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Засідання №1 

(серпень 2020 р.) 
Про завдання та план проведення методичних семінарів на 2020-2021 н.р. 

та заходи щодо його реалізації. 
Інформує: Любінська О.І. ‒ відповідальна за проведення методичних 

семінарів на кафедрі лабораторної медицини. 
 

Методичний семінар на тему: «Про особливості та принципи побудови, 
основні етапи розвитку вищої освіти в Україні та за її межами, оцінку 
сучасного стану і перспективи удосконалення згідно вимог Болонських 
угод». 

Інформують: Сидор О.К., Шашков Ю.І. – викладачі кафедри, доповідь 

на тему: «Про стратегії навчання, що допомагають краще опанувати нові 
знання та навички». 

Інформують: Засанська Г.М., Назар О.Ю. – викладачі кафедри, доповідь 
на тему: «Про ґенезу вищої освіти, основні етапи становлення і 
перспективи розвитку вищої школи України». 

 

Засідання №2 

(листопад 2020 р.) 
Методичний семінар на тему: «Використання симуляційного навчання 

у підготовці студентів спеціальності 224 Технології медичної діагностики 
та лікування під час вивчення навчальної дисципліни Клінічна 
лабораторна діагностика». 

Інформує: Двулят-Лешневська І.С. – викладач кафедри, мультимедійна 
презентація на тему: «Про симуляційне навчання в медицині: історія 
розвитку, типи, переваги використання». 

Інформує: Любінська О. І ‒ викладач кафедри, мультимедійна 
презентація на тему: «Досвід використання симуляційного навчання у 
підготовці студентів під час вивчення навчальної дисципліни «Клінічна 
лабораторна діагностика». 

Засідання №3 

(січень 2021 р.) 
Методичний семінар на тему: «Особливості інклюзивної освіти з 

дисципліни «Мікробіологія» для студентів спеціальності 224 технології 
медичної діагностики та лікування, спеціалізація лабораторна діагностика, 
молодший бакалавр». 

Інформує: Менів Н.П. ‒ викладач кафедри, мультимедійна презентація на 
тему: «Про історію професійного навчання студентів з вадами слуху». 

Інформує: засл. прац. освіти України Федорович У.М. ‒ завідувач 
кафедри, мультимедійна презентація на тему: «Особливості інклюзивної 
освіти з дисципліни «Мікробіологія» для студентів спеціальності 224 
технології медичної діагностики та лікування, спеціалізація лабораторна 
діагностика, молодший бакалавр». 


