
Протокол №2 

засідання кафедри лабораторної медицини від 14.09.2020 

 Голова:  Федорович У.М. (зав. кафедри, Засл. прац. осв. України)     
 Секретар:  Засанська Г.М. (асистент кафедри) 
 Присутні: 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. 

        Відсутні:   сумісники - Крупка Н.О. (доцент за сумісництвом на 0,25 
ставки), 
                                                Фартушок Н.В. (доц., викл. біохімії),  
                                                Горбулінська О.В.(к.б.н., викл.фарм.хімії). 

       Порядок денний: 
1. Розгляд та обговорення «Положення про навчально-методичний 
комплекс навчальної дисципліни» та вимоги до складання навчально-

методичних комплексів,  методрекомендацій відповідно до 
навчального плану академії 2020/21року.  
2. Розгляд питання про підвищення кваліфікації та атестації 
викладачів кафедри.  
3. Розгляд і затвердження екзаменаційних семестрових білетів 

спеціалізації “Лабораторнна діагностика” освітньо-кваліфікаційного 
рівня – молодший спеціаліст та бакалавр; методичних рекомендацій, 
конспектів лекцій.  
4. Інформація про наукову роботу викладачів кафедри   
5. Розгляд та обговорення плану роботи науково-студентського 
об’єднання „Лабораторна діагностика”. 

6. Розгляд і затвердження текстових варіантів лекцій  
7. Різне.  
 

• 1. СЛУХАЛИ та ОБГОВОРИЛИ інформацію зав.кафедри щодо:  
• розгляду 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, які 

атестуються: 
Шашкова Ю.І., який подав на затвердження навчально-методичний 
комплекс з дисципліни «Інфекційні хвороби з оцінкою результатів 
досліджень»  зі спеціальності 224 Технології медичної діагностики та 



лікування спеціалізації Лабораторна діагностика у гр. ІVЛД 22 

відповідно до навчальної програми 2020 р. 

Федорович У.М., яка подала на затвердження навчально-методичний 
комплекс з дисципліни: 

- «Мікробіологія, вірусологія, імунологія з мікробіологічною 
діагностикою»  зі спеціальності 224 Технології медичної діагностики 
та лікування спеціалізації Лабораторна діагностика у гр. ІVЛД 22 
відповідно до навчальної програми 2020 р. 

- «Клінічна мікробіологія»  зі спеціальності 224 Технології медичної 
діагностики та лікування спеціалізації Лабораторна діагностика у гр. 
ІVЛД 22 відповідно до навчальної програми 2020 р. 

• УВАЛИЛИ:  
• Затвердити НКМД з дисциплін: 

•  «Інфекційні хвороби з оцінкою результатів досліджень»  зі 
спеціальності 224 Технології медичної діагностики та лікування 
спеціалізації Лабораторна діагностика у гр. ІVЛД 22 відповідно до 
навчальної програми 2020 р. 

• «Мікробіологія, вірусологія, імунологія з мікробіологічною 
діагностикою»  зі спеціальності 224 Технології медичної діагностики 
та лікування спеціалізації Лабораторна діагностика у гр. ІVЛД 22 
відповідно до навчальної програми 2020 р. 

• «Клінічна мікробіологія» зі спеціальності 224 Технології медичної 
діагностики та лікування спеціалізації Лабораторна діагностика у 
гр. ІVЛД 22 відповідно до навчальної програми 2020 р. 

• Готувати НКМД  для Державної інспекції якості освіти. 

• Подати завідувачу кафедри упорядкований НМКД для обговорення і 
затвердження до 14.09.20р.  

• Видрукувати викладачами кафедри до 23.09.20р. матеріали НМКД 
для атестації. 

Древко І.В. :  
Гістологія, цитологія та ембріологія для груп 1ЛД21, 2ЛД21, 1ЛД22;  
Гістологія з технікою гістологічних досліджень для групи 1ЛД11; 
Двулят-Лешневська І.С. :  
Клінічні лабораторні дослідження для групи 1лд11, 2ЛД11; 
Клінічна лабораторна діагностика для групи 4ЛД21; 
Біологічна хімія з біохімічними методами дослідження для групи 2ЛД11; 
Біологічна хімія з біохімічною діагностикою для групи 3ЛД21, 4ЛД21; 



Засанська Г. М. здала навчально-методичні комплекси – комп’ютерну 
верстку; 
Сидор О.К. :  
Гігієна з основами екології та технікою санітарно-гігієнічних 
досліджень для групи 2ЛД12, 3ЛД12; 
Гігієна з гігієнічною експертизою для груп 3ЛД21, 4ЛД21, 2ЛД22; 
Любінська О.І. :  
Клінічні лабораторні дослідження для групи 2ЛД12, 3ЛД12; 
Клінічна лабораторна діагностика для групи 3ЛД21, 4ЛД21, 2ЛД22; 
Клінічна патологія для групи 1ЛД11; 
Біологічна хімія з біохімічними методами дослідження для групи 2ЛД12, 
3ЛД12; 
Біологічна та клінічна хімія для групи 3ЛД21, 4ЛД21; 
Менів Н.П. :  
Мікробіологія з основами імунології та технікою мікробіологічних 
досліджень для групи 2ЛД11; 
Основи мікробіології з імунологією для групи 1АК11; 
Мікробіологія для груп 1МС11-13; 

Основи мікробіології, вірусології та імунології для групи 1СТ11; 
Назар О.Ю. :  

Військово-методична підготовка та медицина надзвичайних ситуацій 
для групи 1МС, АК11; 
Різун Г. М.  :  
Гігієна з основами екології та технікою санітарно-гігієнічних 
досліджень для групи 2ЛД11; 
Основи екології та профілактичної медицини для групи 2МС11-12; 

Стахера І.М. :  

Техніка лабораторних робіт для групи 1ЛД11, 1ЛД21; 
Мікробіологія для групи 1МСв11; 
Мікробіологія з основами імунології та технікою мікробіологічних 
досліджень для групи 1ЛД11; 
Мікробіологія, вірусологія, імунологія з мікробіологічною діагностикою 
для групи 2ЛД21; 
Федечко Й.М. : 
Мікробіологія, вірусологія, імунологія з мікробіологічною діагностикою 
для груп 2ЛД21, 3ЛД21, 4ЛД21 лекції ; 
Клінічна мікробіологія для групи 4лд21, 2лд22 лекції; 
Лабораторна служба. Оцінка аналітичних методів для групи 2ЛД22; 
Клінічна імунологія та алергологія для групи 2МС31; 
Федорович У.М. :  
Мікробіологія для групи 1МСв21;  

Клінічна мікробіологія для групи 4ЛД21, 2ЛД22; 
Мікробіологія, вірусологія, імунологія з мікробіологічною діагностикою 
для групи 2ЛД21, 3ЛД21, 4ЛД21; 



Мікробіологія з основами імунології та технікою мікробіологічних 
досліджень для групи 1ЛД12, 2ЛД12,3ЛД12; 
Цюник Н.Ю. :  
Аналітична хімія для групи 1ЛД11; 
Безпека життєдіяльності для групи 2ЛД12, 2МС13, 2СТ11; 
Основи охорони праці та охорона праці в галузі для 2СТ11 , 1АК11, 
2ЛД11; 
Шашков Ю.І. : 
Епідеміологія для групи 1МС22, 1МСв22,23, 2АК11, 4ЛД21;  
Інфекційні хвороби з оцінкою результатів дослідження 2ЛД22, 3ЛД21; 
Медсестринство в інфектології для 3МС21; 
• Подати навчально-методичні комплекси на оглядову комісію перед 

атестацією.  
• Використовувати НМКД при проведенні занять. 
• Інформацію прийняти до уваги. 
 

• 2. СЛУХАЛИ та ОБГОВОРИЛИ інформацію Федорович У.М.: 
    про підвищення кваліфікації (стажування), атестацію викладачів та 

курси з педагогіки, особливо звернути увагу викладачам, які мають 
нові дисципліни, загальний обсяг впродовж 5 років має бути 6 
кредитів щодо підвищення кваліфікації. 
Атестацію цього року мають проходити такі викладачі:  

• Засанська Г.М. – викладач вищої категорії (підтвердження викладач 
вищої категорії);    Сидор О.К. – викладач 1 категорії, пропонується 
вища категорія; 

• Федорович У.М. – викладач вищої категорії, викладач-методист 
(підтвердження викладач-методист); 

• Шашков Ю.І. – викладач вищої категорії, викладач-методист 
(підтвердження викладач-методист); 

• викладачі Менів Н.П. та Різун Г.М. – викладачі 2 категорії, 
пропонується на  1 категорію; 

В березні місяці атестація в Академії, у квітні 2021 року – 

при Департаменті охорони здоров’я. 
 

• Підвищення кваліфікації викладачі проходитимуть у ВНЗ: 
• Менів Н.П. - стажування на кафедрі мікробіології Львівського 

національного медичного університету імені Данила Галицького, 
термін підвищення кваліфікації (стажування) з 07.10.2020 р. до 
28.10.2020 р. включно. 
Назар О.Ю. – ТУ на кафедрі Львівського національного університету 
імені Івана Франка з навчальної дисципліни «ВМП» з 26.10.20 р. по 
20.11.20 р. 



• Різун Г.М. – на кафедрі екології  Львівського національного 
університету імені Івана Франка з навчальної дисципліни «Основи 
екології та профілактичної медицини» з 02.11.20 р. по 27.11.20 р.; 

• Сидор О.К. – на кафедрі гігієни та профілактичної токсикології 
ФПДО Львівського національного медичного університету ім. 
Данила Галицького з навчальної дисципліни «Гігієна з основами 
екології та технікою санітарно-гігієнічних досліджень» 09.11.20 р. до 
20.11.20 р. включно; 

• Засанська Г.М. - на кафедрі екології Львівського національного 
університету імені Івана Франка з навчальної дисципліни «Гігієна з 
основами екології та технікою санітарно-гігієнічних досліджень» з 
30.11.20 р. по 28.12.20 р.; 

• ознайомлено викладачів кафедри з Постановою кабінету міністрів 
України від 21 серпня 2019 р. «Деякі питання підвищення 
кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників» та 
Постановою кабінету міністрів України від 27 грудня 2019 р. №1133 

«Зміни, що вносяться до Порядку підвищення кваліфікації 
педагогічних і науково-педагогічних працівників»;  

• перелік про підвищення кваліфікації викладачів здано в 
методкабінет: 

ПЕРЕЛІК  
педагогічних / науково-педагогічних працівників кафедри лабораторної медицини, 

які планують підвищення кваліфікації у 2020-2021н.р. 
  

П.І.Б. 
працівників  

Посада, 
вчений 
ступінь, 

вчене 
звання 

Заклад вищої освіти, 
наукова установа, 

організація, 
підприємство 
проходження 
підвищення 
кваліфікації 

Термін 
проходження 
підвищення 
кваліфікації 

1.Древко Ірина 
Володимирівна  

викладач МОЗ України 
Львівський 
національний 
медичний університет 
імені Данила 
Галицького,  

 

2000-2021 н.р. 
«Гістологія, 
цитологія та 
ембріологія», 

«Патофізіологія», 
«Медсестринство в 

дерматології і 
венерології» 

2.Засанська Галина 
Михайлівна  

асистент МОЗ України 
Львівський 

національний медичний 
університет імені 

Данила Галицького; 

МОН України 
Львівський 

національний 

2000-2021 н.р. 
«Гігієна» та 
психолого-

педагогічний цикл 

1-2 семестр 



університет  

імені Івана Франка. 
Інститут 

післядипломної освіти 
та доуніверситетської 

підготовки 

 

3. Крупка Неля 
Омельянівна 

 

кандидат 
медичних 

наук, доцент 

МОЗ України 
Львівський 

національний медичний 
університет імені 

Данила Галицького 

2000-2021 н.р. 
1 семестр 

4. Менів Наталія 
Павлівна 

викладач МОЗ України 
Львівський 

національний медичний 
університет імені 

Данила Галицького; 
МОН України 

Львівський 
національний 
університет  

імені Івана Франка. 
Інститут 

післядипломної освіти 
та доуніверситетської 

підготовки 
 

2000-2021 н.р. 
1 та 2 семестри 

"Мікробіологія" та 
психолого-

педагогічний цикл 

5. Назар Орест 
Юрійович 

асистент МОН України 
Львівський 

національний 
університет  

імені Івана Франка; 

 

 

2000-2021 н.р. 

1 семестр 

«Військово-медична 
підготовка та 

медицина 
надзвичайних 

ситуацій» 

6. Різун Ганна 
Михайлівна 

викладач МОЗ України 
Львівський 

національний медичний 
університет імені 

Данила Галицького; 

 

2000-2021 н.р. 

2 семестр 

"Основи екології та 
профілактичної меди 

цини" 

7. Сидор Оксана 
Кирилівна 

викладач МОЗ України 
Львівський 

національний медичний 

2000-2021 н.р. 

1 семестр 



університет імені 
Данила Галицького; 

 

«Загальна гігієна» 

8. Сойка Лариса 
Дмитрівна  

кандидат 
хімічних 

наук 

МОН України 
Львівський 

національний 
університет імені 

Івана Франка. Інститут 
післядипломної освіти 
та доуніверситетської 

підготовки 

 

2020-2021 р. 

2 семестр 

«Психолого-

педагогічний цикл» 

9.Фартушок Надія 
Володимирівна 

кандидат 
хімічних 

наук, доцент 

МОЗ України 
Львівський 

національний медичний 
університет імені 

Данила Галицького 

 

2020-2021 р.  

"Біологічна хімія" 

10. Федорович Уляна 
Михайлівна  

Заслужений 
працівник 

освіти 
України, 

Відмінник 
освіти 

України 

МОЗ України 
Львівський 

національний медичний 
університет імені 

Данила Галицького 

 

2020-2021 р. 
"Мікробіологія" та 

як завідувач кафедри 
лабораторної 

медицини 

УХВАЛИЛИ:  
• Інформацію прийняти до уваги. 
• Скерувати викладачів кафедри на курси підвищення кваліфікації 

згідно плану. 
 

3. СЛУХАЛИ та ОБГОВОРИЛИ: 
Розгляд і затвердження екзаменаційних семестрових білетів 

спеціалізації “Лабораторнна діагностика” освітньо-кваліфікаційного 
рівня – молодший спеціаліст; методичних рекомендацій, конспектів 
лекцій.  

• Любінська О.І.  - з навчальної  дисципліни  «Клінічні лабораторні 
дослідженя» складено 100 тестів для семестрового екзамену  для 
групи ІІІ ЛД-12 для Сlass rum  та 16 варіантів по 3 питання в білеті;  

• Цюник Н.Ю. - з навчальної дисципліни «Охорони праці» складено 
100 тестів для семестрового екзамену  для групи  ІІІ ЛД-12 для Сlass 
rum;  

• Менів Н.П., Федорович У.М.  - методичні рекомендації з 
навчальної дисципліни «Мікробіологія з основами імунології та 



технікою лабораторних досліджень» з розділу «Санітарно-

бактеріологічні дослідження» спеціальності 224 технології медичної 
діагностики та лікування спеціалізації Лабораторна діагностика 
(розроблено 7 практичних занять) група 3ЛД12; 

• Шашков Ю.І. методичні рекомендації до  практичних занять з 
дисципліни «Інфекційні хвороби з оцінкою результатів досліджень»  
зі спеціальності 224 Технології медичної діагностики та лікування 
для студентів   гр. ІVЛД 22. 

• Менів Н. П.  - конспекти лекцій з навчальної дисципліни 
«Мікробіологія» спеціальності 223 Медсестринство спеціалізації 
Сестринська справа, освітнього ступеня молодший бакалавр для 
групи з особливими потребами – незрячі (12 лекцій); 

• Федорович У.М. - конспекти лекцій та мультимедійні презентації 
для лекцій та практичних анять з навчальної дисципліни "Клінічна 
мікробіологія" для студентів спеціальності 224 технології медичної 
діагностики та лікування спеціалізація Лабораторна діагностика 
(групи 4ЛД21,22) та з навчальної дисципліни "Мікробіологія, 
вірусологія, імунологія з мікробіологічною діагностикою" 
спеціалізація Лабораторна діагностика (група 2ЛД22). 

 

      УХВАЛИЛИ: 
• Схвалити подані на обговорення та затвердження:  
• методичні рекомендації для практичних занять з дисциплін: 

«Мікробіологія з основами імунології та технікою лабораторних 
досліджень» з розділу «Санітарно-бактеріологічні дослідження» 
спеціальності 224 технології медичної діагностики та лікування 
спеціалізації Лабораторна діагностика група 3ЛД12 (7 практичних 
занять) - Менів Н.П.,  

          Федорович У.М.;  
• методичні рекомендації до  практичних занять з дисципліни 

«Інфекційні хвороби з оцінкою результатів досліджень»  зі 
спеціальності 224 Технології медичної діагностики та лікування для 
студентів   гр. ІVЛД 22 - Шашков Ю.І.  

• тести для семестрового екзамену  для групи ІІІ ЛД-12 для Сlass rum  
та 16 варіантів по 3 питання в білеті з навчальної  дисципліни  
«Клінічні лабораторні дослідженя» - Любінська О.І.; 

• тести для семестрового екзамену  з навчальної дисципліни «Охорони 
праці» для групи  ІІІ ЛД-12 для Сlass rum - Цюник Н.Ю.;  

• конспекти лекцій з навчальної дисципліни «Мікробіологія» 
спеціальності 223 Медсестринство спеціалізації Сестринська справа, 



освітнього ступеня молодший бакалавр для групи з особливими 
потребами – незрячі (12 лекцій) -  Менів Н. П. 

• конспекти лекцій та мультимедійні презентації для лекцій та 
практичних анять з навчальної дисципліни "Клінічна мікробіологія" 
для студентів спеціальності 224 технології медичної діагностики та 
лікування спеціалізація Лабораторна діагностика (групи 4ЛД21,22) 
та з навчальної дисципліни "Мікробіологія, вірусологія, імунологія з 
мікробіологічною діагностикою" спеціалізація Лабораторна 
діагностика (група 2ЛД22) - Федорович У.М. 

• Застосувати вище перелічені методрекомендації, тести, конспекти 
лекцій при підготовці здобувачів вищої освіти до практичних занять 
та  проведенні практичних занять.  

• Використати екзаменаційні білети при проведенні семестрового 
екзамену. 
 

• 4. СЛУХАЛИ та ОБГОВОРИЛИ інформацію викладачів про 
наукову роботу:  

• Шашковим Ю.І. підготовлено тези на тему “Проблеми навчально-

методичного забезпечення дистанційного навчання” для  науково-

методичної конференції з міжнародною участю  “Актуальні питання 
підвищення якості освітнього процесу, присвячену 75-річчю Івано-

Франківського національного медичного університету;  
 

• Сидор О.К., Шашков Ю.І., Засанська Г.М., Назар О.Ю. провели 
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".  

 

• Федечко Й.М. запропонував тематику наукових семінарів кафедри, 
зокрема,  пропозиції теми доповідей: 

• Федечко Й.М. – «Напрямки і технології одержання вакцин проти 
Covid-19»; 

• …………...... - «Хромогенні середовища – практика й перспективи 
застосування в практичних лабораторіях»; 

• Любінська О.І., Двулят-Лешневська І.С., Древко І.В.– «Рецептори 
злоякісних клітин, застосування моноклональних антитіл для 
виявлення та протипухлинної терапії»; 

• Біохіміки – «Інгібітори транскрипції та трансляції Covid-19 як 
противірусні препарати»; 

• Ю.І.Шашков – «Особливості епідеміології Covid-19»; 



• Г.М.Засанська, Назар О.Ю., Сидор О.К. – «Значення загально 
гігієнічних заходів для профілактики передавання вірусних 
інфекцій»; 

• …………… – «Значення бактеріальної мікрофлори при вірусних 
пневмоніях»;  

• …………… - « Бореліози, епідеміологія, клінічні прояви, 
діагностика» 

• виступила зав.кафедри щодо вибору представника кафедри до 
методичної ради академії. 

  

Федорович У.М. Виконання розділів теми наукового дослідження 
кафедри: «Управління якістю підготовки фахівців спеціальності 224 
Технології медичної діагностики та лікування на основі 
експериментальних, теоретичних та статистичних досліджень». 
Стаття Berezovska, U Fedorovych, Y Kryvko, D Vakulenko. Building a 

Visually Rich Learning Environment to Bridge the Communication Divide 

in Deaf Education. Hands-on Science. Science Education. Discovering and 

understanding the wonders of Nature. Costa MF, Dorrío BV (Eds.); Hands-

on Science Network, 2020, 67-72.  

  Федорович У.М., Менів Н.П., Березовською І.Б. подано тези 
«Провідні тенденції в розвитку вищої медсестринської освіти для 1 
Всеукраїнської науково-практичної конференції (заочна форма) 
«Стратегія розвитку вищої медсестринської освіти у форматі “Року 
медсестринства в Україні 2020” проведеної 30.09.2020 р. кафедрою 
внутрішньої медицини та управління охороною здоров’я Неділько 
Р.С.   

 Федорович У.М. запропонувала до методичної ради академії за 
вимогою методичного кабінету Шашкова Ю.І. 

 

       УХВАЛИЛИ: 
• Інформацію прийняти до відома.  
• Затвердити тематику методичних та наукових семінарів кафедри. 
• Затвердити  до методичної ради академії - Шашкова Ю.І. 
• Прийняти до відома інформацію про наукову роботу викладачів. 
• Активізувати наукову роботу викладачів кафедри: надалі 

працювати над написанням підручників, навчальних посібників, 
методичних рекомендацій для практичних занять та самостійної 
позааудиторної роботи, мультимедійних презентацій для лекцій та 
практичних занять тощо. 

 

• 5. СЛУХАЛИ: 
Розгляд та обговорення плану роботи науково-студентського 
об’єднання „Лабораторна діагностика”. Доповідач - Любінська О.І. 



 

УХВАЛИЛИ: 
Затвердити план роботи науково-студентського об’єднання 
„Лабораторна діагностика”.  

 

• 6. СЛУХАЛИ: 
• Стахеру І.М. яка подала на обговорення текстові варіанти лекції для 

групи: 
• ІІ ЛД 11- навчальна дисципліна «Мікробіологія з основами 

імунології та технікою мікробіологічних досліджень» - 6 лекцій ; 
удосконалення лекцій у групі: 

     І МС в11 навчальна дисципліна «Мікробіологія» -10 лекцій. 
 

• УХВАЛИЛИ: затвердити складені викладачем Стахерою І.М. 
текстові варіанти лекції для групи: ІІ ЛД 11- навчальна дисципліна 
«Мікробіологія з основами імунології та технікою ікробіологічних 
досліджень»  та удосконалені лекції у групі: І МС в11 навчальна 
дисципліна «Мікробіологія». 

 

     7. СЛУХАЛИ  РІЗНЕ:  
•  інформацію завідувачки кафедри про проведення наукового 

семінару 25.09.2020р. на тему «Лабораторні інформаційні системи як 
вимога часу достовірності результату» викладачами Федорович 
У.М., Менів Н.П. та Березовською І.Б. (кафедри фундаментальних 
дисциплін); 

• про проходження курсів підвищення кваліфікації в Сумському 
університеті – навчання по МУДЛ викладачів кафедри: Двулят-

Лешневська І.С., Древко І.В., Любінська О.І., Менів Н.П., Різун Г.М., 
Сидор О.К., Стахера І.М., Федорович У.М.. Шашков Ю.І.; 

• про планування показових занять викладачам, які атестуються. 
           

          ВИСТУПИЛИ:  
• Сойка Л.Д. розповіла на засіданні завідуючими кафедрами про набір 

студентів, всім викладачам купити захисні маски, до 23 вересня 
здати всі матеріали до кафедри по НМКД закріплених за кафедрою.  

• В нас організовано  фаховий коледж,  є фахова передвища освіта, 
випускаємо фахового молодшого бакалавра і мають бути вибіркові 
дисципліни. Маємо також акредитувати ЛД, СТ спеціальності.  
Студент має право вибору вибіркової дисципліни, будемо 
створювати каталог вибіркових дисциплін. Є графік освітнього 
процесу, роздала завідувачам кафедр.  

• Виготовлені лекційні та практичні журнали. Лекційні у деканів, а 
практичні роздати викладачам. Новий набір – бакалаври та магістри 



обов’язково пишуть білі журнали. 28 числа перевірка державної 
інспекції якості освіти. У вченій раді будуть доктори наук.  

• Федорик В.М.  23 вересня подати записку до проректора хто не здав 
НМКД. Чи кафедра готова до перевірки. Має бути на кафедрі: 
НМКД, плани роботи кафедри, протоколи за роки, індивідуальні 
плани роботи викладачів кафедри, підписані документи, заповнені 
журнали, частина занять буде в дистанційній формі навчання. 
Заняття: лекції в Zoom, мають бути зафіксовані заняття. Має бути 
робота з працедавцями на випускних кафедрах. Напрям на 
студентоцентралізоване навчання. Співпраця зі студентами. 
Провести моніторинг освітніх програм.   

• Юристовська Н.Я. Доповіла про те, що ми отримали гуртожиток. 
Проводиться побілка, ремонт, підключається вода тощо. Прохання 
до кінця місяця не ставити нб, оскільки студенти доїжджають. В 
театрі М.Заньковецької не було викладачів. Йти на зустріч 
студентам. 

• Стоколос-Ворончук О.О. доповіла про те, що створюється рада 
молодих вчених (до 36 років). Вибрати відповідальних за науку. Має 
бути при поданні статті супровідний лист. Тема вивірена, перевірена 
на антиплагіат. 

• Древко І.В. подала інформацію щодо екскурсії  в Кам’янець-

Подільський, Чернівці, Бакота з 9.10.20 по 11.10.20 р. 
• клопотання: кафедра лабораторної медицини ВНКЗ ЛОР «Львівська 

медична академія імені Андрея Крупинського» звертається з 
клопотанням про визнання здобуття наукового ступеня «кандидат 
педагогічних наук» Любінською Орисею Іванівною, як підвищення 
кваліфікації (підстава 1: Постанова Кабінету Міністрів України від 
21 серпня 2019 р. № 800 «Деякі питання підвищення кваліфікації 
педагогічних і науково-педагогічних працівників»; підстава 2: 
Постанова Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2019 р. №1133 
«Зміни, що вносяться до Порядку підвищення кваліфікації 
педагогічних і науково-педагогічних працівників»).  

• необхідно оновити веб-сайт кафедр, оживити роботу ОМКК; будуть 
контролювати проведення занять на практичних базах. Не можна 
переносити заняття без відома адміністрації. Заповнюючи журнали, 
ставити «нб» – пропуски занять, рекомендується змішане  
проведення занять (якщо в групі 20 і більше студентів, заняття 
проводяться онлайн, якщо менше  - овлайн);  

 

УХВАЛИЛИ:  інформацію прийняти до відома і виконання. 
 

        Завідувачка кафедри                                                    У. М. Федорович  
                                                                                         Заслужений 
працівник освіти  



                                                                                           

                Секретар                                                                   Г. М. Засанська  
                                                                                                  асистент  
кафедри 

 

 

 
 


