
Протокол № 11  
засідання кафедри лабораторної медицини   

від 15 березня 2021 р. 

Голова:  Федорович У.М. (зав. кафедри, Засл. прац. осв. України)     
Секретар:  Засанська Г.М. (асистент кафедри) 
Присутні  викладачі: Шашков Ю.І., Двулят-Лешневська І.С., Любінська 
О.І.,    
Менів Н.П., Назар О.Ю., Різун Г.М., Сидор О.К., Стахера І.М., Цюник 
Н.Ю. Древко І.В. 
Відсутні:   Федечко Й.М. (в лікарні), Смачило І.С.;  
                    сумісники - Крупка Н.О. (доцент за сумісництвом на 0,25 ставки), 
                                         Горбулінська О.В.(к.б.н., викл.фарм.хімії) 
                                                   Фартушок Н.В. (к.б.н.) 
 

Порядок денний: 
• Обговорення та затвердження банку тестових завдань до 

ліцензійного  іспиту «КРОК Б» спеціальностей «Акушерська 
справа», «Лабораторна діагностика»,  «Сестринська справа» 
напрямів підготовки «Медицина» і «Фармація» при Міністерстві 
охорони здоров’я України. 

• Обговорення та затвердження банку тестових завдань до 
ліцензійного  іспиту «КРОК М» спеціальностей «Акушерська 
справа», «Лабораторна діагностика»,  «Сестринська справа» 
напрямів підготовки «Медицина» і «Фармація» при Міністерстві 
охорони здоров’я України. 

• Організація освітнього процесу при використанні технологій 
дистанційного навчання на кафедрі.  

• Різне    
• СЛУХАЛИ  та ОБГОВОРИЛИ: 

інформацію завідувачки кафедри щодо створення, обговорення і 
затвердження банку тестових завдань до ліцензійного  іспиту «КРОК М» і 
«КРОК Б» відповідно до наказу № 145 Державної організації «Центру 
тестування професійної компетентності фахівців з вищою освітою для 
спеціальностей «Акушерська справа», «Лабораторна діагностика»  
«Сестринська справа» напрямів підготовки «Медицина» і «Фармація» при 
Міністерстві охорони здоров’я України. З листа №145/01-27 від 12.02.2021 
р. “Про наповнення банків тестових завдань іспитів «КРОК Б» та «КРОК 
М» МОЗ України: тестові завдання просимо до 31 березня 2021 року 
надіслати в електронній формі на адресу Центру тестування: 
admin(a)testcentr.ors.иа разом із супровідним листом та протоколами 
засідань відповідних кафедр/відділень/циклових комісій з результатами 
внутрішньої експертизи. 
 



СЛУХАЛИ та ОБГОВОРИЛИ: інформацію викладачів щодо написання 
тестових завдань   Кроку-В: 

• Любінську О.І. - подала для обговорення і затвердження 25-30 

тестових завдань з навчальної дисципліни «Клінічна лабораторна 
діагностика» для формування банку тестів «Крок Б. Лабораторна 
діагностика». Тести складено відповідно до вимог Центру 
тестування професійної компетентності фахівців з вищою освітою 
напрямів підготовки «Медицина».  

• Древко І.В. - подала для обговорення і затвердження 20-25 тестових 
завдань з навчальної дисципліни «Гістологія, цитологія та 
ембріологія» для формування банку тестів «Крок Б. Лабораторна 
діагностика». Тести складено відповідно до вимог Центру 
тестування професійної компетентності фахівців з вищою освітою 
напрямів підготовки «Медицина». 

• Фартушок Н.В. - подала для обговорення і затвердження 20-25 

тестових завдань з навчальної дисципліни «Біологічна та клінічна 
хімія» для формування банку тестів «Крок Б. Лабораторна 
діагностика». Тести складено відповідно до вимог Центру 
тестування професійної компетентності фахівців з вищою освітою 
напрямів підготовки «Медицина». 

• Федорович У.М. - подала для обговорення і затвердження 25-30 

тестових завдань з навчальної дисципліни «Мікробіологія, 
вірусологія та імунологія з мікробіологічною діагностикою. 
Клінічна мікробіологія» для формування банку тестів «Крок Б. 
Лабораторна діагностика». Тести складено відповідно до вимог 
Центру тестування професійної компетентності фахівців з вищою 
освітою напрямів підготовки «Медицина».  

• Сидор О.К.  - подала для обговорення і затвердження 20-25 тестових 
завдань з навчальної дисципліни «Гігієна з гігієнічною 
експертизою» для формування банку тестів «Крок Б. Лабораторна 
діагностика». Тести складено відповідно до вимог Центру 
тестування професійної компетентності фахівців з вищою освітою 
напрямів підготовки «Медицина». 

• Шашков Ю.І. - подав для обговорення і затвердження 20-25 тестових 
завдань з навчальної дисципліни «Інфекційні хвороби з оцінкою 
результатів досліджень» для формування банку тестів «Крок Б. 
Лабораторна діагностика». Тести складено відповідно до вимог 
Центру тестування професійної компетентності фахівців з вищою 
освітою напрямів підготовки «Медицина». 

• Цюник Н. Ю. - подала для обговорення і затвердження 10-15 

тестових завдань з навчальної дисципліни «Основи охорони праці» 
для формування банку тестів «Крок Б. Лабораторна діагностика». 
Тести складено відповідно до вимог Центру тестування професійної 



компетентності фахівців з вищою освітою напрямів підготовки 
«Медицина».  

• Федечко Й.М.  - подав для обговорення і затвердження 10-15 

тестових завдань з навчальної дисципліни «Лабораторна служба. 
Оцінка аналітичних методів» для формування банку тестів «Крок 
Б. Лабораторна діагностика». Тести складено відповідно до вимог 
Центру тестування професійної компетентності фахівців з вищою 
освітою напрямів підготовки «Медицина».  

• Смачило І.С.  - подала для обговорення і затвердження 10-15 

тестових завдань з навчальної дисципліни «Лабораторна 
діагностика паразитарних інвазій» для формування банку тестів 
«Крок Б. Лабораторна діагностика». Тести складено відповідно до 
вимог Центру тестування професійної компетентності фахівців з 
вищою освітою напрямів підготовки «Медицина».  

• Назар О.Ю. онлайн подав разом з Назар С.Л.  для обговорення і 
затвердження 15 тестових завдань з навчальної дисципліни 
"Соціальна гігієна" для формування банку тестів «Крок Б. 
Лабораторна діагностика». Тести складено відповідно до вимог 
Центру тестування професійної компетентності фахівців з вищою 
освітою напрямів підготовки «Медицина».  
 

СЛУХАЛИ та ОБГОВОРИЛИ: інформацію викладачів щодо написання 
тестових завдань  
Кроку-М: 

• Двулят-Лешневська І.С. - подала для обговорення і затвердження 30-

35 тестових завдань з навчальної дисципліни «Клінічні лабораторні 
дослідження» для формування банку тестів «Крок М. Лабораторна 
діагностика». Тести складено відповідно до вимог Центру 
тестування професійної компетентності фахівців з вищою освітою 
напрямів підготовки «Медицина».  

• Люблінська О.І., Двулят-Лешневська І.С. - подала для обговорення і 
затвердження 20-25 тестових завдань з навчальної дисципліни 
«Біологічна хімія з біохімічними методами дослідження» для 
формування банку тестів «Крок М. Лабораторна діагностика». Тести 
складено відповідно до вимог Центру тестування професійної 
компетентності фахівців з вищою освітою напрямів підготовки 
«Медицина». 

• Стахера І.М. подала для обговорення і затвердження 30-35 тестових 
завдань з навчальної дисципліни «Мікробіологія з основами 
імунології та технікою мікробіологічних досліджень» для 
формування банку тестів «Крок М. Лабораторна діагностика». Тести 
складено відповідно до вимог Центру тестування професійної 
компетентності фахівців з вищою освітою напрямів підготовки 
«Медицина».  



• Засанська Г.М. подала для обговорення і затвердження 15-20 

тестових завдань з навчальної дисципліни «Гігієна з основами 
екології та технікою санітарно-гігієнічних досліджень» для 
формування банку тестів «Крок М. Лабораторна діагностика». Тести 
складено відповідно до вимог Центру тестування професійної 
компетентності фахівців з вищою освітою напрямів підготовки 
«Медицина».  

• Древко І.В. подала для обговорення і затвердження 10-15 тестових 
завдань з навчальної дисципліни «Гістологія з технікою 
гістологічних досліджень» для формування банку тестів «Крок М. 
Лабораторна діагностика». Тести складено відповідно до вимог 
Центру тестування професійної компетентності фахівців з вищою 
освітою напрямів підготовки «Медицина».  

• Різун Г.М. подала для обговорення і затвердження 10-15 тестових 
завдань з навчальної дисципліни «Медична паразитологія з 
ентомологією» для формування банку тестів «Крок М. Лабораторна 
діагностика». Тести складено відповідно до вимог Центру 
тестування професійної компетентності фахівців з вищою освітою 
напрямів підготовки «Медицина».  

• Карпінська Т.Г. подала для обговорення і затвердження 10-15 

тестових завдань з навчальної дисципліни «Клінічна патологія» для 
формування банку тестів «Крок М. Лабораторна діагностика». Тести 
складено відповідно до вимог Центру тестування професійної 
компетентності фахівців з вищою освітою напрямів підготовки 
«Медицина».  

• Засанська Г.М. подала для обговорення і затвердження 10-15 

тестових завдань з навчальної дисципліни «Інфекційні хвороби з 
основами епідеміології» для формування банку тестів «Крок М. 
Лабораторна діагностика». Тести складено відповідно до вимог 
Центру тестування професійної компетентності фахівців з вищою 
освітою напрямів підготовки «Медицина».  

• Цюник Н.Ю. подала для обговорення і затвердження 10-15 тестових 
завдань з навчальної дисципліни «Основи охорони праці та 
охорона праці в галузі» для формування банку тестів «Крок М. 
Лабораторна діагностика». Тести складено відповідно до вимог 
Центру тестування професійної компетентності фахівців з вищою 
освітою напрямів підготовки «Медицина».  

• Засанська Г.М. подала для обговорення і затвердження 10-15 

тестових завдань з навчальної дисципліни «Інфектологія» для 
формування банку тестів «Крок М. Акушерська справа». Тести 
складено відповідно до вимог Центру тестування професійної 
компетентності фахівців з вищою освітою напрямів підготовки 
«Медицина».  

 



СЛУХАЛИ: інформацію зав.кафедри Федорович У.М. щодо написання 
тестових завдань з навчальних дисципліни для формування банку тестів 
«Крок Б і Крок М. Лабораторна діагностика» 

• усіма членами кафедри було вичитано тестові завдання до Кроку-В, 
перевірено виставлені коди згідно структури змісту екзамену (вісі), 
літературу, чи відповідає тестове завдання даній дисципліні. 
Провели внутрішню експертизу тестових завдань.  

• тестові завдання до Кроків перевірено щодо виставлених кодів 
згідно структури змісту екзамену (вісі), літератури  та відповідають 
даним дисциплінам.  

• тести складено відповідно до вимог Центру тестування професійної 
компетентності фахівців з вищою освітою напрямів підготовки 
«Медицина». 

 

 

УХВАЛИЛИ:  
• Рекомендувати всі тестові завдання з навчальних дисципліни для 

формування банку тестів «Крок Б і Крок М Лабораторна 
діагностика». 

• Внутрішня експертиза тестових завдань відповідає нормативним 
вимогам. 

• Схвалити тестові завдання до Кроків. 
• Здати тестові завдання до Кроків у навчально-методичний відділ до 

16 березня 2021 року. «За» - 12 (одноголосно). 
 

• СЛУХАЛИ та ОБГОВОРИЛИ: інформацію зав.кафедри щодо 
форми навчання здобувачів вищої освіти: 

• наказ ректора про перехід навчального закладу на дистанційну 
форму навчання у зв’язку з пандемією COVID-19 з 10.03.21.  

• для дистанційного навчання студентів організувати Viber-групи 
студентів, використовуючи такі додатки, як вайбер і телеграм чати, 
навчальну платформу «Мудл» та «Zoom». 

УХВАЛИЛИ: 
Проводити дистанційне навчання студентів з використанням 
соціальних мереж та навчальних платформ «Мудл» та «Zoom», 
попередньо сформувавши дистанційні групи студентів. 

 

СЛУХАЛИ:  у питанні «Різне» завуч кафедри Шашков Ю.І. нагадав 
критерії завдань і структури наповнення системи MOODL, а саме, що 
кожен викладач має вже дозаповнити навчальним матеріалом дану онлайн 
навчальну платформу. 
УХВАЛИЛИ:  
           Iнформацію прийняти до відома та виконання. 
 



        Завідувач кафедри                                 Засл. прац. осв. Федорович 
У.М. 

 

        Секретар кафедри                                  асистент кафедри Засанська 
Г.М. 


