
Протокол №2 

засідання кафедри лабораторної медицини  

від 07.09.2022 р.  

 

Голова:  Федорович У.М. (зав. кафедри, Засл. прац. осв. України).     

Секретар:  Засанська Г.М. (викладач вищої кваліфікаційної категорії). 

Присутні: Сойка Л.Д., Федечко Й.М., Любінська О.І., Менів Н.П., Древко І.В., Сидор 

О.К., Шашков Ю.І., Різун Г.М., Двулят-Лешневська І.С., Цюник Н.П. 

Відсутні:   сумісники - Крупка Н.О. (доцент за сумісництвом на 0,25 ставки), 

                                       Фартушок Н.В. (доц., викл. біохімії).  

 

Порядок денний: 

1. Закріплення дисциплін навчальною частиною за кафедрою. 

2. Затвердження навчально-методичних комплексів з дисциплін. 

3. Організація роботи науково-студентських об’єднань. 

4. Планування підвищення кваліфікації, курсів науково-педагогічних працівників 

кафедри на 2022-2023 н.р. 

5. Інформація про засідання завідувачів кафедр. 

6. Створення Силабусів викладачами кафедри. 

7. Стан відпрацювання занять студентами за минулий семестр 2021-2022н.р. 
 

1. СЛУХАЛИ та ОБГОВОРИЛИ: інформацію зав.кафедри про закріплення 

дисциплін навчальною частиною за кафедрою 2022-2023 навчального року: 

Дисципліни закріплені за кафедрою лабораторної медицини: 

Нормативні дисципліни: 

1. Аналітична хімія 

2. Біологічна та клінічна хімія 

3. Біологічна хімія 

4. Біологічна хімія з біохімічними методами дослідження 

5. Гігієна з гігієнічною експертизою 

6. Гігієна з основами екології та технікою санітарно-гігієнічних досліджень 

7. Гістологія з технікою гістологічних досліджень 

8. Гістологія, цитологія та ембріологія 

9. Епідеміологія 

10. Інфектологія 

11. Інфектологія з курсом епідеміології 

12. Інфекційні хвороби з епідеміологією 

13. Інфекційні хвороби з основами епідеміології 

14. Інфекційні хвороби з оцінкою результатів досліджень 

15. Клінічна лабораторна діагностика 

16. Клінічна патологія 

17. Клінічні лабораторні дослідження 

18. Лабораторна діагностика паразитарних інвазій 

19. Медична паразитологія з ентомологією 

20. Медсестринство в інфектології 

21. Медсестринство в інфектології з курсом епідеміології 

22. Менеджмент і оцінка аналітичних методів в лабораторній медицині 

23. Мікробіологія 

24. Мікробіологія з вірусологією та основами імунології 



25. Мікробіологія з основами імунології 

26. Мікробіологія з основами імунології та технікою мікробіологічних досліджень 

27. Мікробіологія, вірусологія та імунологія з мікробіологічною діагностикою 

28. Основи гістології 

29. Основи екології 

30. Основи екології та профілактичної медицини 

31. Основи мікробіології з імунологією 

32. Основи мікробіології, вірусології та імунології 

33. Техніка лабораторних робіт 

34. Хвороби цивілізації 

Вибіркові дисципліни: 

35. Актуальні питання гематології 

36. Введення у спеціальність 

37. Вірусологія та імунологія з мікробіологічною діагностикою 

38. Гематологія 

39. Екологія 

40. Епідеміологія 

41. Жестова мова 

42. Інфекційній хвороби з основами епідеміології 

43. Клінічна імунологія та алергологія 

44. Клінічна мікробіологія 

45. Клінічний діагноз – лабораторні основи 

46. Лабораторна служба. Оцінка аналітичних методів 

47. Медична паразитологія з ентомологією 

48. Основи гістології 

49. Основи екології 

50. Основи екології та профілактичної медицини 

51. Основи мікробіології, вірусології та імунології 

52. Основи профілактичної медицини 

53. Основи цитології 

54. Сучасні методи діагностики 

55. Технології одержання та використання моноклональних антитіл для діагностики та 

лікування 

56. Трансфузіологія 

57. Хвороби цивілізації 

58. Цитологічна діагностика 

 

⎯ Дисципліни, які закріплені за Вінярською М.С.:  

• Техніка лабораторних робіт – І ЛД-21; ІІ ЛДф-1; ІЛД-11; 

• Мікробіологія - ІІ МСф-3; ІІ МСф-4; 

• Мікробіологія з основами імунології та технікою мікробіологічних досліджень –  

ІІ ЛДф-1; 

⎯ Дисципліни, які закріплені за Гопаненко О.О.: 

• Біологічна та клінічна хімія – ІІ ЛД-22; ІІІ ЛД-21; 

• Біологічна хімія – І МСв-21; І МС-22; ІІ ФМ-21; 

• Біологічна хімія з біохімічними методами дослідження - ІІ ЛД-12; ІІ ЛД-11; 

⎯ Дисципліни, які закріплені за Древко І.В. : 

• Гістологія з технікою гістологічних досліджень (групи І ЛД-11, ІІ ЛДф-1); 

• Основи гістології - (групи І СТ-11, ІІ СТф-1); 

• Гістологія, цитологія та ембріологія (групи І, ІІ ЛД-21, І ЛД-22); 

• Патоморфологія та патофізіологія (групи ІІ МС-21, І МСв-21); І-МС(в)22;  



ІІ-МС(в)21 

• Медсестринство в профпатології (група ІІ МСв-21) 

• Вибіркові дисципліни: 

• Клінічне медсестринство в професійній патології – група І-МС22; 

• Клінічна патологія - група ІІ ЛДф-1. 

⎯ Дисципліни, які закріплені за Двулят-Лешневська І.С. : 

• Клінічна лабораторна діагностика - IV-ЛД-21; 

• Клінічні лабораторні дослідження - ІІ-ЛД-11; ІІ ЛДф-1; ІІІ ЛДф-1; І ЛД-11; 

• Біологічна хімія з біохімічними методами дослідження - ІІІ ЛДф-1; ІІ ЛД-11; 

• Біологічна хімія - ІІ МСв-21; І МС-21. 

⎯ Дисципліни, які закріплені за Засанською Г.М. : 

• Епідеміологія – ІІ АК-11; 

• Інфекційні хвороби з основами епідеміології – ІІ СТ-11; 

• Гігієна з основами екології та технікою санітарно-гігієнічних досліджень – ІІ ЛД-11; 

ІІІ ЛДф-1; 

• Інфектологія з курсом епідеміології - ІІ ЛД-11; ІІІ ЛДф-1; 

• Основи екології та профілактичної медицини - ІІ-МС(в)11; ІІ СТ-11. 

⎯ Дисципліни, які закріплені за Любінська О.І.: 

• Клінічна лабораторна діагностика - IІ-ЛД 22; ІІІ-ЛД-21; IІ-ЛД-21; 

• Клінічні лабораторні дослідження - ІІ-ЛД-12; 

• Біологічна хімія з біохімічними методами дослідження - ІІ-ЛД-12; 

• Введення в спеціальність - ІІ-ЛД-2; 

• Біологічна хімія – І МС-2. 

⎯ Дисципліни, які закріплені за Менів Н.П. : 

• Мікробіологія – І МС-11; І МС-14; І МСв-11; 

• Мікробіологія - ІІ МСф-1; ІІ МСф-2; 

• Основи мікробіології з імунологією -  І АК-11разом з І МС; 

• Мікробіологія з основами імунології та технікою мікробіологічних досліджень – ІІІ 

ЛДф-1; 

• Мікробіологія з основами імунології та технікою мікробіологічних досліджень – ІІ 

ЛД-11; І ЛД-11; 

• Основи мікробіології, вірусології та імунології - ІІ СТ-11; ІІ СТф-1; І СТ-11 (Інд.в); 

⎯ Дисципліни, які закріплені за Різун Г.М. : 

• Основи екології та профілактичної медицини - ІІ-АК11+ ІІІ АК 11;  

• Основи екології та профілактичної медицини – ІІ СОф-1; ІІІ МС-11; ІІІ МС-12; ІІІ 

МС-13; 

• Медична паразитологія з ентомологією - ІІІ-МС-21; ІІ-ЛД-11; ІІ ЛД-12; ІІІ ЛДф-11; 

• Лабораторна діагностика паразитарних інвазій – IV-ЛД 21; ІІ ЛД-22; 

• Медична генетика І ЛД-11; ІІ ЛДф-1. 

⎯ Дисципліни, які закріплені за Сидор О.К.: 

• Гігієна з гігієнічною експертизою ІІІ ЛД-21; ІV ЛД-21; IІ ЛД-22; 

• Гігієна з основами екології та технікою санітарно-гігієнічних досліджень - IІ-ЛД 12; 

• Медсестринство в інфектології з курсом епідеміології - ІІІ МСв-11; ІІ МС-11; ІІ 

МС-12; ІІ МС-13. 

⎯ Дисципліни, які закріплені за Федечко Й.М.:  

• Клінічна імунологія та алергологія - ІІ МС-31; 



• Хвороби цивілізації - ІІ МС-31; 

• Лабораторна служба оцінка аналітичних методів - IІ ЛД-22; IV ЛД-21; 

• Клінічний діагноз. Лабораторні основи - ІV-ЛД21 IІ-ЛД 22 

• Клінічна мікробіологія - ІVЛД-21; 

• Мікробіологія - ІІ МС-21; 

• Мікробіологія  з основами імунології - ІІ ФМ-21; 

• Менеджмент і оцінка аналітичних методів у лабораторній медицині - І ЛД-22. 

• Мікробіологія - І-МС-21. 

⎯ Дисципліни, які закріплені за Цюник Н.Ю.: 

• Безпека життєдіяльності та охорона праці в галузі - І СО-11; 

• Безпека життєдіяльності - ІІІ СОф-1; ІІ ЛД-11; ІІ МС-11; ІІ МС-12; ІІ МС-13; ІІ СТ-11; 

• Аналітична хімія - І ЛД-11; ІІ ЛДф-1; 

• Аналітична хімія - ІІ ЛД-21; І ЛД-21. 

⎯ Дисципліни, які закріплені за Шашковим Ю.І.: 

• Епідеміологія - ІV ЛД-21в; ІV МС-21в; 

• Інфекційні хвороби з оцінкою результатів досліджень - IІ-ЛД-22; ІІІ ЛД-21; ІV ЛД-21; 

• Медсестринство в інфектології - ІІ МС-21; 

• Медсестринство в інфектології з курсом епідеміології - ІІ МС-1; ІІ МС-12; ІІ МС-13. 

УХВАЛИЛИ:  

1. Інформацію прийняти до відома.  

2. Затвердити навчальні дисципліни та обов’язкові робочі навчальні програми з 

навчальних дисциплін кафедри (за навчальним планом 2011р. та за навчальним 

планом 2019 р.) на осінній семестр 2022-2023 н.р.  

3. Затвердити робочі навчальні програми за вибором з навчальних дисциплін кафедри 

на осінній семестр 2022-2023 н.р. 

4. Рекомендувати обов’язкові робочі навчальні програми та робочі навчальні 

програми за вибором до користування протягом навчального року 2022-2023. 

 

2. СЛУХАЛИ та ОБГОВОРИЛИ інформацію завідувачки кафедри щодо затвердження 

навчально-методичних комплексів з дисциплін на кафедрі та Вченій Раді факультету в 

першому семестрі 2022 року: 

⎯ розгляд та обговорення «Положення про навчально-методичний комплекс 

навчальної дисципліни»; заплановано і надалі продовжити роботу над 

удосконаленням НМКД, зокрема, завдань модульних  контролів, методичних 

рекомендацій до практичних занять та самостійної позааудиторної роботи 

студентів, посібників, складанням білетів до державних екзаменів; розглядати 

питання успішності студентів, організації та перевірки переддипломної практики 

студентів, удосконаленням кредитно-модульно-рейтингової системи навчання 

студентів;  

⎯ обговорення навчально-методичних комплексів викладачів: 

Вінярська М.С. – затвердження навчально-методичних комплексів з дисциплін: 

⎯ «Техніка лабораторних робіт» для студентів спеціальності 224 Технології медичної 

діагностики та лікування спеціалізації «Лабораторна діагностика» (освітнього 

ступеня  фаховий молодший бакалавр та бакалавр). 

Древко І.В. - затвердження навчально-методичних комплексів з дисциплін: 

⎯ «Основи гістології» для групи І СТ-11, ІІ СТф-1;  

⎯ «Патоморфологія та патофізіологія» для групи ІІ МС-21, І МСв-21. 

Двулят-Лешневська І.С. - затвердження навчально-методичних комплексів з дисциплін: 

⎯  «Біологічна хімія» для групи ІІ МСв-21. 

⎯  уніфікований з дисципліни «Клінічні лабораторні дослідження» для груп: І-ІІ ЛД-

11, ІІ-ІІІ ЛДф-1, разом з Любінською О.І. 



Засанська Г.М. – затвердження навчально-методичних комплексів з дисциплін: 

⎯ «Інфекційні хвороби з курсом епідеміології» для студентів спеціальності 224 

Технології медичної діагностики та лікування спеціалізації «Лабораторна 

діагностика» (освітнього ступеня  фаховий молодший бакалавр) - група ІІІ ЛДф-1; 

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

студентів спеціальності 224 Технології медичної діагностики та лікування 

спеціалізації «Лабораторна діагностика» (освітнього ступеня  фаховий молодший 

бакалавр - група ІІІ ЛДф-1. 

Менів Н.П. - затвердження навчально-методичних комплексів з дисциплін:  

⎯  «Мікробіологія з вірусологією та основами імунології», спеціальності 223 

Медсестринство, спеціалізації Сестринська справа, освітнього ступеня фаховий 

молодший бакалавр. 

⎯  «Мікробіологія з вірусологією та основами імунології», спеціальності 223 

Медсестринство, спеціалізації Акушерська справ освітнього ступеня фаховий 

молодший бакалавр. 

⎯  «Мікробіологія з вірусологією та основами імунології», спеціальності 223 

Медсестринство, освітньо-професійної програми Сестринська справа вечірньої 

форми навчання та для студентів з особливими потребами (незрячі) з підготовки 

фаховий молодший бакалавр. 

⎯ «Мікробіологія з основами імунології та технікою мікробіологічних досліджень», 

спеціальності  224 Технології медичної діагностики та лікування освітньо-

професійної програми Лабораторна діагностика, підготовки фаховий молодший 

бакалавр. 

Любінська О.І. - затвердження навчально-методичних комплексів з дисциплін: 

⎯ «Введення в спеціальність» для групи ІІ ЛД-21; 

⎯ «Клінічні лабораторні дослідження» для групи ІІ ЛД-12 (3-й семестр) у 

співавторстві із Двулят-Лешневською І.С.; 

⎯  «Біологічна хімія з біохімічними методами досліджень» для групи ІІ ЛД-12 (3-й 

семестр) у співавторстві із Двулят-Лешневською І.С. 

Різун Г.М. - затвердження навчально-методичних комплексів з дисциплін: 

⎯ «Лабораторна діагностика паразитарних інвазій» для ІV ЛД-21; 

⎯ «Медична паразитологія з ентомологією» для ІІ ЛД-12, ІІІ ЛДф-1. 

Цюник Н.Ю.  – затвердження навчально-методичних комплексів з дисциплін: 

⎯  «Аналітична хімія», група ІІ ЛД-21, на І семестр; 

⎯ «Безпека життєдіяльності та охорона праці в галузі», група І СО-11, на І семестр. 

Шашков Ю.І. - затвердження навчально-методичних комплексів з дисциплін: 

⎯ «Інфекційні хвороби  з оцінкою результатів досліджень» зі спеціальності 224 

Технології медичної діагностики та лікування ОПП Лабораторна діагностика 

освітнього ступеня бакалавр - гр. IVЛД-21 (лекції, методичні рекомендації до 

практичних занять, робочий зошит для самостійної роботи, презентації, тестові 

завдання до практичних занять, модульного контролю). 

Сидор О.К. - затвердження навчально-методичних комплексів з дисциплін:  

⎯ «Гігієна з гігієнічною експертизою» за навчальним планом  2019р. для студентів 

спеціальності 224 Технології медичної діагностики та лікування, ОПП Лабораторна 

діагностика, освітнього ступеня Бакалавр, групи IVЛД-21 на VII  навчальний  

семестр. 

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

навчальним планом  2021р. для студентів спеціальності 224 Технології медичної 

діагностики та лікування, ОПП Лабораторна діагностика, освітньо-професійного 

ступеня Фаховий молодший бакалавр, група ІІ ЛД-12 на ІІІ навчальний  семестр. 

Федечко Й.М. - затвердження навчально-методичних комплексів з дисциплін:  



⎯ з  нової вибіркової дисципліни відповідно до ОПП 2021 н. р.  «Менеджмент і 

оцінка аналітичних методів у лабораторній медицині», група І ЛД-22. 

Федорович У.М - затвердження навчально-методичних комплексів з дисциплін: 

⎯ “Мікробіологія, вірусологія, імунологія з мікробіологічною діагностикою” для 

студентів спеціальності 224 ТМДЛ ОПП “Лабораторна діагностика” освітній 

ступінь – бакалавр, група IVЛД-21; 

⎯ “Мікробіологія   з основами імунології та технікою мікробіологічних досліджень” 

для студентів спеціальності 224 ТМДЛ ОПП Лабораторна діагностика освітній 

ступінь – фаховий молодший бакалавр, група 2ЛД-12. 

УХВАЛИЛИ:  

1. Готувати викладачами кафедри НКМД  з навчальних дисциплін.  

2. Подати завідувачці кафедри упорядкований НМКД для обговорення і 

затвердження до 05.10.22р.  

3. Видрукувати викладачами кафедри матеріали НМКД для атестації. 

4. Використовувати НМКД при проведенні занять.  

5. Схвалити подані на обговорення та затвердження НМКД. 

6. Подати навчально-методичний комплекс на оглядову комісію перед атестацією. 

 

3. СЛУХАЛИ та ОБГОВОРИЛИ інформацію завідувача кафедри щодо організації 

роботи науково-студентських об’єднань.  

⎯ План роботи наукового товариства «Лабораторна діагностика» на 2022-2023 н.р. 

кафедра лабораторної медицини. Керівник: Менів Наталія Павлівна.  

⎯ Порядок денний:  

• Розгляд і затвердження Плану роботи студентського наукового товариства 

«Лабораторна діагностика».  

• Обрання старости студентського наукового товариства «Лабораторна діагностика». 

• Обговорення напрямів науково-дослідної роботи кафедри.  

• Ознайомлення студентів наукового товариства із Положенням про студентську 

наукову роботу в Львівській медичній академії імені Андрея Крупинського.  

• Ознайомлення студентів наукового товариства  із методичними рекомендаціями 

щодо організації, проведення, оформлення та публікування наукових досліджень. 

⎯ Підготовка та керівництво  студентів до участі у науково-студентському 

об’єднанні  «Лабораторна діагностика» на тему: «Паразитарні захворювання 

шкіри» (вересень-жовтень). 

⎯ Підготовка та керівництво  студентів до участі у науково-студентському 

об’єднанні  «Лабораторна діагностика» на тему: «Вплив вітамінів групи D  на 

організм людини» (жовтень-листопад): 

 

УХВАЛИЛИ:  

1. Прийняти до відома інформацію викладачів щодо організації роботи науково-

студентських об’єднань. 

 

4. СЛУХАЛИ та ОБГОВОРИЛИ інформацію завідувачки кафедри щодо планування 

підвищення кваліфікації (стажування), курсів науково-педагогічних працівників кафедри 

на 2022-2023 н.р. Атестацію цього року мають проходити такі викладачі:  

⎯ Вінярська М.С. - планування підвищення кваліфікації, курсів науково-педагогічних 

працівників кафедри на 2022-2023 н.р. 

⎯ Двулят-Лешневська І.С. – планування курсів підвищення кваліфікації за 

програмою: «Запобігання та протидія булінгу у закладах освіти: нові реалії 

воєнного стану» у Сумському державному університеті з 07.07-12.07.2022 р., 

свідоцтво CП № 05408289/1202-22, 30 год – 1 кредит. 



⎯ Різун Г.М. - планування підвищення кваліфікації, курсів науково-педагогічних 

працівників кафедри на 2022-2023 н.р.  

 

УХВАЛИЛИ: 

1. Рекомендувати викладачів Вінярську М.С., Двулят-Лешневську І.С. та Різун Г.М на 

курси підвищення кваліфікації  (стажування).  

2. Після проходження тематичного удосконалення прозвітувати на засіданні 

кафедри та здати документи в методичний кабінет.  

 

5. СЛУХАЛИ та ОБГОВОРИЛИ інформацію завідувачки кафедри щодо Інформації про 

засідання завідувачів кафедр: 

⎯ відповідно до Наказу  № 01-08/8-Р від 08.082022 «Про організацію освітнього 

процесу 2022-2023 н.р.»: у зв’язку з правовим режимом воєнного та з урахуванням 

рекомендацій Кабінету Міністрів України та листа МОН України №1/7035-22 від 

27.06.22 «Про підготовку до початку та особливості організації освітнього процесу 

в 2022/23 навчальному році» ректором КЗВО Львівської медичної академії імені 

Андрея Крупинського   запропоновано розпочати освітній процес у 2022/2023 н.р. 

у змішаному форматі 15 серпня 2022 року; 

⎯ подати прізвище викладача, дисципліна, група, щоб створити нові курси в Мудл та 

приєднати студентів до курсів; 

⎯ зв'язатися зі студентами щоб створити з ними Вайбер групи. Телефони старост 

можна взяти в деканів. 

⎯ усім керівникам здати плани роботи своїх підрозділів на 2022-2023 навчальний рік 

не пізніше 10:00 ранку 29 вересня. План роботи академії затверджується Вченою 

радою 31.08, доповідає ректор, отже не підводьте. План роботи має бути в 

електронному вигляді у форматі doc (docx) за минулорічним зразком. 

⎯ здати індивідуальні плани викладача для створення плану роботи кафедри та 

роботи академії за минулий рік (див. на сайті).  

⎯ на понеділок 29.08.2022 р. подати для затвердження на кафедрі:                                        

1. Індивідуальний план роботи викладача. 2. Графік роботи викладача. 3. Розклад 

занять. 4. План роботи кафедри. 5. Теми до плану роботи методичної ради. 6. Теми 

до Вченої ради академії.  7. Робочі навчальні програми по кафедрі (хто не здав). 

⎯ Міністерство освіти і науки України запрошує взяти участь у публічному заході, 

що буде організовано Національним агентством з питань запобігання корупції (далі 

Національне агентство), на тему: «Вступна кампанія 2022: ефективність роботи 

уповноважених ЗВО», який відбудеться 12 вересня 2022 року, форма проведення – 

онлайн на платформі ZOOM та у прямій трансляції на Youtube-каналі НАЗК 

(Програма заходу та посилання додаються). 

УХВАЛИЛИ: 

1. Інформацію прийняти до відома. 

 

6. СЛУХАЛИ та ОБГОВОРИЛИ інформацію завідувачки кафедри щодо створення 

Силабусів відповідно до робочих програм викладачами кафедри: 

ВИСТУПИЛИ: 

⎯ Вінярська М.С. – розгляд та обговорення силабусу з дисципліни «Техніка 

лабораторних робіт» для студентів спеціальності 224 Технології медичної 

діагностики та лікування спеціалізації «Лабораторна діагностика» (освітнього 

ступеня  фаховий молодший бакалавр та бакалавр). 

⎯ Древко І.В. - розгляд та обговорення силабусу з дисципліни «Гістологія, цитологія 

та ембріологія» (групи І, ІІ ЛД-21, І ЛД-22). 

• Засанська Г.М. - розгляд та обговорення силабусу: з дисципліни «Інфекційні 

хвороби з курсом епідеміології» для студентів спеціальності 224 Технології 



медичної діагностики та лікування спеціалізації «Лабораторна діагностика» 

(освітнього ступеня  фаховий молодший бакалавр) - група ІІІ ЛДф-1; 

• з дисципліни «Гігієна з основами екології та технікою санітарно-гігієнічних 

досліджень» для студентів спеціальності 224 Технології медичної діагностики та 

лікування спеціалізації «Лабораторна діагностика» (освітнього ступеня  фаховий 

молодший бакалавр - група ІІІ ЛДф-1. 

• Різун Г.М. – розгляд та обговорення силабусу: з дисципліни «Лабораторна 

діагностика паразитарних інвазій» для ІV ЛД-21; з дисципліни «Медична 

паразитологія з ентомологією» для ІІ ЛД-12, ІІІ ЛДф-1. 

⎯ Федечко Й. М. – розгляд та обговорення силабусу з дисципліни «Менеджмент і 

оцінка аналітичних методів у лабораторній медицині» розробляється і буде 

оформлено відповідно до нового зразка. 

⎯ Шашков Ю.І. – розгляд та обговорення нового силабусу з навчальної дисципліни 

«Епідеміологія» для студентів спеціальності 223 Медсестринство ОПП 

Сестринська справа освітнього ступеня бакалавр ( група IV МС-21). 

⎯ Сидор О.К. - розгляд та обговорення нового силабусу з навчальної дисципліни 

«Епідеміологія» для студентів спеціальності 223 Медсестринство ОПП 

Сестринська справа освітнього ступеня бакалавр (група IV МС-21). 

⎯ Любінська О.І. - розгляд та обговорення силабусу з навчальної дисципліни 

«Біологічна хімія з біохімічними методами досліджень» для групи ІІ ЛД-12. 

⎯ Цюник Н.П. - розгляд та обговорення переліку курсів у системі Moodle «Безпека 

життєдіяльності та охорона праці в галузі» для спеціальності 221 Стоматологія 

(група І СО-11). 

УХВАЛИЛИ: 

1. Інформацію прийняти до відома. 

2. Схвалити подані на обговорення та затвердження силабуси з навчальних 

дисциплін і рекомендувати до введення у платформу «Moodle». 

 

7. СЛУХАЛИ та ОБГОВОРИЛИ інформацію завідувачки кафедри щодо стану  

відпрацювання занять студентами за минулий семестр 2021-2022н.р. 

⎯ Вінярська М.С. - студентів, які відпрацьовують заняття за минулий семестр 2021-

2022 н.р.  - немає. 

⎯ Древко І.В. - відпрацювання заборгованостей: 

• група І ЛД-11: студенти Рожкова В., Чухрай К. ліквідували заборгованості з 

дисципліни станом на 14.08.2022 р. 

• група ІІ ЛДф-1: заборгованість залишається у студентів Заокіпний В., Кузьма В., 

Уличний Д. 

⎯ Менів Н.П. – боржники: 

• ІІ ЛД 11 – Чухрай Катерина в телефонному режимі спілкувалась із мамою Чухрай 

Катерини, обіцяла посприяти закриттю боргів. 

• ІІІ ЛДф-1 Кузьма Володимир, Уличний Денис в телефонному режимі спілкувалась 

із мамою Кузьми Володимира, вона не впевнена у бажанні сина навчатися далі. У 

додатку Viber Уличний Денис повідомив, що планує ліквідувати борги. 

⎯ Різун Г.М. - заборгованості у студентів за минулий семестр 2021-2022 н.р. – немає. 

⎯ Цюник Н.П. - студенти боржники 2021-2022 н.р.: 

• ІІ СО-11: Резнік Вероніка, Чимлик Ярослав – успішно доздали дисципліну «Основи 

охорони праці та охорона праці в галузі» 14.08.22:  

• Резнік Вероніка – 53 (задовільно); 

• Чимлик Ярослав – 53 (задовільно). 

• ІІ ЛД-11: Рожкова Валерія, Чухрай Катерина – успішно доздали дисципліну 

«Основи охорони праці та охорона праці в галузі» 14.08.22:  



• Рожкова Валерія – 53 (задовільно); 

• Чухрай Катерина – 53 (задовільно). 

• Падук Анастасія - не відпрацювала заняття з дисципліни «Основи охорони праці та 

охорона праці в галузі». 

• ІІІ ЛДф-11: Кузьма Володимир, Уличний Денис - не відпрацювала заняття з 

дисципліни «Аналітична хімія». 

ШашковЮ.І. - студентки групи ІІІ МС-21 Бервецька В. і Дзерин Г. мають заборгованості  

-         «незадовільно» -  з дисципліни «Медсестринство в інфектології» за 2 курс. У цьому 

семестрі  студентки ліквідацію заборгованостей  не  розпочали. 

Двулят-Лешневською І.С. - боржники: 

• група І ЛД-11 з дисципліни «Клінічна лабораторна діагностика»: 

- Падук А. – 31 невідпрацьоване практичне заняття, п’ять МК;  

- Рожкова В.  – 21 невідпрацьоване практичне заняття, п’ять МК; 

- Чухрай К. – 25 невідпрацьованих практичних занять, п’ять МК. 

• група ІІ ЛДф-1 з дисципліни  «Клінічна лабораторна діагностика»: 

- Заокіпний В. – 20 невідпрацьованих практичних занять, три МК; 

- Кузьма В. – 15 невідпрацьованих практичних занять, три МК. 

 

УХВАЛИЛИ: 

1. Інформацію прийняти до відома. 

2. Продовжити відпрацювання студентами занять. 

3. Провести консультації. 

 

Завідувачка кафедри                                           Заслужений працівник освіти 

                                                                                 У. М. Федорович 

Секретар                                                                   вищої кваліфікаційної категорії 

                                                                                 Г. М. Засанська 

 


