
Протокол №1 

методичного семінару кафедри лабораторної медицини 

від 28.08.2020 р. 
 

Голова – Любінська Орися Іванівна. 
Заступник – Шашков Юрій Ігорович. 
Секретар – Засанська Галина Михайлівна. 
 

Присутні: Федорович У.М., Сойка Л.Д., Федечко Й.М., Любінська О.І., 
Шашков Ю.І., Древко І.В., Назар О.Ю., Різун Г.М., Менів Н.П., Сидор О.К., 
Смачило І.С., Стахера І.М., Двулят-Лешневська І.С., Цюник Н.П, Засанська 
Г.М. 

 

Порядок денний: 
1. 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. 

2. Проведення методичного семінару 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». 

3. Різне. 
 

1. Слухали: 
кан.пед.наук, Любінську О.І. ‒ відповідальну за проведення методичних 

семінарів на кафедрі лабораторної медицини. Ознайомила присутніх із планом 
роботи на 2020-2021 н.р. Планом передбачено проведення методичних 
семінарів та заслухання доповідей на актуальну і проблемну тематику. 
Обговорення питань методичного характеру щодо новітніх методик проведення 
занять тощо. (План роботи додається). 

Доповідач запропонувала викладачам підготувати тези доповідей на 

актуальні теми для публікацій. 
 

Ухвалили: 
Інформацію взяти до відома. 
 

2. Слухали: 



Сидор О.К. – викладача гігієнічних дисциплін, медсестринства в 
інфектології з курсом епідеміології з доповіддю: «Стратегії навчання, що 
допомагають краще опанувати нові знання та навички». Згідно напрацьованого 
плану викладач акцентувала увагу на тому, що вивчення та застосування 
стратегій навчання є актуальною проблемою освітніх змін у педагогіці; 
озвучила етапи розвитку стратегічних аспектів навчання. Акцентувала увагу на 
тому, що цілеспрямований розвиток викладачем стратегій навчання у студентів 
в опануванні навчального матеріалу сприяє особистісній орієнтації навчання, 
підвищенню рівня автономності, активізації мислення. Важливим фактором є 
те, що формування у студента оптимальних особистісних стратегій навчання є 
одним з важливих напрямків розвитку здатності самостійно здійснювати свою 
навчальну діяльність. Навела перелік найважливіших стратегій навчання. 

Шашкова Ю.І. – викладача епідеміології, інфекційних хвороб з оцінкою 
результатів досліджень, медсестринства в інфектології який продовжив 

доповідь на тему: «Стратегії навчання, що допомагають краще опанувати нові 
знання та навички». Доповідач охарактеризував основні стратегії навчання, а 
саме: перечитування тексту, концентроване навчання, діставання інформації з 
пам’яті, інтервальне повторення або інтервальне діставання інформації, 
чергування різних типів завдань; також ознайомив присутніх і з іншими 
дієвими стратегіями навчання – опрацювання, генерування, рефлексія, 
калібрування, мнемотехніка.  

Підводячи підсумки своїх доповідей, викладачі наголосили: «Досі багато 
чого не відомо про освітній процес і його нейронну основу, проте ґрунтовні 
дослідження дають на озброєння дієві засади й практичні стратегії, які можна 
застосовувати  вже сьогодні – жодних втрат і дивовижний результат!» 

(Доповідь додається). 
 

Засанську Г.М. та Назара О.Ю. – викладачів кафедри з доповіддю на 
тему «Генеза вищої освіти. Витоки, основні етапи становлення і перспективи 
розвитку вищої школи України». Доповідачі ознайомили з особливостями і 
принципами побудови, основними етапами розвитку вищої освіти в Україні та 
за її межами, оцінили її сучасний стан і перспективи удосконалення згідно 
вимог Болонських угод. 

(Доповідь додається). 
 

Обговорення: 
Після доповідей відбулось обговорення актуальних питань. В обговоренні 

взяли участь викладачі кафедри. 
 

Ухвалили: 
Інформацію взяти до відома та використовувати у методичній роботі. 
 

3. Слухали: різне. 
Виступила викладач Любінська О.І., яка поінформувала про можливість 

брати участь у методичних семінарах дистанційно при умові реєстрації в 



онлайн-системах й отриманні відповідних сертифікатів із оцінкою кількості 
кредитів. 

 

Ухвалили: 
Інформацію взяти до відома та використовувати у методичній роботі. 
 

 

Голова _______________ Любінська О.І. 
 

Секретар ______________ Засанська Г. М. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


