготувала та завантажила навчально-методичний матеріал на інтернет платформу Moodle.



Менів Наталія Павлівна
(викладач першої кваліфікаційної категорії) 



Менів Наталія Павлівна
(викладач першої кваліфікаційної категорії) 



Різун Ганна Михайлівна
(викладач першої кваліфікаційної категорії)

Навчально-методична робота:

Навчальні та робочі програми: навчальна -1, робочі – 7

Навчально – методичні комплекси складено з дисциплін:

1. Медична паразитологія з ентомологією (ІІ ЛД-12, ІІІ ЛДф)

2. Лабораторна діагностика паразитарних інвазій (ІVЛД-21)

3. Медична паразитологія з ентомологією (ІІІ МС-21)

4. Основи екології та профілактичної медицини (ІІ АК-11, ІІІАКф)

5. Основи екології та профілактичної медицини (ІІІ МС-11,12,13)

6. Основи медичної генетики(І АК-11, ІІ АКф)

7. Медична генетика (ІІ ЛД-11, ІІ ЛДф)



Різун Ганна Михайлівна
(викладач першої кваліфікаційної категорії)

• Навчально-методичні комплекси: силабуси, текстові лекції, мультимедійні 

• презентації, методичні рекомендації, самостійна позааудиторна робота студентів,

• тести для поточного контролю, модульний контроль



Різун Ганна Михайлівна
(викладач першої кваліфікаційної категорії)

• Навчально-методичніа робота:

• Moodl створено 8 курсів: силабуси, текстові лекції, мультимедійні презентації, методичні рекомендації, 
самостійна позааудиторна робота студентів, тести для поточного контролю, модульний контроль



Сидор Оксана Кирилівна
(викладач вищої категорії)

Навчально-методичні комплекси складено з дисциплін: 

«Гігієна з гігієнічною експертизою»:

«Медсестринство в інфектології з курсом епідеміології»

«Гігієна з основами екології та технікою санітарно-гігієнічних досліджень» 



Автор трьох примірних  з дисциплін, які читає та п’яти робочих навчальних 
програм для груп ІІ ЛД11, ІІ-ІІ ЛД12, ІІІ ЛД(ф) -1, ІІ ЛД-22, ІІІ-ІV-21.

Та розробник відповідних силабусів.

Зразки презентацій лекційних, практичних занять 



Методичні рекомендації для практичних занять 
та самостійної роботи

дисципліни «Гігієна з гігієнічною експертизою» 
груп ІІ ЛД22, ІІІ ЛД 21, ІV-21



Методичні рекомендації для практичних занять 
та самостійної роботи

дисципліни «Гігієна з гігієнічною експертизою» 
груп ІІ ЛД22, ІІІ ЛД 21, ІV-21



Методичні рекомендації для практичних занять
та самостійної роботи

дисципліни «Гігієна з гігієнічною експертизою» 
груп ІІ ЛД22, ІІІ ЛД 21, ІV-21



Методичні рекомендації для практичних занять
та самостійної роботи

дисципліни «Гігієна з гігієнічною експертизою» 
груп ІІ ЛД22, ІІІ ЛД 21, ІV-21



Розроблено 6  курсів на навчальній платформі Moodle з дисциплін: 
- «Гігієна з гігієнічною експертизою», для груп ІІ ЛД22, ІІІ ЛД 21, ІV-21 

- «Гігієна з основами екології та технікою санітарно-гігієнічних досліджень» 
для гр. ІІ ЛД 12

- «Медсестринство в інфектології з курсом епідеміології» 
для груп ІІ МС11-13, ІІІ МС (в) 11



Цюник Наталія Юріївна
(викладач І кваліфікаційної категорії)



Цюник Наталія Юрівна
(викладач 1 кваліфікаційної категорії)



Цюник Наталія Юріївна
(викладач 1 кваліфікаційної категорії)



Шашков Юрій Ігорович
(викладач вищої кваліфікаційної категорії, викладач-методист, 

асистент кафедри, завуч кафедри)

Навчально-методичні комплекси  з навчальних дисциплін:
- «Інфекційні хвороби  з оцінкою результатів досліджень» для гр. 3 - 4ЛД21;

- «Інфекційні хвороби  з оцінкою результатів досліджень» для гр. 2 ЛД 22;
- «Епідеміологія» для гр. 4 ЛД 21;
- «Епідеміологія» для гр. 4МС21;

- «Медсестринство в інфектології» для гр. 2 МС21.



Шашков Юрій Ігорович 
(викладач вищої кваліфікаційної категоррії, викладач-методист,

асистент кафедри, завуч кафедри) 



Шашков Юрій Ігорович
(викладач вищої категорії, викладач-методист, 

асистент кафедри, завуч кафедри) 



Висновок

Враховуючи концепцію науково-технічного та інноваційного 
розвитку України викладачі нашої кафедри створили науково-
технічний контент та ресурсне забезпечення з дисциплін для 
спеціальності Лабораторна діагностика.


