
Протокол № 3  (позачерговий) 
засідання кафедри лабораторної медицини від 25.09.2020 р. 

Голова:  Федорович У.М. (зав. кафедри, Засл. прац. осв. України)     
Секретар:  Засанська Г.М. (асистент кафедри) 
Присутні: Федечко Й.М., Любінська О.І., Шашков Ю.І., Древко І.В., Двулят-

Лешневська І.С., Менів Н.П., Стахера І.М., Сидор О. К., Смачило І.С., Сойка 
Л.Д., Назар О.Ю., Цюник Н.П., Різун Г.М., 
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. Провести підготовку навчальної документації для Державної інспекції якості 
освіти 

 

1. СЛУХАЛИ:  
Завідувача кафедри лабораторної медицини Федорович У.М., яка у кожного 
викладача прийняла навчально-методичні комплекси з дисциплін: 
Древко І.В. подала комплекси з таких дисциплін:  
Гістологія, цитологія та ембріологія для груп 1ЛД21, 2ЛД21, 1ЛД22;  
Гістологія з технікою гістологічних досліджень для групи 1ЛД11; 
Двулят-Лешневська І.С. подала комплекси з таких дисциплін:  
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. подала комплекси з таких дисциплін:  
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. подала комплекси з таких дисциплін:  
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. подала комплекси з таких дисциплін:  
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. подав комплекси з таких дисциплін:  



Військово-методична підготовка та медицина надзвичайних ситуацій для 
групи 1МС, АК11; 
Різун Г. М.  подала комплекси з таких дисциплін:  
Гігієна з основами екології та технікою санітарно-гігієнічних досліджень 

для групи 2ЛД11; 
Основи екології та профілактичної медицини для групи 2МС11-12; 

Стахера І.М. подала комплекси з таких дисциплін:  
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. подав комплекси з таких дисциплін: 
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. подала комплекси з таких дисциплін:  
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. подала комплекси з таких дисциплін:  
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. подав комплекси з таких дисциплін: 
Епідеміологія для групи 1МС22, 1МСв22,23, 2АК11, 4ЛД21;  
Інфекційні хвороби з оцінкою результатів дослідження 2ЛД22, 3ЛД21; 
Медсестринство в інфектології для 3МС21; 
 

УХВАЛИЛИ: 

1. Вичитати подані лекції щоб не було помилок. 
2. Викладачам доздати вузькі дисципліни: Федечкові Й.М. та комплекс з 
дисципліни Хвороби цивілізації для групи 2МС31. 
Назар О. не здав дисциплін: 
Основи екології лекції для 1СО11; 
Основи екології та профілактичної медицини 2АК11; 
Видрукувати НМКД Засанській Г.М. 
 

Завідувач кафедри 

Лабораторної медицини                                                               У.М.Федорович 

 



Секретар                                                                                          Г.М. Засанська 


