
Протокол №6  
позачергове засідання кафедри лабораторної медицини дистанційно  

від 18.11.2020 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. 
Відсутні:   Федечко Й.М. (в телефонному режимі), Древко І.В.(у 
відпустці за власний рахунок), Смачило І.С. (відсутній Інтернет);  
                    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, обговорення та пропозиції щодо створення силабусів з 
навчальних дисциплін викладачами кафедри. 
2. Про питання про стан навчання (дані про проведені заняття, 
скріпшоти), відпрацювання здобувачами вищої освіти пропущених 
занять та успішність студентів у групах.  
3. Різне. 
 

         1. СЛУХАЛИ  та ОБГОВОРИЛИ: 
• інформацію завідувачки кафедри, яка почергово (покроково) 

розібрала пункти Силабусу та його оформлення. Відеозапис 
додається.  

 

        ВИСТУПИЛИ: 
• Любінська О.І., яка відмітила що все вирішиться в процесі написання 

Силабусів. 
• Шашков Ю.І., запропонував внести окрему графу «новітня 

література», яка вже видана і закупити новітню навчальну літературу 
до бібліотеки, а також донести відомості щодо неї до студентів, а не 
тільки в Силабусах вказувати літературу ХХ століття,  яка наявна в 
бібліотеці Академії; 

• Сидор О.К., задала питання: «Силабус – це заміна робочих 
навчальних програм на ІІ семестр, доповнення до НМКД чи просто 
навчальний план?»; 

• Федорович У.М., дала відповідь на поставлене питання – Силабуси 
створюються в основному для студентів; типові і робочі навчальні 
програми на ІІ семестр вже є здані у вересні місяці в методичний 



кабінет, тому необхідно створювати Силабуси на ІІ семестр 2020-

2021 навчального року; 
• Пропозиції Федорович У.М.: внести в Силабус  прізвище розробника 

або розробників  дисципліни – лекцій та практичних занять, а не 
лише того, хто читає дисципліну; силабуси обов’язково погодити з 
методичним кабінетом; зробити перевидання своїх підручників у 
електронному варіанті в 2021 році; рекомендується викладачу 
написати рецензії на свої типові навчальні  програми або входити до 
складу рецензентів.  

• Федечко Й.М. в телефонному режимі запропонував  писати Силабуси 
на Модуль. Першого року один викладач читає дисципліну, на 
другий рік цю ж дисципліну продовжує читати інший викладач, а 
значить Силабус пише другий викладач; 

• Федорович У.М., не погодилася з пропозицією Федечка Й.М., адже 
по спецдисциплінах є випускна атестація (держекзамени). Хто 
починає читати, той і має продовжувати читати (за винятком декрету 
викладача або іншої поважної причини). Викладач має відповідати  
за підготовку студента на КРОЦІ. 

          

          УХВАЛИЛИ: 
• Прийняти до відома і виконання рекомендації щодо створення 

Силабусів.  
• Здати відео дистанційного засідання кафедри та витяг з протоколу 

засідання кафедри в навчальну частину. 
• Прийняти за основу Силабус розроблений методичним кабінетом. 
• Запропонувати в Силабусі  графу «новітня література». 
• Внести в Силабус графу «прізвище розробника навчальної 

дисципліни». 
• Розробити  Силабуси з навчальних дисциплін на ІІ семестр 2020-

2021 навчального року. 
 

          2. СЛУХАЛИ та ОБГОВОРИЛИ: 
• інформацію про стан навчання (дані про проведені заняття, 

скріпшоти), відпрацювання здобувачами вищої освіти пропущених 
занять та успішність студентів у групах.  

  Викладач Стахера І.М.: Група ІІ ЛД 11 дисципліна « 
Мікробіологія з основами імунології та технікою мікробіологвчних 
досліджень» у студентки  - Солтис Христини пропущено і не 
відпрацьовано всі 12 год лекційних занять, а також 60 год практичних 
занять з даної дисципліни. Написано два рапорти на ім’я декана 
відділення Безкоровайній У.Ю. 

• Група ІМСв11 дисципліна «Мікробіологія» у студентки 
Калакуцької Тетяни пропущено і не відпрацьовано 10 практичних 



занять (20 год)  і Модульний контроль. Написано рапорт на ім’я 
декана відділення Дуб Н.Є. 

• Викладач гігієни Сидор О.К. 

• ІІІ лд12   та  ІІІ лд21 всі студенти успішно завершили навчання в 
цьому семестрі. 

• ІV ЛД21 – заняття ще тривають. Залишилось написати МК  у обох 
бригадах. 

• Невідпрацьовані пропусти у студентів  Жовнір Ірини ( три «нб» деякі 
ще з вересня - жовтня) та Боднар Олени (два «нб» теж ).  

• ІV ЛД22 – цього тижня завершення занять – модульний контроль. 
Невідпрацьовані пропусти у студентів  Яроцька ( три «нб»),  Царук  - 
чотири «нб».  Решта студентів успішно завершують семестр. 

• Викладач Менів Н.П. Невідпрацьовані пропусти у студентки   
• ІІ МС 21 - Чучвич Віра - 7 нб з дисципліни Мікробіологія. 
• Викладач Засанська Г.М.  

• Боржник: СОЛТИС ХРИСТИНА – група ІІ ЛД-11 з навчальних 
дисциплін має заборгованості: 

• «Інфекційні хвороби з основами епідеміології» 

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

• Не відвідувала і не відпрацьовувала заняття.  

• Подано рапорт на ім’я декана факультету Безкоровайна У.Ю. 

Викладач Древко І.В. 

Група ІІлд21 вже закінчила навчання з дисципліни «Гістологія, 
цитологія та ембріологія». Всі теми у всіх студентів здані, 
заборгованостей немає, виставлено ПМО 

Група Ілд22 заборгованості у Кінаш Маріі і Шушкевич Маряни) в 
обох незадовільна оцінка за перший МК і нездані тем 

Двулят-Лешневська І.С. Боржники 

ІІ ЛД11 – Клінічні лабораторні дослідження – Солтис Христина 

Відсутня на 4-ох лекціях з 6. 

Відсутня на 10-ти практ.заняттях з 11ти, з них – два МК. 

Відповідно, жодна тема не здана. 



ІІ ЛД11 – Біологічна хімія з біохімічними методами дослідження – 

Солтис Христина 

Відсутня на 3-ох лекціях з 12. 

Відсутня на 10-ти практ.заняттях з 10ти, з них – два МК. 

Відповідно, жодна тема не здана. 

Викладач Шашков Ю.І. 
1. Успішність у гр. 4 Лд 21 з дисципліни «Епідеміологія» за 
результатами диф.заліку: 

«відмінно» - 5 студентів 

«добре» - 6 студентів. 

Якісний показник – 100%. 

2. Результати диференційованого заліку з дисципліни «Інфекційні 
хвороби з оцінкою результатів досліджень» у гр. 4 ЛД22: 

«відмінно» - 3 студенти; 
«добре» - 2 студенти; 
«задовільно» - 1 студентка. 
Якісний показник -  83  % . 

Ще 3 студентки – на індивідуальному навчанні, здають теми. 
3. Результати диференційованого заліку з дисципліни 
«Медсестринство в інфектології» у гр. 3 МС21: 

«відмінно» - 3 студенти; 
«добре» - 9 студентів; 
«задовільно» - 4 студенти. 
Якісний показник -  75 % . 

4. У грудні закінчують навчання гр.ІМС22, ІМСв22 з дисципліни 
«Епідеміологія». Заборгованість має студентка гр. ІМС22  Вачко 
Тетяна  (20 год. практичних занять пропущено). 

• Шашков Ю.І. повідомив проте, що продовжуються лекційні та 
практичні заняття, які фіксуються скріншотами. Виконані практичні 
завдання студенти висилають на електронну пошту викладача. 

          

         УХВАЛИЛИ: 
• Інформацію прийняти до відома. 
• Провести відпрацювання студенами пропущених занять. 



 

        3. СЛУХАЛИ: 
         Інформацію про те, що створюється Рада молодих вчених. Необхідно 

делегувати викладачів 

         науковців до цієї ради. Але вік обмежений - до 36 років.  
         

        УХВАЛИЛИ: 
        До ради молодих вчених Різун Г.М., Цюник Н.Ю. 
 

 

 

 

 

               Завідувачка кафедри                                             У. М. Федорович 

                                                                                      Заслужений працівник 
освіти  
                                                                                           

               Секретар                                                                 Г. М. Засанська 

                                                                                               асистент кафедри  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 


