
Протокол № 7 

засідання кафедри лабораторної медицини 

від 20.12.2022 р. 

 

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

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

Присутні: Вінярська М.С., Гопаненко О.О., Древко І.В., Двулят-Лешневська І.С., 

Любінська О.І., Менів Н.П., Різун Г.М., Сойка Л.Д., Сидор О.К., Федечко Й.М., Цюник 

Н.П., Шашков Ю.І. 

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

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

 

  Порядок денний: 

1. Підготовка матеріалів кафедри до нового сайту кафедри в академії у відповідності 

до рішення Методичної Ради від 05.01.2022 р. Доповідає Федорович У.М. 

2. Фото членів кафедри (у форматі jpeg), прізвище, ім’я, по батькові, науковий 

ступінь, вчене звання, категорія, освіта, сфера наукових досліджень, публікації. 

Формат word. Подає кожен викладач кафедри. 

3. Методичні семінари кафедри. Доповідає Любінська О.І. 

4. Інформація про тему кафедрального дослідження, дату її затвердження, розділи та 

виконавці, план-графік виконання роботи, запланований результат. Доповідає доц. 

Федечко Й.М., Федорович У.М. 

5. Наукове портфоліо викладачів кафедри (окремими файлами по кожному викладачу 

– ПІБ, Список публікацій, інформація про патенти, відкриття, керівництво 

науковими темами). Доповідає кожен викладач кафедри. 

6. Професійна активність викладачів кафедри із загальною таблицею професійною 

активність викладачів кафедри.  

7. Виховна робота містить файли з проведеними виховними заходами за два минулих 

навчальні роки. Доповідають викладачі які проводили таку роботу (керівники груп, 

викладачі). 

8. Звіти викладачів про підвищення кваліфікації: ТУ. 

 

1. СЛУХАЛИ та ОБГОВОРИЛИ інформацію завідувачки кафедри про підготовку 

матеріалів кафедри до нового сайту кафедри. 

ВИСТУПИЛА Федорович У.М. (Заслужений працівник освіти України, завідувач 

кафедри): 

⎯ підготувати матеріали до нового сайту кафедри в академії у відповідності до 

рішення Методичної Ради від 12.12.2022 р.:, План роботи кафедри на 2022-2023 

н.р., Положення про кафедру, стратегія розвитку кафедри, звіт про роботу кафедри 

за 2021-2022 н.р., Звіт про роботу кафедри (якщо такий був на засіданні 

вченої/методичної ради Академії), протоколи засідань кафедри, звіти про наукову 

діяльність, рейтинг викладачів. Штат кафедри лабораторної медицини на 2022/2023 

н.р. у складі:  

⎯ Список членів кафедри 

1. Федорович Уляна Михайлівна (Заслужений працівник освіти України, завідувач 

кафедри) 

2. Сойка Лариса Дмитрівна (кандидат хімічних наук) 

3. Любінська Орися Іванівна (кандидат педагогічних наук) 

4. Федечко Йосиф Михайлович (кандидат медичних наук, доцент) 



5. Гопаненко Ольга Орестівна   

6. Вінярська Марія Степанівна 

7. Двулят-Лешневська Ірина Степанівна 

8. Древко Ірина Володимирівна 

9. Засанська Галина Михайлівна 

10. Менів Наталія Павлівна 

11. Різун Ганна Михайлівна 

12. Сидор Оксана Кирилівна 

13. Цюник Наталія Юріївна 

14. Шашков Юрій Ігорович 

Сумісники (зовнішні): 

1. Крупка Неля Омелянівна (кандидат медичних наук, доцент) 

2. Фартушок Надія Володимирівна (кандидат хімічних наук, доцент) 

РЕЙТИНГ 

викладачів кафедри лабораторної медицини 

КЗВО ЛОР “Львівська медична академія ім. Андрея Крупинського” 

за 2020-2021 н. р. 

№ з/п Прізвище викладача Кількість балів 

1 Федорович Уляна Михайлівна 2626  

2 Шашков Юрій Ігорович  1704 

3 Засанська Галина Михайлівна 1699 

4 Двулят-Лешневська Ірина  Степанівна  1488 

5 Любінська Орися Іванівна  1466 

6 Сидор Оксана Кирилівна  1435 

7 Стахера Ірина Михайлівна  1199 

8 Федечко Йосип Михайлович  1193 

9 Древко Ірина Володимирівна  1187 

10 Менів Наталя Павлівна  1137 

11 Цюник Наталія Юріївна 1109 

12 Різун Ганна Михайлівна  1074 

13 Назар Орест Юрійович 755 

14 Смачило Іванна Семенівна   614 

 

Бали 

викладачів кафедри лабораторної медицини 

КЗВО ЛОР “Львівська медична академія ім. Андрея Крупинського” 

за 2020-2021 н. р. 

1. Двулят-Лешневська Ірина  Степанівна 1488 балів 

2. Древко Ірина Володимирівна 1187 балів 

3. Засанська Галина Михайлівна 1699 балів 

4. Любінська Орися Іванівна 1466 балів 

5. Менів Наталя Павлівна 1137 балів 

6. Назар Орест Юрійович 755 балів 

7. Різун Ганна Михайлівна 1074 бали 

8. Сидор Оксана Кирилівна 1435 балів 

9. Смачило Іванна Семенівна  614 балів 

10. Сойка Лариса Дмитрівна не здавала 

11. Стахера Ірина Михайлівна 1199 балів 

12. Федечко Йосип Михайлович 1193 бали 

13. Федорович Уляна Михайлівна 2626 балів 

14. Цюник Наталія Юріївна 1109 балів 

15. Шашков Юрій Ігорович 1704 бали 

 



РЕЙТИНГ 

викладачів кафедри лабораторної медицини 

КЗВО ЛОР “Львівська медична академія ім. Андрея Крупинського” 

за 2021-2022 н. р. 
 

№ з/п Прізвище викладача Кількість балів 

1 Федорович Уляна Михайлівна 2117  

2 Двулят-Лешневська Ірина  Степанівна 1843  

3 Засанська Галина Михайлівна         1782 

4 Любінська Орися Іванівна 1719 

5 Сидор Оксана Кирилівна 1672 

6 Шашков Юрій Ігорович 1550 

7 Менів Наталя Павлівна 1410 

8 Федечко Йосип Михайлович 1241 

9 Цюник Наталія Юріївна 1097 

10 Древко Ірина Володимирівна 1004 

11 Різун Ганна Михайлівна 968 

 

Бали 

викладачів кафедри лабораторної медицини 

КЗВО ЛОР “Львівська медична академія ім. Андрея Крупинського” 

за 2021-2022 н. р. 

1. Двулят-Лешневська Ірина  Степанівна 1843 бали 

2. Древко Ірина Володимирівна 1004 бали 

3. Засанська Галина Михайлівна      1782  балів 

4. Любінська Орися Іванівна 1719 балів 

5. Менів Наталя Павлівна 1410 балів 

6. Різун Ганна Михайлівна 968 балів 

7. Сидор Оксана Кирилівна 1672 бали 

8. Сойка Лариса Дмитрівна не здавала 

9. Федечко Йосип Михайлович 1241 бал 

10. Федорович Уляна Михайлівна 2117 балів 

11. Цюник Наталія Юріївна 1097 балів 

12. Шашков Юрій Ігорович 1550 балів 

 

УХВАЛИЛИ:  

1. Інформацію прийняти до відома. 

2. Викладачі Вінярська М. С. та Стахера І. М. працювали лише один семестр. Тому 

вирішено цього року ще не включати їх у рейтинг. Стахера І. М. декретна 

відпустка по догляду за дитиною. Смачило І. С. вже завершує працю у 

навчальному закладі. Звіт за рік не здавала. Сойка Л.Д. звіт не здавала. 

 

2. СЛУХАЛИ та ОБГОВОРИЛИ інформацію завідувачки кафедри про оформлення 

інформації членів кафедри: фото членів кафедри (у форматі jpeg), прізвище, ім’я, по 

батькові, науковий ступінь, вчене звання, категорія, освіта, сфера наукових досліджень, 

публікації (у форматі word). 

 



 
 

Вінярська Марія Степанівна - викладач кафедри: 

⎯ Освіта: Львівський державний медичний коледж ім. Андрея Крупинського, 

лабораторна діагностика Львівський національний університет ім. Івана Франка, 

біологічний факультет 

⎯ Професійна діяльність: розробник примірних навчальних і робочих програм, 

методичних рекомендацій до практичних занять. Член Всеукраїнської асоціації 

клінічної хімії та лабораторної медицини (ВАКХЛМ).  

Гопаненко Ольга Орестівна - кандидат біологічних наук: 

⎯ Освіта: Львівський державний медичний коледж, за спеціальністю Лабораторна 

діагностика. Львівський державний університет імені Івана Франка, за 

спеціальністю біологія.  

⎯ Професійна діяльність: Автор 26 наукових праць, в тому числі 1 посібника та 1  

патенту.  Розробник примірних та робочих програм з дисциплін кафедри, тестових 

завдань для складання ліцензійних іспитів, методичних рекомендацій до 

практичних занять та самостійної роботи студентів. Член Львівського осередку 

Всеукраїнської асоціації клінічної хімії та лабораторної медицини. 

⎯ Сфера наукових досліджень: Особливості професійної підготовки студентів із 

вадами слуху спеціальності 224 Технології медичної діагностики та лікування під 

час вивчення фахових дисциплін; ліпідологія; імунологія. 

⎯ Публікації: 

▪ Кількісні хроматографічні методи визначення окремих ліпідів і жирних кислот у 

біологічному матеріалі / Й. Ф. Рівіс, А.В. Шелевач, В.В. Федак, О.О. Гопаненко, І.І. 

Саранчук. – Львів: Сполом, 2017. – 159 с 

▪ Гопаненко О. О. Зміни пероксидних процесів у тканинах кролів за гострого L-

аргінін-індукованого панкреатиту та його корекції / О. О. Гопаненко // Матеріали 

Всеукраїнської Х науково-практичної конференції молодих вчених “Актуальні 

проблеми агропромислового виробництва України”. — с.Оброшине, 2021. — С. 

25–26. 

▪ Rivis Y., Hopanenko O., Stasiv O, Stadnytska O., Gutyj B., Diachenko O., Saranchuk I., 

Klum O., Fedak V., Bratyuk V. Peroxide processes and biosynthesis of cholesterol 



derivatives in rabbit tissues at acute L-arginin-induced pancreatitis and its correction / 

International Conference «Agriculture for Life, Life for Agriculture». – Bucharest, 2022. 

– P. 31. 

▪ Rivis Y., Hopanenko O., Stasiv O, Stadnytska O., Gutyj B., Diachenko O., Saranchuk I., 

Klum O., Fedak V., Bratyuk V. Peroxide processes and biosynthesis of cholesterol 

derivatives in rabbit tissues at acute L-arginin-induced pancreatitis and its correction / 

Scientific Papers. Series D. Animal Science. – Bucharest, 2022. Vol. 65.  №. 2. Р. 34-45.   

Web of Science  

ДВУЛЯТ-ЛЕШНЕВСЬКА ІРИНА СТЕПАНІВНА - викладач кафедри, вища категорія: 

⎯ Освіта: Львівський державний медичний коледж, 2000 р., лабораторна діагностика, 

лаборант-бакалавр (медицина). ЛНУ ім. І.Франка, 2008 р., біологічний ф-т, біолог, 

викладач біології і хімії. ЛНУ ім. І.Франка, 2009 р., англійська мова та література, 

філолог, викладач англійської мови та літератури. З 2017 – 2020 р.р. – аспірант 

кафедри мікробіології ЛНУ ім. І.Франка.  

⎯ Сфера наукових досліджень: Особливості професійної підготовки студентів із 

вадами слуху спеціальності 224 Технології медичної діагностики та лікування під 

час вивчення фахових дисциплін. Біотрансформація сполук озокериту 

мікроорганізмами, виділеними з мінеральної води «Нафтуся». Використання 

симуляційних технологій під час підготовки здобувачів вищої медичної освіти. 

⎯ Професійна діяльність: Співавтор 15 наукових праць.  Учасник міжнародних, 

всеукраїнських та регіональних конференцій, розробник освітньо-професійної 

програми, примірних навчальних і робочих програм, тестових завдань  для 

ліцензійних  іспитів, методичних рекомендацій до практичних занять та 

самостійної роботи студентів.  

⎯ У 2017 – 2020 рр. – аспірант на кафедрі мікробіології ЛНУ ім. І. Франка. Завідувач 

лабораторією Клінічна лабораторна діагностика №2. Член львівського осередку ГО 

«Всеукраїнська асоціація клінічної хімії та лабораторної медицини» (ВАКХЛМ) та 

Товариства мікробіологів України імені С. М. Виноградського.  

⎯ Публікації:  

▪ Двулят-Лешневська І. Мікроорганізми циклу сульфуру, виділені з джерел 

мінеральної води “Нафтуся” / І. Двулят-Лешневська, С. Захарко, С. Гнатуш // XІV 

Міжнародна наукова конференція студентів і аспірантів “Молодь і поступ 

біології”, присвячена 185 річниці від дня народження Б. Дибовського, 10–12 квітня 

2018 р. : тези доп. Львів, 2018. С. 237−238. Режим доступу:  

https://docplayer.net/78419684-Hiv-mizhnarodna-naukova-konferenciya-studentiv-i 

aspirantiv-molod-i-postup-biologiyi-prisvyachena-185-richnici-vid-dnya-narodzhennya-

b.html            

▪ Гурко О.-О. Характеристика мікробоценозів джерел мінеральної води м. Борислава 

/ О.-О. Гурко, С. Притула, І. Двулят-Лешневська, С. Гнатуш // XV Міжнародна 

наукова конференція студентів і аспірантів “Молодь і поступ біології”, присвячена 

135 річниці від дня народження Я. Парнаса, 9–11 квітня 2019 р.: тези доп. Львів, 

2019. С. 115. Режим доступу: 
https://drive.google.com/file/d/1opTnZsoJoaTinJJyHKN4ZLnZ76l5Tav4/view?usp=shari

ng  

▪ Двулят-Лешневська І. Перетворення органічних сполук мінеральної води 

природних джерел мікроорганізмами за внесення озокериту / І. Двулят-

Лешневська, С. Захарко, А. Галушка, С. Гнатуш // XV Міжнародна наукова 

конференція студентів і аспірантів “Молодь і поступ біології”, присвячена 135 

річниці від дня народження Я. Парнаса, 9–11 квітня 2019 р. : тези доп.  Львів, 2019. 

С. 116. Режим доступу: 

https://drive.google.com/file/d/1opTnZsoJoaTinJJyHKN4ZLnZ76l5Tav4/view?usp=shari

ng  

https://docplayer.net/78419684-Hiv-mizhnarodna-naukova-konferenciya-studentiv-i


▪ Яксманицька В.В., Любінська О.І., Двулят-Лешневська І.С. Стовбурові клітини, їх 

значення в медицині. Теоретичні та прикладні аспекти фундаментальних медико-

біологічних наук: матеріали регіональної студентської науково-практичної 

конференції, м. Львів, 16 травня 2019 р. Львів: ВНКЗ ЛОР «Львівський інститут 

медсестринства та лабораторної медицини ім. А. Крупинського», 2019. С. 97–103. 

▪ Любінська О. І., Двулят-Лешневська І. С. Окремі аспекти професійної підготовки 

студентів із вадами слуху спеціальності 224 технології медичної діагностики та 

лікування під час вивчення навчальної дисципліни «Клінічні лабораторні 

дослідження». Вища освіта в медсестринстві: проблеми і перспективи: матеріали Х 

наук.-практ. конф. з міжнарод. участю, м. Житомир, 24-25 жовтня 2019 р. 

Житомир, 2019. С. 100–102. УДК 378.091.212-056.263:616-074](063)(042.2) 

▪ Любінська О. І., Двулят-Лешневська І. С. Досвід використання симуляційного 

навчання у підготовці студентів під час вивчення навчальної дисципліни «Клінічна 

лабораторна діагностика». Формування сучасних педагогічних технологій та 

освітніх систем: матеріали ІІ наук.-практ. конф. м. Запоріжжя, 04-05 грудня 2020 р. 

Запоріжжя. С. Херсон: Видавництво «Молодий вчений», 2020. С. 103–106. Режим 

доступу: http://molodyvcheny.in.ua/files/conf/ped/47dec2020/27.pdf  

▪ Маркович М.М., Любінська О.І., Двулят-Лешневська І.С. Взаємозв’язок груп крові 

з різними захворюваннями. Теоретичні та прикладні аспекти фундаментальних 

медико-біологічних наук: матеріали ІІ регіональної студентської науково-

практичної конференції. м. Львів, 21 травня 2020 р. Львів: ВНКЗ ЛОР «Львівська 

медична академія ім. А. Крупинського», 2020. С. 229–233. 

▪ Залуська А. В., Федорович У.М., Менів Н.П., Двулят-Лешневська І.С. Безпечність 

та ефективність імунізації проти кору. Теоретичні та прикладні аспекти 

фундаментальних медико-біологічних наук: матеріали ІІ регіональної студентської 

науково-практичної конференції. м. Львів, 21 травня 2020 р. Львів: ВНКЗ ЛОР 

«Львівська медична академія ім. А. Крупинського», 2020. 

▪ Любінська Орися, Двулят-Лешневська Ірина. Використання елементів 

симуляційних технологій на практичних заняттях із дисципліни «Клінічна 

лабораторна діагностика». Молодь і ринок. 2021. № 11 (197). С. 132–137. Режим 

доступу: http://mir.dspu.edu.ua/article/view/252923/250174  

▪ Любінська О. І., Двулят-Лешневська І. С.  Досвід використання Google Forms для 

проведення контролю знань здобувачів вищої освіти при вивченні навчальної 

дисципліни «Клінічна лабораторна діагностика» під час дистанційного навчання. 

Основні напрями розвитку педагогічної науки: традиції та інновації: матеріали 

наук.- практ. конф. (м. Ужгород, 11–12 лютого 2022 р.). Херсон: Видавництво 

«Молодий вчений», 2022. С. 120–122. Режим доступу: 

http://molodyvcheny.in.ua/files/conf/ped/54feb2022/31.pdf 

▪ Любінська Орися, Двулят-Лешневська Ірина. Викладання біологічної хімії в 

умовах дистанційного навчання під час пандемії та воєнного стану в Україні. 

Молодь і ринок. 2022. № 6 (204). С. 72–77. Режим доступу: 

http://mir.dspu.edu.ua/article/view/263965/261816 

▪ Ковтун Лариса, Грищук Марія, Двулят-Лешневська Ірина. Особливості навчання 

студентів-медиків в умовах воєнного стану. Перспективи та інновації науки. 2022. 

№ 11 (16). С. 67–79. Режим доступу: 

http://perspectives.pp.ua/index.php/pis/article/view/2689/2696 

▪ Жигайло Наталія, Двулят-Лешневська Ірина, Менів Наталія. Діяльність медичного 

психолога із соматичними хворими для євроінтеграційного процесу. Вісник 

Львівського університету. Спецвипуск. 2022. С. 38–46. Режим доступу: http://psy-

visnyk.lnu.lviv.ua/uk/spec-2022 

▪ Менів Н.П., Різун Г.М., Двулят-Лешневська І.С. Діяльнісний підхід у професійній 

підготовці майбутніх медичних працівників. Інноваційна педагогіка. 2022. № 52 



(2). С. 67–72. Режим доступу: 

http://www.innovpedagogy.od.ua/archives/2022/52/part_2/13.pdf 

▪ Федечко Йосип, Двулят-Лешневська Ірина, Гнатуш Світлана. Мікробіоми  

мінеральних вод, як фактор лікувально-профілактичної дії. Молодь і ринок. 2022. 

№10. УДК 579:615.327]:615.035.4  

⎯ Керівництво науковою роботою студентів, тези доповідей: 

▪ Яксманицька В.В., Любінська О.І., Двулят-Лешневська І.С. Стовбурові клітини, їх 

значення в медицині. Теоретичні та прикладні аспекти фундаментальних медико-

біологічних наук: матеріали регіональної студентської науково-практичної 

конференції, м. Львів, 16 травня 2019 р. Львів: ВНКЗ ЛОР «Львівський інститут 

медсестринства та лабораторної медицини ім. А. Крупинського», 2019. С. 97–103. 

▪ Маркович М.М., Любінська О.І., Двулят-Лешневська І.С. Взаємозв’язок груп крові 

з різними захворюваннями. Теоретичні та прикладні аспекти фундаментальних 

медико-біологічних наук: матеріали ІІ регіональної студентської науково-

практичної конференції. м. Львів, 21 травня 2020 р. Львів: ВНКЗ ЛОР «Львівська 

медична академія ім. А. Крупинського», 2020. С. 229–233. 

▪ Залуська А. В., Федорович У.М., Менів Н.П., Двулят-Лешневська І.С. Безпечність 

та ефективність імунізації проти кору. Теоретичні та прикладні аспекти 

фундаментальних медико-біологічних наук: матеріали ІІ регіональної студентської 

науково-практичної конференції. м. Львів, 21 травня 2020 р. Львів: ВНКЗ ЛОР 

«Львівська медична академія ім. А. Крупинського», 2020. 

Древко Ірина Володимирівна – викладач кафедри,  

⎯ вища медична освіта: Львівський державний медичний університет імені Данила 

Галицького, 2002 р, медико-профілактична справа, лікар. Львівське базове медичне 

училище, 1994 р, медична сестра. 

⎯ Дисципліни, які читаю: 

▪ Гістологія з технікою гістологічних досліджень;  

▪ Основи гістології;  

▪ Гістологія, цитологія та ембріологія;  

▪ Патоморфологія та патофізіологія; 

▪ Клінічна патологія 

▪ Клінічне медсестринство в професійній патології 

⎯ Професійна діяльність: автор 4 наукових праць; розробник примірних навчальних 

та робочих програм з дисциплін «Гістологія з технікою гістологічних досліджень»; 

«Основи гістології»; «Гістологія, цитологія та ембріологія»; створено 5 навчально-

методичних комплексів з навчальних дисциплін; заповнено 5 курсів навчальної 

платформи MOODLE. Член Вченої та Факультетської ради Академії. Голова ППО 

працівників ВНКЗ ЛОР «Львівська медична академія імені Андрея Крупинського» 

Профспілки працівників охорони здоров'я України. Член комісії 

загальнообов’язкового державного соціального страхування Академії. Член 

наукового товариства анатомів, гістологів та топографоанатомів України    

⎯ Сфера наукових досліджень: «Організація навчання студентів з вадами слуху в 

Львівській медичній академії» 

⎯ Публікації: 

▪ Древко І.В./ Проблеми спілкування викладача зі студентами в умовах  

дистанційного навчання // Modern research in world science. Збірник тез 9-ї 

міжнародної науково-практичної конференції.  SPC «Sci-conf.com.ua». Lviv, 

Україна. 2022. С. 782-786. URL: https://sci-conf.com.ua/wp-

content/uploads/2022/12/MODERN-RESEARCH-IN-WORLD-SCIENCE-28 

30.11.2022.pdf 

▪ Древко І.В.,Фірман Н.А./ Організація дистанційного навчання у студентів з вадами 

слуху у Львівській медичній академії // Modern research in world science. Збірник тез 

https://sci-conf.com.ua/wp-content/uploads/2022/12/MODERN-RESEARCH-IN-WORLD-SCIENCE-28
https://sci-conf.com.ua/wp-content/uploads/2022/12/MODERN-RESEARCH-IN-WORLD-SCIENCE-28


2-ї міжнародної науков-практичної конференції. SPC «Sci-conf.com.ua». Lviv, 

Україна. 2022. С. 734-739. URL:https://sci-conf.com.ua/ii-mezhdunarodnaya-nauchno-

prakticheskaya-konferentsiya-modern-research-in-world-science-15-17-maya-2022 goda-

lvov-ukraina-arhiv/ 

▪ Древко І.В. / Особливості використання технологій дистанційного навчання у 

студентів з вадами слуху у львівській медичній академії в умовах сьогодення // 

Збірник тез міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми 

науки, освіти та суспільства в сучасних умовах»  (Полтава, 28 травня 2022 р.): у 2 

ч. Полтава: ЦФЕНД, 2022. Ч. 1. - с. 8-10 

http://repository.hneu.edu.ua/bitstream/123456789/27863/1/%D0%94%D0%B8%D0%B

1%D0%B0%D1%87%20%D0%86.%D0%9B.%2C%20%D0%9F%D0%B0%D0%BD%

D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%9A.%20%D1%82%D0%B5%D0%B7

%D0%B8.pdf 

▪ Шашков Ю.І., Древко І.В. / Виховання провакцинаторських цінностей серед 

студентів – фахових молодших бакалаврів // Збірник матеріалів ХІІ-ї 

Всеукраїнської науково-методичної інтернет-конференції «Фаховий молодший 

бакалавр: стан освітньо-професійного ступеня в умовах сьогодення та перспективи 

у майбутньому» Суми: КЗ СОР «Сумський фаховий медичний коледж», 2022. – 

с.209-212. 

https://fileview.fwdcdn.com/?url=https%3A%2F%2Fmail.ukr.net%2Fapi%2Fpublic%2F

file_view%2Flist%3Ftoken%3DtVHK7V3EHbc1jWORGAl3up54QDqmDBIvOEFPx1

m5FC5osK70LsIbk_CQxsrOOCfEyevBu0f8RuNDkuTRTJszEHrHJAPHpMrsDfrTWCq

MA%253ApZ9b53koq 

DkSYbP%26r%3D1654414983314&default_mode=view&lang=ru#start=3 

Засанська Галина Михайлівна – викладач вищої кваліфікаційної категорії:  

⎯ Освіта: Львівський державний медичний інститут (1984 р.) спеціальність: гігієна, 

санітарія, епідеміологія, кваліфікація: лікар-гігієніст-епідеміолог. Педагогічний 

стаж: викладач Академії з 1987 року; асистент Академії з 2019 року.  

⎯ Викладає навчальні дисципліни: 

▪ «Інфекційні хвороби з основами епідеміології»;  

▪ «Інфектологія з курсом епідеміології»;  

▪ «Епідеміологія»;  

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

▪ «Основи екології та профілактичної медицини».  

⎯ Курси підвищення кваліфікації: 

▪ МОЗ України Львівський національний медичний університет імені Данила 

Галицького. ФПДО, посвідчення про підвищення кваліфікації до диплому серія КВ 

№668620, «Інфекційні хвороби з основами епідеміології. ТУ», 12.11.2018 - 

23.11.2018 (2 кредити); 

▪ МОЗ України Львівський національний університет імені Івана Франка, довідка 

про підвищення кваліфікації №677-У, «Гігієна з основами екології та технікою 

санітарно-гігієнічних досліджень», 30.11.2020 - 28.12.2020 (4 кредити). 

▪ МОН України Центр неформальної освіти Інституту післядипломної освіти та 

доуніверситетської підготовки Львівського національного університету імені Івана 

Франка, свідоцтво про підвищення кваліфікації №01467243/03000-21, «Психолого-

педагогічний цикл», 01.02.2021 – 05.02.2021 (2 кредити); 

⎯ Інформація про членство у професійних організаціях:  

▪ член ГО «Українське лікарське товариство  в м. Львові». 

▪ член Львівського осередку “Всеукраїнської асоціації клінічної хімії та 

лабораторної медицини”. 

▪ волентарка з гуманітарної допомоги при КЗВО ЛОР «Львівська  медична академія 

імені Андрея Крупинського». 

https://sci-conf.com.ua/ii-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-modern-research-in-world-science-15-17-maya-2022
https://sci-conf.com.ua/ii-mezhdunarodnaya-nauchno-prakticheskaya-konferentsiya-modern-research-in-world-science-15-17-maya-2022
http://repository.hneu.edu.ua/bitstream/123456789/27863/1/%D0%94%D0%B8%D0%B1%D0%B0%D1%87%20%D0%86.%D0%9B.%2C%20%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%9A.%20%D1%82%D0%B5%D0%B7%D0%B8.pdf
http://repository.hneu.edu.ua/bitstream/123456789/27863/1/%D0%94%D0%B8%D0%B1%D0%B0%D1%87%20%D0%86.%D0%9B.%2C%20%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%9A.%20%D1%82%D0%B5%D0%B7%D0%B8.pdf
http://repository.hneu.edu.ua/bitstream/123456789/27863/1/%D0%94%D0%B8%D0%B1%D0%B0%D1%87%20%D0%86.%D0%9B.%2C%20%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%9A.%20%D1%82%D0%B5%D0%B7%D0%B8.pdf
http://repository.hneu.edu.ua/bitstream/123456789/27863/1/%D0%94%D0%B8%D0%B1%D0%B0%D1%87%20%D0%86.%D0%9B.%2C%20%D0%9F%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0%20%D0%9A.%20%D1%82%D0%B5%D0%B7%D0%B8.pdf
https://fileview.fwdcdn.com/?url=https%3A%2F%2Fmail.ukr.net%2Fapi%2Fpublic%2Ffile_view%2Flist%3Ftoken%3DtVHK7V3EHbc1jWORGAl3up54QDqmDBIvOEFPx1m5FC5osK70LsIbk_CQxsrOOCfEyevBu0f8RuNDkuTRTJszEHrHJAPHpMrsDfrTWCqMA%253ApZ9b53koq
https://fileview.fwdcdn.com/?url=https%3A%2F%2Fmail.ukr.net%2Fapi%2Fpublic%2Ffile_view%2Flist%3Ftoken%3DtVHK7V3EHbc1jWORGAl3up54QDqmDBIvOEFPx1m5FC5osK70LsIbk_CQxsrOOCfEyevBu0f8RuNDkuTRTJszEHrHJAPHpMrsDfrTWCqMA%253ApZ9b53koq
https://fileview.fwdcdn.com/?url=https%3A%2F%2Fmail.ukr.net%2Fapi%2Fpublic%2Ffile_view%2Flist%3Ftoken%3DtVHK7V3EHbc1jWORGAl3up54QDqmDBIvOEFPx1m5FC5osK70LsIbk_CQxsrOOCfEyevBu0f8RuNDkuTRTJszEHrHJAPHpMrsDfrTWCqMA%253ApZ9b53koq
https://fileview.fwdcdn.com/?url=https%3A%2F%2Fmail.ukr.net%2Fapi%2Fpublic%2Ffile_view%2Flist%3Ftoken%3DtVHK7V3EHbc1jWORGAl3up54QDqmDBIvOEFPx1m5FC5osK70LsIbk_CQxsrOOCfEyevBu0f8RuNDkuTRTJszEHrHJAPHpMrsDfrTWCqMA%253ApZ9b53koq


⎯ Сфера наукових досліджень: результати досліджень з комплексної теми кафедри 

(стан виконання відповідно плану роботи) - проводила дослідження  відповідно до 

плану роботи  кафедри. 

▪ «Управління якістю підготовки фахівців спеціальності 224 «Технології медичної 

діагностики та лікування» на основі експериментальних, теоретичних та 

статистичних досліджень»; 

▪ гігієнічна група кафедри у складі Засанська Г.М., Сидор О.К., Назар О.Ю. працює 

над індивідуальними фрагментами планової наукової роботи, зокрема, «Види і 

завдання гігієнічних лабораторій різного рівня підпорядкування у Львівській 

області»; 

▪ «Інформаційна протидія антивакцинальним публікаціям» (при викладанні  

«Інфектології» відповідно до наукової тематики кафедри лабораторної медицини). 

⎯ 2020/2021 н.р. - Публікації: 

▪ Сидор О.К., Засанська Г.М. /  Фізичне, психічне та соціальне здоров’я осіб з 

відмінними фінансовими можливостями// Збірник матеріалів міжнародної науково-

практичної конференції № 51 Тенденції та перспективи розвитку науки і освіти в 

умовах   глобалізації, 28 вересня 2019 р., Переяслав–Хмельницький. – С. 329-332. 

▪ Сидор О.К., Засанська Г.М. / Роль сестри медичної у здійснені медико-

педагогічного контролю за фізичним вихованням учнів у загальноосвітніх 

навчальних закладах / Матеріали ІІ Регіональної науково-практичної конференції 

«Стратегія розвитку вищої  медсестринської освіти», (Львів, 27 жовтня 2021 року) 

(0,5 кредити); - Львів: «Тріада плюс», 2021. – С.87-94. УДК 378.046:614 

https://www.inenbiol.com/images/stories/konfer/2021/agrobioforum/AB_2021_23_3.pdf 

▪ Проведено методичний семінар: викладачами кафедри (Засанської Г.М., Сидор 

О.К., Назар О.Ю) на тему: «Генеза вищої освіти. Витоки, основні етапи 

становлення і перспективи розвитку вищої школи України».  

▪ Участь в науково-практичному семінарі «Сучасні аспекти лабораторної 

діагностики». 

▪ Участь в науково-методичній конференції on-leine режимі з міжнародною участю 

«Актуальні питання підвищення якості освітнього процесу» (18.09.2020 р., м.Івано-

Франківськ).  

▪ Участь в ХІ науково-практичній конференції з міжнародною участю «Вища освіта 

та практика в медсестринстві» м.Житомир (онлайн у програмі Proficont. 2020 р.). 

▪ Участь в науково-практичній конференції «Актуальні проблеми в освітньому 

просторі медсестринства» ВНКЗ ЛОР Львівська медична академія (2020р). 

▪ Участь в Міжнародній онлайн конференції «Інфекційний контроль. Від вакцинації 

до лікування» ( від 27.11. 2020 р). 

▪ Участь в методичному семінарі «Використання стимуляційного навчання у 

підготовці студентів спеціальності 224 Технології медичної діагностики та 

лікування під час вивчення навчальної дисципліни Клінічна лабораторна 

діагностика» (Двулят-Вишневська І.С., Любінська О.І.). 2020 рік; 

▪ Участь в науковому семінарі  «Характеристика вакцини проти Covid-19. 

Перспективи вакцинації у світі та в Україні» (к.мед.н., доц..Федечко Й.М., к.хім.н. 

Сойка Л.Д.) (2020 р..). 

▪ Участь в on-leine режимі у приватній групі дієтологів на тему «Харчування та 

дієтична саплементація в сучасній медицині»,зокрема, при вірусних 

захворюваннях, особливо при  Covid-19.  

2021/2022 н.р. 

▪ при Департаменті цивільного захисту та охорони здоров’я населення Рівненської 

обласної державної адміністрації Фаховий медичний коледж КЗВО «Рівненська 

медична академія» Рівненської обласної ради, сертифікат учасника у роботі 



обласної науково-теоретичної конференції «Інноваційні технології в теорії і 

практиці сучасної медичної освіти», 27.01.2022 р., тривалість 0,13 кредити (4 год.); 

▪ участь при Харківській медичній академії післядипломної освіти, КЗ «Бахмутський 

медичний фаховий коледж», ГО «Асоціація медиків України», сертифікат 

завершення IX Міжнародної науково-практичної конференції «Медицина. 

Виклики. Освіта», 23-24.02.2022 р., тривалість 0,5 кредити (15 год.); 

▪ учасник for being an active participant in IІ International Scientific and Practical 

Conference (Lviv) (в IІ Міжнародній науково-практичній конференції, Львів), 

сертифікат завершення науково-практичної конференції «Modern research: in world 

science» («Сучасні дослідження: у світовій науці»), 15-17.05.2022 р., тривалість 0,8 

кредити (24 год.); 

▪ участь в онлайн «Використання безкоштовних онлайн-ресурсів для організації 

навчального процесу в дистанційній формі» - дистанційна форма навчання 

(відеоконференція). Засоби організації навчальних занять у відеорежимі (Zoom, 

MOODL, Skype, SkypeforBusiness, Microsoft Teams, GoogleMeet, CISCO Webex, 

AdobeConnect). 

⎯ Керівництво науковою роботою студентів: 

▪ тема “Менінгококова інфекція”. Протиепідемічні заходи. /  Викладацько-

студентська наукова конференція / ПРОТИЕПІДЕМІЧНІ ЗАХОДИ В ОСЕРЕДКУ 

ІНФЕКЦЇ. Доповідач: Попович Ліля (група ІІ ЛД-11). Науковий керівник: викладач 

вищої кваліфікаційної категорії Засанська Г.М кафедра (циклова комісія) 

лаборантських та гігієнічних дисциплін (випускова для спеціальності 223 

Медсестринство спеціалізації Медико-профілактична справа і спеціальності 224 

Технології медичної діагностики та лікування спеціалізації Лабораторна 

діагностика, освітнього ступеня молодший бакалавр). 

▪ тема “Кір – проблема сьогодення”. / Викладацько-студентська наукова конференція 

/ ЕТІОЛОГІЯ, ДЖЕРЕЛО, МЕХАНІЗМ І ШЛЯХ ЗАРАЖЕННЯ КОРОМ. 

Доповідач: Попович Ліля (група ІІ ЛД-11). Науковий керівник: викладач вищої 

кваліфікаційної категорії Засанська Г.М. кафедра (циклова комісія) лаборантських 

та гігієнічних дисциплін (випускова для спеціальності 223 Медсестринство 

спеціалізації Медико-профілактична справа і спеціальності 224 Технології 

медичної діагностики та лікування спеціалізації Лабораторна діагностика, 

освітнього ступеня молодший бакалавр). 

▪ тема «ЕХІНОКОКОЗ (Echinococcus, антитіла (IgG +IgA))». Доповідач: Атлас 

Єлизавета, Бойко Світлана (група ІІ ЛД-11). Науковий керівник: викладач вищої 

кваліфікаційної категорії Засанська Г.М. кафедра (циклова комісія) лаборантських 

та гігієнічних дисциплін (випускова для спеціальності 223 Медсестринство 

спеціалізації Медико-профілактична справа і спеціальності 224 Технології 

медичної діагностики та лікування спеціалізації Лабораторна діагностика, 

освітнього ступеня молодший бакалавр). 

▪ тема студентської наукової роботи: Еколого-гігієнічна оцінка якості питної води. 

Виконавець:  студенти  групи  ІІ ЛД11 Коропецька Я.-М., Змисна Л.. Науковий 

керівник: Засанська Г.М. Напрям: Технології медичної діагностики та лікування 

(лабораторна діагностика) /  участь у  Першому турі Всеукраїнського конкурсу 

студентських  наукових робіт з галузей знань і спеціальностей відповідно до 

Положення про Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт.  

▪ тема: “Концепція здоров’я на сучасному етапі”. / Викладацько-студентська 

науково-практична конференція. Відповідальні за проведення конференції 

викладачі Кіт Ю.Є. та Засанська Г.М. 

⎯ 2022/2023 н.р. - Публікації: 

▪ Думас І.Р., Засанська Г.М. / Інноваційні освітні технології навчання та викладання 

у вищій школі. КЗВО ЛОР Львівська медична академія ім.Андрея Крупинського». 



Матеріали ІІІ Регіональної науково-практичної конференції «Стратегія розвитку 

вищої медсестринської освіти». Секція «Актуальні проблеми в освітньому просторі 

ЗВО».– 27 жовтня 2022. – С. 86-89. УДК 378.091.21:614  

▪ Шалева Н.І., Засанська Г.М. / До 155-річчя заснування Галицького аптекарського 

товариства. КЗВО ЛОР Львівська медична академія ім.Андрея Крупинського». 

Матеріали ІІІ Регіональної науково-практичної конференції «Стратегія розвитку 

вищої медсестринської освіти». Секція «Історичні аспекти встановлення медичної 

допомоги». – 27 жовтня 2022. - С. 28-36. УДК 378.091.21:614  

▪ Засанська Г. М., Медик З. Є. / ОРГАНІЗАЦІЯ САНІТАРНО-ГІГІЄНІЧНИХ ТА 

ПРОТИЕПІДЕМІЧНИХ ЗАХОДІВ У ВІЙСЬКОВИХ ЧАСТИНАХ В УМОВАХ 

ПАНДЕМІЇ КОРОНАВІРУСНОЇ ХВОРОБИ COVID-19». Матеріали I Міжнародної 

науково-практичної конференції «MODERN RESEARCH IN WORLD SCIENCE» - 

15-17 травня 2022 року. Львів, Україна, заочна інтернет-конференція. С.- 152-159. 

ISBN 978-966-8219-86-3. 

▪ учасниця при КЗВО ЛОР «Львівська медична академія імені Андрея 

Крупинського» в ІІІ Регіональній науково-практичній конференції з публікацією  

тез доповідей (заочна форма): «Стратегія розвитку вищої медсестринської освіти», 

27.10.2022 р. (0,5 кредити) (сертифікат № 38/27/10-2022). 

▪ Участь у Всеукраїнській науково-практичній інтернет-конференції 

«Євроінтеграційний поступ вітчизняної освіти: досвід, виклики, перспективи» в 

рамках Тринадцятої міжнародної виставки «Сучасні заклади освіти – 2022» та 

Чотирнадцятої міжнародної виставки «Інноватика в сучасній освіті – 2022» відділ 

науково-методичного забезпечення інтеграції в європейський освітній простір ДНУ 

«Інститут модернізації змісту освіти» 24 листопада 2022 року. 

▪ Участь в науково-практичній конференції з міжнародною участю «Актуальні 

інфекційні захворювання. Сучасні аспекти клініки, діагностики, лікування та 

профілактики» 24-25 листопада м. Київ. 

▪ Участь у тренінгу-інтенсиві «Основи конструювання якісного тесту», ДО "Центр 

тестування" 31.10.22р., 14.11.22р. 

▪ Учасниця онлайн-вебінару «Заходи з інфекційного контролю при наданні допомоги 

пацієнтам з COVID-19», організатори: World Health Organization Ukraine спільно з 

Центром громадського здоров’я, 28–29 вересня 2022 р.  

▪ Учасниця онлайн VI Науково-практичної конференції, присвячену всесвітньому 

дню боротьби з тромбозом,  I Міжнародний конгрес Family DOC congress “WORDL 

THROMBOSIS DAY 2022”, «Тромбопрофілактика в Україні. Сучасні світові 

тенденції», 13-15.10.22р. 

▪ Участь в онлайн-круглому столі «Психофізіологічне тестування з використанням 

поліграфа» організований кафедрою соціально-гуманітарних дисциплін КЗВО 

«Львівська медична академія ім.А. Крупинського», 18.10.22 р. 

▪ Участь в онлайн-методичному семінарі на тему «Хімічна та ядерна атака: як 

розпізнати, підготуватись та вижити після неї» проведений викладачами кафедри 

лабораторної медицини КЗВО «Львівська медична академія ім.А. Крупинського» 

Різун Г.М. та Цюник Н.Р., 20.10.22 р. 

▪ Участь в онлайн-засіданні студентського наукового товариства «Лабораторна 

діагностика» на тему: «Вплив вітамінів D3,С та цинку на організм людини», 

керівник Менів Н.П., 24.10.22 р. 

▪ Участь в онлайн-методичному семінарі на тему «Що таке боулінг, як його 

розпізнати та як діяти сторонам конфлікту», доповідач Халавка О.А., викаладач 

кафедри соціально-гуманітарних дисциплін КЗВО «Львівська медична академія 

ім.А. Крупинського», 25.10.22 р. 

▪ Участь в міжнародній онлайн-конференції на тему: «Запобігання резистентності до 

антимікробних препаратів і боротьба з нею», 8.11.22 р.  



▪ Участь в онлайн-режимі засідання студентського наукового товариства 

«Лабораторна діагностика» на тему: Паразитарні та інфекційні захворювання з 

ураженням шкіри», керівник Менів Н.П., 09.11.22 р. 

▪ Участь в онлайн міжакадемічній лекції (для викладачів та студентів ЛМА та 

ІФНМУ) на тему: «Інфекційний контроль – частина культури закладу охорони 

здоров’я», доповідач Палагіцька О.Я., 14.11.22 р. 

▪ Участь онлайн-вебінару в освітньому проєкті – «Тиждень протидії 

антибіотикорезистентності 2022» 18-24 листопада. 

▪ Участь у науково-практичній конференції з міжнародною участю “Актуальні 

інфекційні захворювання. Сучасні аспекти клініки, діагностики, лікування та 

профілактики”. Українська військово-медична академія ДУ «Інститут епідеміології 

та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського НАМН України» Національного 

медичного університету ім. О.О. Богомольця та ін 24-25 листопада. 

▪ Участь в дистанційному навчанні, використовуючи веб-сервіс GOOGLE 

CLASSROOM, інструмент GOOGLE форми –  для поточного контрою та 

проведення модульних контролів, конференції ZOOM – проведення лекційних та 

практичних занять, застосунок для смартфонів VIBER та електронну пошту для 

обміну інформацією зі студентами. 

Любінська Орися Іванівна – кандидат педагогічних наук, викладач кафедри лабораторної 

медицини, викладач вищої категорії, викладач-методист: 

⎯ Освіта:  

▪ Львівське медичне училище, за спеціальністю Лабораторна діагностика (1993р.); 

Львівський державний університет імені Івана Франка, за спеціальністю біологія 

(1999р.); Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, ад’юнктура 

за спеціальністю 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти (2019 р.). 

⎯ Сфера наукових досліджень: 

▪ Формування професійної компетентності майбутніх бакалаврів із спеціальності 224 

Технології медичної діагностики та лікування; особливості професійної підготовки 

студентів із вадами слуху спеціальності 224 Технології медичної діагностики та 

лікування під час вивчення фахових дисциплін. 

⎯ Професійна діяльність: 

▪ Член робочої групи МОЗ України з розробки пропозицій до стандарту вищої освіти 

для спеціальності 224 Технології медичної діагностики та лікування.  

▪ Розробник примірних та робочих програм з фахових дисциплін кафедри. Співавтор 

тестових завдань для складання ліцензійного іспиту «Крок Б. Лабораторна 

діагностика».  

▪ Член Львівського осередку Всеукраїнської асоціації клінічної хімії та лабораторної 

медицини. 

⎯ Публікації: 

▪ Шегедин М., Смачило І., Сойка Л., Любінська О. Створення стандартів вищої 

освіти за спеціальністю 224 Технології медичної діагностики та лікування у 

контексті Закону України «Про вищу освіту». Актуальні проблеми лабораторної 

медицини : матеріали всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, м. Харків, 9–10 

листопада 2017 р. Харків, 2017. С. 104–106. (УДК 616-074/078:614.2:614.4 (075.8) 

▪ Любінська О. І. Структура професійної компетентності майбутніх бакалаврів із 

лабораторної медицини. Молодий вчений. 2018. № 2(54). С. 276–279. Режим 

доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/molv_2018_2%281%29__68 

▪ Любінська О. І. Педагогічні умови формування професійної компетентності 

майбутніх бакалаврів із лабораторної медицини. Молодь і ринок. 2018. № 4(159). С. 

159–164. Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Mir_2018_4_33 

▪ Любінська O. I. Методологічні підходи до формування професійної компетентності 

майбутніх бакалаврів із лабораторної медицини. The scientific heritage. 2018. No 28, 
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▪ Ханик Ю.О., Різун Г.М., Звір Г.І, Мороз О.М., Гнатуш С.О. Використання 

фототрофними зеленими сірковими бактеріями Clorobium limicola IMBK-8 йонів 

нітриту як донора електронів аноксигенного фотосинтезу за впливу неорганічних 

забруднювачів. // Молодь і поступ біології: збірник тез доповідей XVІ Міжнародної 

наукової конференції студентів і аспірантів, присвяченої 75 річниці створення 

біологічного факультету Львівського національного університету ім. І. Франка та 

90 річниці від дня народження проф. М.П. Деркача, 27–29 квітня 2020 р. : тези доп. 

– Львів, 2020. – С. 149-150. 

▪ Г.М. Різун, Л.В. Верига, О.М. Мороз, С.О. Гнатуш, Г.І. Звір / Вплив неорганічних 

забруднювачів на використання бактеріями Chlorobium limicola IMB K-8 йонів 

тіосульфату або нітриту як донорів електронів аноксигенного фотосинтезу / 

Наукова конференція з питань екології Центру дитячої і юнацької творчості 

Залізничного району м. Львова, присвячена пам’яті видатного львівського біолога 

С. П. Гудзя, ЛНУ імені Івана Франка, 14 травня 2020 р. : тези доп. – Львів, 2020. – 

С. 7–10. 

▪ Г.І. Звір, М.І. Попович, Г.М. Різун, Н.М. Гринчишин //Дослідження здатності 

азотофіксувальних бактерій  Azotobacter  chroococcum до біодеструкції 

протипожежних фторсинтетичних плівкоутворювальних піноутворювачів. //ІV-ій 

Четверта Міжнародна науково-практична конференція “Екологічні проблеми 

навколишнього середовища та раціонального природокористування в контексті 

сталого розвитку” : збірник матеріалів (21–22 жовтня 2021, м. Херсон, Україна). – 

Херсон : ОЛДІ-ПЛЮС, 2021. – 107 с.  УДК 504.06(063) Е45 



▪ Різун Г.М., Цюник Н.Ю.,/ Компетенції сестри медичної при діагностиці 

гельмінтозів// Стратегія розвитку вищої медсестринської освіти » (м. Львів, 28 

жовтня 2021 року). Матеріали ІІ Регіональної науково-практичної конференції. – 

Львів: «Тріада плюс», 2021. – С.83 – 125.  УДК 378.046:614, С 83 

▪ Менів Н. П., Різун Г. М.,/ Провідна роль мікроскопії при паразитарних хворобах. // 

The 8 th International scientific and practical conference “Modern science: innovations 

and prospects” (May 1-3, 2022) SSPG Publish, Stockholm, Sweden. 2022. 459 p. (VIII 

Міжнародної науково-прак тичної дистанційної конференції MODERN SCIENCE: 

INNO VATIONS AND PROSPECTS 1-3 травня 2022 р. у м. Стокгольм, Швеція. 

ISBN 978-91-87224-02-7 

▪ Різун Г.М., Угрин М.І. / Ризики та небезпека паразитарних інвазій у медицині 

/Стратегія розвитку вищої медсестринської освіти // Матеріали ІІІ  Регіональної 

науково-практичної конференції: тези доп., Львів, 27 жовтня 2022р. – Львів, 2022 – 

С.72 – 75.  УДК 378.091.21:614 М 34 

▪ Менів Н.П., Різун Г.М., Двулят-Лешневська І.С. Діяльнісний підхід у професійній 

підготовці майбутніх медичних працівників. Інноваційна педагогіка. 2022. № 52.  

УДК 378:615.851.4 

Сидор Оксана Кирилівна – викладач вищої кваліфікаційної категорії, заступник декана 

медичного факультету № 2,  Експерт з акредитації освітніх програм вищої та фахової 

передвищої освіти. Член науково-методичної підкомісій 224 Технології медичної 

діагностики та лікування  МОН України, розробник Стандартів вищої та  фахової 

передвищої освіти спеціальності 224 Технології медичної діагностики та лікування,  

освітньо-професійних програм, гарант ОПП Лабораторна діагностика, освітньо-

професійного ступеня – фаховий молодший бакалавр спеціальності 224Технології 

медичної діагностики та лікування; Член Українського лікарського товариства (Львів). 

Лауреат студентського визнання «Кращий викладач року». Нагороджена  почесною 

грамотою та нагрудним значком Департаменту охорони здоров’я  ЛОДА. 

Подяка МОН України «За бездоганну працю та особистий внесок  у розроблення 

стандартів фахової передвищої освіти» (лист №1/862-22, січень 2022р.). 

⎯ Освіта: 

▪ Самбірське медичне училище, спеціальність «Сестринська справа»,  кваліфікація  –  

медична сестра.                           

▪ Львівський державний медичний університет імені Данила Галицького, 

▪ медичний факультет, Медико-профілактична справа, кваліфікація - лікар. 

▪ Приватний вищий навчальний заклад «Європейський університет», магістр, 

спеціальність Менеджмент, спеціалізація Менеджмент організацій і 

адміністрування 

⎯ Сфера наукових досліджень: Вивчення і аналіз якісного складу вступників 

/випускників та стану здоров’я студентів-медиків. Автор 15  наукових праць. 

▪ Dyachenko l.а., Sydor O.K. Medical touris – as an important direction of Development of 

Ukraines and economic policy / Дяченко Л.А,. Сидор О.К. Лікувальний туризм – як 

важливий напрям розвитку соціально - економічної політики України // 

Міжнародна науково- практична конференція Imperatives of civilsociety 

developmenin promoting national competitiveness, 13-14 грудня 2018р., Батумі, 

Грузія,. Том 1. - С. 174-176. 

▪ Дяченко Л.А., Ляхович І.М., Сидор О.К. Управління знаннями студентів у 

глобалізованому світі: педагогічні аспекти // Друга міжнародна наукова 

конференція «Інформація, комунікація та управління знаннями в глобалізованому 

світі, 16-18 травня 2019 р. - С. 117-119.  

▪ Сидор О.К., Засанська Г.М. Фізичне, психічне та соціальне здоров’я осіб з 

відмінними фінансовими можливостями»//Збірник матеріалів міжнародної 

науково-практичної конференції №51 Тенденції та перспективи розвитку науки і 



освіти в умовах глобалізації, 28 вересня 2019 р., Переяслав –Хмельницький. – С. 

329-332. 

▪ Сидор О.К., Партика У.Б.  Аналіз можливостей зміни IQ, як потужного 

стимулятора професіоналізму сучасної людини//Матеріали ІІ міжнародної науково-

практичної конференції «Телекомунікаційний простір ХХІ сторіччя: ринок, 

держава, бізнес» 22- 23 грудня 2020 року, м. Київ. – с.183-186. 

▪ Сидор О.К. Стадник О.І., Стратегії  навчання, що допомагають  краще опанувати 

нові знання та навички // Тези доповідей Міжнародної студентської науково-

практичної конференції «Інтеграція вищої освіти України у світовий освітній 

простір: здобутки, проблеми, перспективи». 26–27 березня 2020 року, Львів. 

▪ Сидор О.К. Паращук Т.С., Токсиколого-гігієнічна характеристика полімерної тари 

та її вплив на здоров’я людини // Збірник тез ІІ-ї регіональної міжвузівської 

студентської науково-практичної конференції «Теоретичні та прикладні аспекти 

медико-біологічних наук» 21 травня 2020р. м.Львів. 

▪ Сидор О.К., Засанська Г.М. Роль сестри медичної у здійсненні медико-біологічного 

контролю за фізичним вихованням учнів у загальноосвітніх навчальних закладах // 

Збірник тез ІІ регіональної науково-практичної конференції «Стратегії розвитку 

вищої медсестринської освіти», 27 жовтня 2021р. м. Львів. 

▪ О.А.Жемелко, О.К. Сидор «Аналіз формування здорового способу життя у 

студентів із лабораторної медицини», збірник наукових публікацій ІІ 

Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції «Актуальні питання 

медико-біологічних і фармацевтичних наук», 24–25 лютого 2022 рік, м. Житомир – 

2022.-374. УДК 001.89:377.36:615-057.87 (477.42). 

▪ Дяченко Л.А., Сидор О.К. «Роль емоційного інтелекту у професійній адаптації 

молоді в сучасних умовах»: Матеріали ХV Міжнародної наукової конференції 

здобувачів вищої освіти «Проблеми розвитку економіки підприємства: погляд 

молоді», м. Харків, 07 квітня 2022 року. – Х.: ХНАДУ. – 2022. С.32-34. УДК 33 

▪ Сидор О.К., Партика У.Б., Сидор А.Д. «Профілактика йододефіциту – турбота про 

власне здоров’я» Матеріали ІІІ Регіональної науково-практичної конференції 

«Стратегія розвитку вищої медсестринської освіти», м. Львів, 27 жовтня 2022 року. 

– Львів: «Тріада плюс», 2022 – С. 121-132. УДК 378.091.21:614  М 34 

Федечко Йосип Михайлович - кандидат медичних наук, доцент: 

⎯ Освіта: Закінчив Львівський Державний медичний інститут  у 1966 р. Аспірантуру  

при кафедрі мікробіології  Київського  медичного інституту ім. О. О. Богомольця у 

1999 р. 

⎯ Сфера наукових досліджень: Автор більше 120 наукових робіт в галузі вірусології, 

мікробіології та імунології. Співавтор  4  підручників  з мікробіології «Медична 

мікробіологія, вірусологія та імунологія», «Мікробіологія, вірусологія та 

імунологія», «Мікробіологія з основами імунології» (2 видання). У  2020-22 роках 

опубліковано 10 повідомлень: У виданнях, котрі входять  до  бази науково-

метричних даних (закордонні та міжнародні видання) - 6 статей: 

▪ Fik V. B., Fedechko Y. M., Palʹtov Ye. V.  Characteristics of the microbiom of the neck 

region of the teeth in the experimental action of opioid, its cancellation and application of 

ceftriaxone as a composition of complex medical correction // Science Review . - 8(35), 

2020. – Р. 1-5. 

▪ Fik V. B., Fedechko Y. M., Palʹtov Ye. V. The composition of the microbiotes of the 

neck part of the teeth in the area of the gum edge of rats at the end of the second, fourth 

and sixth weeks of opioid influence // World Science . 9(61), 2020. -Р. 1-5. 

▪ V. B. Fik, R. M. Matkivska, Y. М. Fedechko, V. V. Humeniuk, O. V.Yefremova, 

Fedonyuk L. Y.  Interdependense of the microbiocenose Composition Biopelicle and 

theseverity degree of Changes in the mucosus Membrane on the Gum  



▪ Wiadomości Lekarskie. № 5-6 р. 19-24. 2022 https://wiadlek.pl › 05-06-2022 Volodymyr 

B. Fic, Martya M. V. Michalevych, Maria V.  Podolyk, Yosyp M. Fedechko. -  Dynamics 

of the  Changes in  the   microbial  Piucture  of the oral Cavity  of the Background of 

chronic opioid exposure in the experiment. - Wiadomości Lekarskie. V.  XXV  p/ 2 

August 2022 https://wiadlek.pl › 09-2022 

▪ Чмир Н.В., Дутка Р.Я., Абрагамович Х.Я., Федечко Й.М., Курбан М.М. Львівський 

національний медичний університет імені Данила Галицького, м. Львів, Україна. 

Дослідження альфа-дефензину при ішемічній хворобі серця і цукровому діабеті 2-

го типу на ґрунті метаболічного синдрому. Міжнародний ендокринологічний 

журнал. Т. 18 № 7. 2022 http://www.mif-ua.com › archive › article  

▪ Fic V.B., Dmytriv G.M., Fedechko Y.M.,  Paltov Ye., Features  of the Dynamics of the 

oral Cavity of intacts Rats . Вісник  проблем біології та медицини – 2022 – вип 2, т « 

165 http://e-lib.pdmu.edu.ua › cgi-bin › cgiirbis_64 

⎯ У фахових виданнях- 2 статті: 

▪ Фік В. Б., Федечко Й. М., Пальтов Є. В., Кривко Ю. Я. Аналіз антибіотико 

чутливості ізолятів бактерій, виділених у ділянці пришийкової частини зубів та 

ясенного краю наприкінці шостого і десятого тижнів опіоїдного впливу // Вісник 

проблем біології і медицини – 2020 – Вип. 3 (157).  http://e-lib.pdmu.edu.ua › cgi-bin › 

cgiirbis_64 

▪ Фік В. Б    Дмитрів Г. Н., Федечко Й . М. Динаміка біоценозу  ротової порожнини 

інтактних щурів.. Вісник  проблем біології та медицини – 2022 – вип 2, т « 165 

http://e-lib.pdmu.edu.ua › cgi-bin › cgiirbis_64 

⎯ У збірниках доповідей міжнародних конференцій - 2 публікації 

▪ Fik V. B., Fedechko Y.M., Paltov E.V. Bacterioscopic investigations of themicroflora in 

the neck of the teeth during the long-term action of the opioidanalgesic nalbufin in the 

experiment. Europeen scientific discussions: VIInternational Scientific and Practical 

Conference, Rome, Italy, 25-27.09  2021. – Rome, 2021. – Р. 49-53 https//sci-

conf./up/content/uploads/2021/09 

▪ Fik V. B., Fedechko Y.M., Paltov E.V. Bacterioscopic studies of the microflorain the 

neck part of the teeth during the experimental action of opioid, after itscancellation and 

medication correction. Actual trends of modern scientificresearch: VI International 

Scientific and Practical Conference, Munich, Germany,17-19 j. 2021. Munich, 2021. P. 

31-35. https//sci-jnf./up/content/uhpoads/2021/01 

▪ Микробиология, вирусология, иммунология. Колектив авторов. Под. ред. акад. В. 

П. Широбокова «Нова книга». Винница. 2016. 965 с. 

Підручники: 

      Мікробіологія, вірусологія, імунологія. Й. М. Федечко, В. В. Данилейченко, О. П. 

Корнійчук . Підручник для студентів стоматологічних факультетів  «Нова книга». 

Вінниця. 2017. 375 с.35  

▪ http://microbiology-dnmu.pp.ua › література 

В. В. Данилейчико, Й.М. Федечко, О.П. Корнійчук, І.І.Солонинко.  Мікробіологія  з оснвами 

імунології Видання друге, доповнене та перероблено / «Медицина» К. IVкв 2019 р. 239 с.  
https://www.medpublish.com.ua › mikrobiologija-z-osn.. 

Medical Microbiology, Virology and Immunology// Edited  by Acad. V. P. Shyrobokov/ 

Vinnytsia. Nova knyga 2019. 730 p.  

▪  https://issuu.com › novaknyha › docs 

Федорович Уляна Михайлівна - викладач Академії з 1982 р., педагогічний стаж 41 р. 

Заслужений працівник освіти України (2015 р.), відмінник освіти України (1998 р.) 

Завідувач кафедри лабораторної медицини з 2020 р.  

%0dhttp:/microbiology-dnmu.pp.ua › література%0d
%0dhttp:/microbiology-dnmu.pp.ua › література%0d
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⎯ Освіта:  

▪ вища, Львівський ордена Леніна державний університет ім. І.Франка, спеціальність 

- біолог, кваліфікація - біолог, викладач біології і хімії;  

▪ Львівське медичне училище, спеціальність - фармацевтична, кваліфікація - 

фармацевт,  диплом з відзнакою. 

⎯ Професійна діяльність:  

▪ Автор наукових та навчально-методичних праць, 6 навчальних посібників. 

Розробник примірних навчальних та робочих програм з дисциплін 

мікробіологічного циклу.  

▪ Гарант освітньої програми «Лабораторна діагностика» молодший бакалавр (2021 

р.). 

▪ Створено 6 навчально-методичні комплекси з навчальних дисциплін. Заповнила 10 

курсів у навчальній платформі MOODL.  

▪ Співучасник проєкту “Медична інформаційна система «Доктор Елекс» (2018 р.).  

▪ Прийняла участь в реалізації проєкту на тему: «Інклюзивна освіта: сприяння 

впровадженню найкращих світових практик навчання студентів з вадами слуху» 

(вересень 2020 р.). 

▪ Розробник акредитаційних матеріалів спеціальності «Лабораторна діагностика» 

(2016 р.). 

▪ Співавтор освітньо-професійної програми за спеціальністю 224 Технології 

медичної діагностики та лікування, галузі знань 22 Охорона здоров’я, кваліфікація: 

лаборант (медицина). 

▪ Брала участь в складанні тестових завдань для оновлення бази даних ліцензійного 

іспиту КРОК-М, КРОК-Б спеціальності 224 Технології медичної діагностики та 

лікування (2016-2022 рр.). 

▪ Член Американського товариства мікробіологів – American Society for Microbiology 

in Ukraine; член міжнародної спільноти освітян - Hands-on Science Network; член 

Львівського осередку Всеукраїнської асоціації клінічної хімії та лабораторної 

медицини. 

▪ Член Вченої та Методичної ради Академії.  

▪ Отримала подяку за багаторічну сумлінну працю від ректора Академії (2019 р.). За 

час роботи в навчальному закладі чотири рази була відзначена званням «Кращий 

викладач року». 

⎯ Сфера наукових досліджень: 

▪ “Управління якістю підготовки фахівців спеціальності 224 Технології медичної 

діагностики та лікування на основі експериментальних, теоретичних та 

статистичних досліджень”, “Інклюзивне навчання осіб з особливими освітніми 

потребами”. 

▪ Федорович У.М. - член організаційного комітету Ярмарку кращих практик 

викладання природничих наук «Інклюзивне навчання при порушенні слуху» 24 

травня 2021 року. Ярмарок проведено за підтримки Відділу Преси, освіти та 

культури Посольства США в Україні в рамках проєкту «Інклюзивна освіта: 

сприяння поширенню  найкращих світових практик», спрямованого на 

впровадження інноваційних  освітніх інструментів та методів навчання студентів 

та учнів з вадами слуху. 

 

ПУБЛІКАЦІЇ:  

 

Наукові статті:  

в базі даних «Scopus», «Web of Science», «Core collection» з Імпакт - фактором1): 



1). SPECTRAL STUDIES: STRUCTURAL AND FUNCTIONAL MODIFICATIONS OF 

OXYHEMOGLOBIN AND DEOXYHEMOGLOBIN DURING THE INTERACTION WITH 

NO UNDER DIABETES MELLITUS /  K. P. Dudok, V. A.  Burda, М. Ya. Liuta, U. M. 

Fedorovych, А. М. Fedorovych, N. O. Sybyrna // Teka, N 1, Lublin.  2018.  P. 63-66. 

2). Yefimenko N. Oxidative – nitrosative modification of hemoglobin in erythrocytes of rats on 

the model of alcohol intoxication / N. Yefimenko, N. Dudok, V. Burda, M. Liuta, U. 

Fedorovych, N. Sybirna // Teka, N 1, Lublin.  2018.  P. 30-37. 

3). Berezovska, U. Fedorovych, Y.Tryus, V. Kachmar. Стаття “Nursing Informatics Project: 

Implementation and Outcomes. // Hands-on- Science. Advancing Science. Improving Educftion  

2018 HSci. ISBN 978-84-8158-779-1.  P. 297-300 

4). Berezovska, U Fedorovych, Y Kryvko, D Vakulenko.  Стаття 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, P. 67-72.  

5). Менів Н.П., Федорович У.М. Стаття «Мікробіологічна діагностика біологічного 

матеріалу:   дослідження на S.aureus”. // Матеріали 1V Міжнародної науково-практичної 

онлайн конференції.  Мюнхен (Німеччина). – 2020. – С. 72-76. ISBN 978-3-954753-02-4 

Статті у вітчизняному фаховому журналі чи фаховій збірці наукових праць – 

6). П.Г. Лихацький, Л.С. Фіра, У.М. Федорович. “Процеси окисної модифікації білків та 

активність мітохондріальних ферментів у щурів різного віку за ураження натрію нітритом 

та тютюновим димом” // Український біофармацевтичний журнал, №3 (50), Харків.  2017.   

С. 38-46. 

7). П.Г. Лихацький, Л.С. Фіра, Л.А. Бойко, У.М. Федорович. “Розвиток цитолітичного 

синдрому в організмі щурів різного віку, уражених тютюновим  димом” // Український 

журнал клінічної та лабораторної медицини, том 12, №2, Рубежне, Луганської області.  

2017.   С. 12-20. 

8). Федорович У.М. Лабораторна діагностика гельмінтозів.  // Стаття студентської 

наукової конференції на тему: Гельмінтози.  ВНКЗ ЛОР «Львівський інститут 

медсестринства та лабораторної медицини ім. Андрея Крупинського. – Львів, - 2018 р.  С. 

297-300. 

9). Федорович У.М., Менів Н.П., Березовською І.Б. Стаття «Методологічні основи 

організації дистанційного навчання на сучасному етапі”  на I Міжнародну  науково-

практичну конференцію “PRIORITY DIRECTIONS OF SCIENCE AND TECHNOLOGY 

DEVELOPMENT”, 27-29 вересня 2020 року  Київ, Україна. 

10). Федорович У.М., Менів Н.П., Березовська І.Б. Стаття «Провідні тенденції в розвитку 

вищої медсестринської освіти”. ВНКЗ ЛОР “Львівська медична академія ім. Андрея 

Крупинського”. //Матеріали  1 Всеукраїнської науково-практичної конференції (заочна 

форма) «Стратегія розвитку вищої медсестринської освіти у форматі “Року 

медсестринства в Україні 2020”.  2020.  С. 19-24.   

11). Федорович У.М., Менів Н.П. / Стаття “Методи аналітичного досягнення  

інклюзивного навчання студентів з особливими освітніми потребами” //MODERN 

DIRECTIONS OF SCIENTIFIC RESEARCH DEVELOPMENT// IV Міжнародна науково-

практична конференція. Секція «Педагогічні науки» Чікаго (США), 28-30 вересня  2021. – 

С. 251-254.  

https://nic-sci-conf.esclick.me/FhouDPmB24Wu
https://nic-sci-conf.esclick.me/FhouDPmB24Wu


Опублікування тез доповідей:  

міжнародної конференції -  

1).  У.М. Федорович, Н.П. Менів. Інклюзивна освіта для студентів спеціалізації 

лабораторна діагностика та сестринська справа. Сучасний рух науки: IХ міжнародна 

науково-практична інтернет-конференція 2-3 грудня 2019 р. − Дніпро, 2019. / 

Міжнародний електронний науково-практичний журнал “WayScience”. Збірник IХ 

міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, Т.2. − С. 483-488. 

2) Н.П. Менів, У.М. Федорович. Знання, навички та вміння як аспекти засвоєння 

інформації студентами спеціальності 224 технології медичної діагностики та лікування.  

ABSTRACTS OF  INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE 

“SCIENCE, SOCIETY, EDUCATION: TOPICAL ISSUES AND DEVELOPMENT PCIENCE 

DEVELOPMENT PROSPECTS”. KHARKIV, 16-17 December 2019. Науково-видавничий 

центр “SCI-CONF.COM.UA”. – С. 409-414. ISBN 978-966-8219-83-2.  

3).  І.Б. Березовська, У.М. Федорович, Н.П. Менів. Формування професійної 

компетентності у майбутніх спеціалістів у галузі лабораторної медицини.  International 

Scientific and Practical Conference “Priority directions of science development (December 28-

29, 2019) SPS “Sci-conf.com.ua”, Lviv, Ukraine. 2019. −  С. 383-387.  

4). У.М. Федорович, І.Б. Березовська. Складові якісної підготовки фахівців спеціальності 

224 Технології медичної діагностики і лікування. Сучасний рух науки: IХ міжнародна 

науково-практична інтернет-конференція 2-3 грудня 2019 р. − Дніпро, 2019. / 

Міжнародний електронний науково-практичний журнал “WayScience”. Збірник IХ 

міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, Т.3. − С. 490-495.  

5). У.М. Федорович, Н.П. Менів, І.Б. Березовська. Тези “Новітні методи діагностики ВІЛ-

інфекції”. V Міжнародна науково-практична конференція “PRIORITY DIRECTIONS OF 

SCIENCE DEVELOPMENT” (3-4 лютого 2020 р.). Науково-видавн. центр “Sci-conf. com. 

ua ”. Львів, Україна. 2020.  С. 128-132.  

6).  Березовська І.Б., Федорович У.М. Тези "Аналіз точності візуалізації мовлення за 

допомогою програмних засобів голосового набору". ІТОНТ-2020 Тези доповідей V 

Міжнародної науково-практичної конференції "Інформаційні технології в освіті, науці і 

техніці" 21-23 травня 2020 року, м. Черкаси.  – С.140-141.  

7). Березовська Ірина, Федорович Уляна, Головчак Марія. «Проект “Інклюзивна освіта: 

сприяння поширенню найкращих світових практик”: результати та висновки”. Матеріали 

ІV Міжнародної науково-практичної конференції “Актуальні аспекти розвитку STEM-

освіти у навчанні природничо-наукових дисциплін» (“Про розвиток викладання 

природничо-наукових дисциплін за кордоном в контексті засад STEM-освіти”). 

Кропивницький,  12-13.05.2021 р. - С. 28-30. УДК 378.1  

8). Менів Н.П., Федорович У.М. / Надання якісних освітніх послуг в період пандемії 

COVID-19 // Збірник тез І Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції  «Вплив 

пандемії на розвиток сучасного світу: загрози та можливості», 9-10 вересня: тези доп. 

Дніпро. 2021. – С. 146-147. 

9). Менів Н.П., Федорович У.М. / Перспективи інклюзивного навчання осіб з особливими 

освітніми потребами // Збірник тез IV Міжнародної науково-практичної конференції 

«Modern science: innovations and prospects» («Сучасна наука: інновації та перспективи», 

10-12.01.2022: тези доп. Стокгольм. – С. 510-514.  



10). Федорович У.М., Жемелко О.А. / Коронавірусна інфекція як нагальна проблема 

людства // Збірник тез I Міжнародної науково-практичної конференції “MODERN 

RESEARCH IN WORLD SCIENCE”, (“Medical sciences”), 17.04.2022 -19.04.2022: тези доп. 

Львів. – С. 229-235.  

11). Сучасні підходи діагностики ВІЛ-Інфекції, динаміка поширення та клініко-

діагностичні особливості / Федорович У.М., Жемелко О.А. // Збірник тез VIII  

Міжнародної науково-практичної конференції “MODERN SCIENCE: INNOVATIONS 

AND PROSPECTS”, (“Medical sciences”), 1-03.05.2022: тези доп. Стокгольм, Швеція. – С. 

118-122.  

всеукраїнської, регіональної конференції –  

12). Iryna Berezovska, Ulyana Fedorovych, Dmytro Vakulenko, Andriy Semenets, Andriy  

Sverstiuk. PROPER TERMINOLOGY AS PREREQUISITE FOR EFFECTIVE 

INFORMATION RETRIEVAL. Матеріали XV Всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю 

“Інновації у вищій медичній та фармацевтичній освіті України (з дистанційним 1-66 

під’єднанням ВМ(Ф)НЗ України за допомогою відеоконференц-зв’язку)”. – Тернопіль: 

ТНМУ, 2019.  С. 151.   

Подано тези “Викладання дисципліни “Мікробіологія” студентам з вадами слуху за 

допомогою інформаційних технологій” та стендову доповідь для виступу на конференції 

“СНASCI 2019” з 2 по 6 вересня 2019 року в НТУ ХПУ міста Харкова разом з викладачем 

Березовською І.Б.  

13). Федорович У.М.,  Менів Н.П. / Боротьба з внутрішньолікарняними інфекціями  // 

Матеріали ІІ Регіональної  науково-практичної конференції «Стратегія розвитку 

вищої  медсестринської освіти», (Львів, 27 жовтня 2021 року). – Львів: «Тріада плюс»,  

2021. – С. 46-49. УДК 378.046:614 С 83.  

Керівництво науково-дослідною роботою студентів з підготовкою статті у фаховому 

виданні: 

1). Біляк Г., Федорович У.М., Березовська І.Б. Система моніторингу та оцінки заходів 

проти епідемії ВІЛ/СНІД  ВНКЗ ЛОР “Львівський інститут лабораторної медицини ім. 

Андрея Крупинського. Матеріали регіональної студентської науково-практичної 

конференції “Теоретичні та прикладні аспекти фундаментальних медико-біологічних 

наук”. Травень, 2019. – С.90-97.  

2). Кашуба С.І., Приліпко А.О., Федорович У.М., Менів Н.П., Березовська І.Б. Стаття “S. 

AUREUS в біологічному матеріалі: дослідження, діагностика”. ВНКЗ ЛОР “Львівська 

медична академія ім. Андрея Крупинського”. Матеріали регіональної студентської 

науково-практичної конференції “Теоретичні та прикладні аспекти фундаментальних 

медико-біологічних наук”. Травень, 2020. – С.226-228.  

3). Присяжна Я.М., Власенко А.О., Березовська І.Б., Федорович У.М. Стаття “Підтримка 

спілкування з глухими студентами  за допомогою засобів інформаційних технологій”. 

ВНКЗ ЛОР “Львівська медична академія ім. Андрея Крупинського”. Матеріали 

регіональної студентської науково-практичної конференції “Теоретичні та прикладні 

аспекти фундаментальних медико-біологічних наук”. Травень, 2020.  

4). Залуська А.В., Федорович У.М., Менів Н.П., Двулят-Лешневська І.С. Стаття 

“Безпечність та ефективність імунізації проти кору”. ВНКЗ ЛОР “Львівська медична 

академія ім. Андрея Крупинського”. Матеріали регіональної студентської науково-



практичної конференції “Теоретичні та прикладні аспекти фундаментальних медико-

біологічних наук”. Травень, 2020. – С.221-225.  

5). Матросова Ю., Чапельська Х., Федорович У.М., Менів Н.П. Статя “Наслідки 

перенесення COVID-19 та чого очікувати пацієнтам зони ризику в майбутньому”. 

Матеріали  Всеукраїнської студентської науково-практичної конференції “Теоретичні та 

прикладні аспекти фундаментальних медико-біологічних наук”, травень 2021. – С. 183-

188.  

6). 1 тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт у КЗВО ЛОР “Львівська 

медична академія імені Андрея Крупинського” 2021. Тема студентської наукової роботи: 

Сучасні підходи діагностики ВІЛ-інфекції, динаміка поширення та клініко-діагностичні 

особливості. Виконавець: студенти групи ІІІ ЛД 21 Жемелко О., Стецура Н. Науковий 

керівник: Заслужений працівник освіти України, завідувач кафедри лабораторної 

медицини Федорович У.М. Напрям: Технології медичної діагностики та лікування 

(лабораторна діагностика). 

7). Федорович У.М., Жемелко О.А. / Сучасні підходи діагностики ВІЛ-Інфекції, динаміка 

поширення та клініко-діагностичні особливості // Збірник тез VIII  Міжнародної науково-

практичної конференції “MODERN SCIENCE: INNOVATIONS AND PROSPECTS”, 

(“Medical sciences”), 1-03.05.2022: тези доп. Стокгольм, Швеція. – С. 118-122.  

8). Федорович У.М., Жемелко О.А. / Порівняльна характеристика стану захворюваності на 

гострі кишкові інфекції в Україні // “MODERN RESEARCH IN WORLD SCIENCE” // VII 

Міжнародна науково-практична конференція. Секція “Біологічні науки” Львів (Україна) 

02.10.2022 -04.10.2022. – C. 88-91. ISBN 978-966-8219-86-3 Сертифікат на 24 години (0,8 

кредитів ЕСТS).  

9). Макаренко А. В., Федорович У.М. / Мавп’яча віспа. КЗВО ЛОР “Львівська медична 

академія ім. Андрея Крупинського”. // Матеріали ІІІ Регіональної науково-практичної 

конференції «Стратегія розвитку вищої медсестринської освіти». Секція “Практичне 

медсестринство сучасності”. – 27 жовтня 2022. – С. 76-80.   Сертифікат на 0,5 кредити 

ЕСТS.  

Цюник Наталія Юріївна - викладач І кваліфікаційної категорії: 

⎯ Освіта: 

▪ Національний університет «Львівська політехніка», магістр з екології та охорони 

навколишнього середовища, викладач хімії. 

▪ Професійна діяльність: 

▪ Автор 4 наукових праць, розробник примірних навчальних та робочих програм з 

дисциплін кафедри, тестових завдань для ліцензійних іспитів, методичних 

рекомендацій до практичних занять. Методист навчальної частини (за 

сумісництвом). 

▪ Сфера наукових досліджень: 
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навички". Інформують: Сидор О.К., Шашков Ю.І. – викладачі кафедри; 

▪ Доповідь "Про генезу вищої освіти, основні етапи становлення і перспективи 

розвитку вищої школи України". Інформують: Засанська Г.М., Назар О.Ю. – 

викладачі кафедри. 

⎯ Засідання 2 (листопад 2020 р.) - методичний семінар на тему: "Використання 

симуляційного навчання у підготовці студентів спеціальності 224 Технології 

медичної діагностики та лікування під час вивчення навчальної дисципліни 

Клінічна лабораторна діагностика": 

▪ мультимедійна презентація "Про симуляційне навчання в медицині: історія 

розвитку, типи, переваги використання". Інформує: Двулят-Лешневська І.С. – 

викладач кафедри. 

▪ мультимедійна презентація "Досвід використання симуляційного навчання у 

підготовці студентів під час вивчення навчальної дисципліни «Клінічна 

лабораторна діагностика». Інформує: Любінська О. І ‒ викладач кафедри. 

⎯ Засідання 3 (січень 2021 р.) - методичний семінар на тему: «Особливості 

інклюзивної освіти з дисципліни «Мікробіологія» для студентів спеціальності 224 

технології медичної діагностики та лікування, спеціалізація лабораторна 

діагностика, молодший бакалавр»: 

▪ мультимедійна презентація на тему: «Про історію професійного навчання студентів 

з вадами слуху». Інформує: Менів Н.П. ‒ викладач кафедри. 

▪ мультимедійна презентація на тему: «Особливості інклюзивної освіти з дисципліни 

«Мікробіологія» для студентів спеціальності 224 технології медичної діагностики 

та лікування, спеціалізація лабораторна діагностика, молодший бакалавр. 

Інформує: засл. прац. освіти України Федорович У.М. ‒ завідувач кафедри. 

2021-2022 н.р.: 

⎯ Засідання 1 (серпень 2021 р.) - про завдання та план проведення методичних 

семінарів на І й семестр 2021‒2022 н.р. та заходи щодо його реалізації. 



⎯ Засідання 2 (жовтень 2021 р.) - методичний семінар «Інтегральна технологія 

навчання»:  

▪ Вступне слово. Інформує: проректор з навчальної частини, к. хім. н. Сойка Л.Д., яка 

у вступному слові розповіла про можливості впровадження інтеграції в освітній 

процес, а також про можливість використання інтеграції в навчально-виховному 

процесі, про ефективність проведення інтегрованих занять. 

▪ Мультимедійна презентація «Можливості інтегрального підходу до вивчення 

методів імунодіагностики, імунотерапії, імунопрофілактики студентами-

бакалаврами спеціальності 224 «Технології медичної діагностики та лікування». 

Інформує: доцент кафедри лабораторної медицини, к. мед. н. Федечко Й.М.  
▪ Мультимедійна презентація «Можливості впровадження інтеграції в освітній 

процес». Доповідач Федорович У.М. наголосила на можливості впровадження 

інтеграції в освітній процес, а саме: 

– поєднання спорідненого матеріалу кількох предметів навколо однієї теми, 

усунення дублювання у вивченні ряду питань; 

– ущільнення знань, тобто сконструювати фрагмент знань таким чином, засвоєння 

якого вимагає менше часу, проте підвищує якість навчального уміння; 

– опанування з учнями значного за обсягом навчального матеріалу, досягнення 

цілісності знань; 

– залучення учнів до процесу здобуття знань; 

– формування творчої особистості учня, його здібності; 

– дати можливість учням застосовувати набуті знання з різних навчальних 

предметів у професійній діяльності.  

⎯ Засідання 3 (березень 2022 р.) - методичний семінар «Освітньо-професійна 

програма. Вимір якості»: 

▪ Мультимедійна презентація «Освітньо-професійна програма. Вимір якості». 

Інформує: випускниця Кам'янського фахового медичного коледжу Ткаченко Т.С. Маючи 

досвід проведення акредитації осітньо-професійних програм першого (бакалаврського) 

рівня вищої освіти, доповідачі поділились з колективом кафедри та Академії в цілому 

своїм досвідом. 

▪ Мультимедійна презентація «Освітньо-професійна програма. Вимір якості». 

Інформує: викладач кафедри Сидор О.К.   

2022-2023 н.р.: 

⎯ Засідання №1 (серпень 2022 р.) - про завдання та план проведення методичних 

семінарів на 2022‒2022 н.р. та заходи щодо його реалізації. Ознайомила присутніх 

із планом роботи на 2022/23 н. р. у якому передбачено проведення засідання та 

заслухання доповідей на актуальну і проблемну тематику. Важливості обговорення 

питань методичного характеру щодо використання новітніх методик проведення 

занять під час професійної підготовки майбутніх медиків. 

Інформує: Любінська О.І. ‒ відповідальна за проведення методичних семінарів на кафедрі 

лабораторної медицини. 

⎯ Засідання № 2 (жовтень 2022 р.) - методичний семінар «Хімічна та ядерна атака: 

як розпізнати, підготуватися та вижити після неї?» 

Інформує: Цюник Н.Ю. – викладач кафедри лабораторної медицини. 

Інформує: Різун Г.М. – викладач кафедри лабораторної медицини. 

⎯ Засідання 3 (березень 2023 р.) - методичний семінар «Використання цифрових 

інструментів Google під час професійної підготовки здобувачів вищої освіти 

спеціальності 224 Технології медичної діагностики та лікування». 

Інформує: Двулят-Лешневська І.С. – викладач кафедри лабораторної медицини. 

Інформує: Любінська О.І. ‒ викладач кафедри лабораторної медицини. 



⎯ Засідання 4 (20.10.2022 р.) - онлайн методичного семінару кафедри лабораторної 

медицини на тему: «Хімічна та ядерна атака: як розпізнати, підготуватися та 

вижити після неї?»: 

Інформує: викладач кафедри Цюник Н.Ю., мультимедійна презентація на тему: «Хімічна 

атака: як розпізнати, підготуватися та вижити після неї». 

 

Інформує: викладач кафедри Різун Г. М., мультимедійна презентація на тему: «Ядерний 

вибух: що робити, аби вижити, де ховатися». 

УХВАЛИЛИ:   
Інформацію взяти до відома та застосовувати у навчально-методичній роботі. 

 

4. СЛУХАЛИ та ОБГОВОРИЛИ інформацію про тему кафедрального дослідження, дату 

її затвердження, розділи та виконавці, план-графік виконання роботи, запланований 

результат. Доповідає доц. Федечко Й.М., Федорович У.М. 

 

УХВАЛИЛИ:  Інформацію взяти до відома.  

5. СЛУХАЛИ та ОБГОВОРИЛИ інформацію про наукове портфоліо викладачів 

кафедри (окремими файлами по кожному викладачу – ПІБ, Список публікацій, інформація 

про патенти, відкриття, керівництво науковими темами). Доповідає кожен викладач 

кафедри. 

 

УХВАЛИЛИ:  Інформацію про наукове портфоліо у форматі word подає кожен викладач 

кафедри на електронну адресу завідувачки кафедри. 

 

6. СЛУХАЛИ та ОБГОВОРИЛИ інформацію про професійна активність викладачів 

кафедри із загальною таблицею професійною активність викладачів кафедри (доповнити 

даними від листопада-грудня 2022 року та надіслати мені на пошту. З того буде загальна 

таблиця по кафедрі). Це табличка Інформація НПП за 5 років. 

 

УХВАЛИЛИ:  Інформацію про професійну активність викладачів за 5 років у форматі 

word подає кожен викладач кафедри на електронну адресу завідувачки кафедри.  

 

7.  СЛУХАЛИ та ОБГОВОРИЛИ Інформацію про виховну роботу: повинна містити 

файли з проведеними виховними заходами за два минулих навчальні роки. Доповідають 

викладачі які проводили таку роботу (керівники груп, викладачі). 

 

УХВАЛИЛИ:  Інформацію про виховну роботу у форматі word подає керівники груп, 

викладачі кафедри на електронну адресу завідувачки кафедри.  

 

8.  СЛУХАЛИ: 

Звіти викладачів про тематичне удосконалення підвищення кваліфікації: 

Гопаненко О.О. пройшла тематичне удосконалення: МОЗ України Національний 

медичний університет імені О.О. Богомольця. Інститут післядипломної освіти (кафедра 

сучасних тенологій медичної діагностики та лікування), посвідчення про проходження 

підвищення кваліфікації до диплому №215325, «Актуальні питання клінічної біохімії. 

ТУ», 24.10.2022 – 04.11.2022 (2 кредити); 

 

Федечко Й.М. пройшов тематичне удосконалення: МОЗ України при Житомирському 

медичному інституті Житомирської обласної ради, свідоцтво про підвищення кваліфікації 

ЖІ № 02011284/002336-22, «Інноваційні технології у вищій медичній освіті з формування 

професійної майстерності через компетентнісну складову. Теорія і методика викладання 



мікробіології; клінічної імунології та алергології; лабораторної служби. Оцінки 

аналітичних методів», 05.12.2022 - 09.12.2022 (1 кредит); 
 

 

Завідувачка кафедри                                           Заслужений працівник освіти України 

                                                                      У. М. Федорович 

 

Секретар                                                        вищої кваліфікаційної категорії 

                                                                         Г. М. Засанська 


