
Протокол № 9  
чергового засідання кафедри лабораторної медицини дистанційно  

від  13 січня 2021 р. 

Голова:  Федорович У.М. (зав. кафедри, Засл. прац. осв. України)     
Секретар:  Засанська Г.М. (асистент кафедри) 
Присутні  викладачі: Федечко Й.М., Шашков Ю.І., Древко І.В., Сидор 
О.К., Любінська О.І., Менів Н.П., Назар О.Ю., Різун Г.М., Стахера І.М., 
Цюник Н.Ю., Двулят-Лешневська І.С., 
Відсутні:   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: 

• Затвердження графіків роботи викладачів кафедри. 
• Затвердження графіків взаємовідвідування викладачів кафедри.  
• Підсумки зимової залікової семестрово-екзаменаційної сесії.  
• Затвердження методичних матеріалів викладачів. 
• Підготовка до методичного семінару викладачами – Федорович 

У.М., Менів Н.І. 
• Скерування викладачів кафедри на курси підвищення кваліфікації з 

педагогіки та звіт про підвищення кваліфікації Засанської Г.М. 
• Про укладення електронного посібника з дисципліни Мікробіологія. 
  
• СЛУХАЛИ  та ОБГОВОРИЛИ інформацію завідувачки кафедри 

щодо 
затвердження графіків роботи викладачів кафедри: всі викладачі 
подали графіки роботи на ІІ семестр навчального року. 

УХВАЛИЛИ:  
• Затвердити графіки роботи викладачів кафедри. 
 

• СЛУХАЛИ  та ОБГОВОРИЛИ інформацію завідувачки кафедри 
щодо 
затвердження графіків взаємовідвідування викладачів кафедри: всі 
викладачі і навіть викладачі-сумісники подали графіки 
взаємовідвідування (1 раз в місяць) на ІІ семестр навчального року. 

УХВАЛИЛИ:  
• Затвердити графіки взаємовідвідування викладачів кафедри. 

 

• СЛУХАЛИ та ОБГОВОРИЛИ інформацію завідувачки кафедри 
щодо підсумків зимової залікової семестрово-екзаменаційної сесії. 

ВИСТУПИЛИ: 



• Цюник Н.Ю. - 10.01.20 р. проведено екзаменаційний іспит у групі ІІІ 
ЛД-12 з навчальної дисципліни «Охорона праці». Всі студенти 
присутні і в результаті іспиту всі отримали: «відмінно»; 

• Любінська О.І. – 13.01.20 р. проведено два семестрових 
екзаменаційних іспити з навчальних дисциплін «Клінічні 
лабораторні дослідження» у групі ІІІ ЛД-12 та «Клінічна 
лабораторна діагностика» у групі IV ЛД-22. Іспит проведено 
дистанційно у платформі класу ROOM: 100 тестів з теоретичної 
частини і білети (по 3 питання в кожному) з практичної частини. 
Іспит здійснювався під контролем зав.кафедри Федорович У.М. 
Результати іспитів: група ІІІ ЛД-12 - «5» - одна, «4» - дві, «3» - одна;  
у групі  IV ЛД-22 – «5» - чотири, «4» - шість, «3» - одна. 

• Двулят-Лешневська І.С. - 29.12.20 р. дистанційно у класі ROOM 
проведено семестровий екзаменаційний іспит з навчальної 
дисципліни «Клінічна лабораторна діагностика» у групі ІІ ЛД-11: 

100 тестів з теоретичної частини і білети (по 3 питання в кожному) з 
практичної частини. У групі до іспиту допущено : студентів. 
Студентка Солтис Христина до іспиту недопущена. Результати 
іспиту: група ІІ ЛД-11 - «5» - дві, «4» - три, «3» - одна. 

• Крупка Н.О. – 24.12.20 р. - проведено семестровий екзаменаційний 
іспит з навчальної дисципліни «Гігієна з гігієнічною експертизою» у 
групі 4ЛД21. Студенти засвоїли матеріал з даної дисципліни, 
навчальна документація до іспиту підготовлена. 

• Стахера І.М. – 28.11.20 р. о 12.00 год. дистанційно у платформі 
ROOM проведено семестровий екзаменаційний іспит з навчальної 
дисципліни «Мікробіологія з основами імунології та технікою 
мікробіологічних досліджень» у групі ІІ ЛД-11: 100 тестів з 
теоретичної частини і білети з ситуаційними задачами (по 3 питання 
в кожному) з практичної частини. Середньоарифметична оцінка: «5» 
- три, «4» - три, «3» - 0. Всі студенти засвоїли навчальний матеріал з 
даної дисципліни здали екзаменаційну сесію. 

• Древко І.В. – 28.12.20 р. проведено семестровий екзаменаційний 
іспит з навчальної дисципліни «Гістологія, цитологія та ембріологія» 
у групі ІІ ЛД-11 дистанційно: у платформі ZOOM – теоретична 
частина, у класі ROOM – практична частина. Студенти засвоїли 
матеріал з даної дисципліни, навчальна документація до іспиту 
підготовлена. Результати іспиту: «5» - три, «4» - чотири, «3» одна. 

• доц.Федечко Й.М. - 28.12.20 р. проведено семестровий 
екзаменаційний іспит з навчальної дисципліни «Мікробіології, 
вірусології та імунології з мікробіологічною діагностикою» у групі 
IV ЛД-21. Підготовка до іспиту передбачала розроблення достатньої 
кількості тестових завдань (5 варіантів по 100 тестів), котрі повністю 
відображають структуру курсу, винесеного на іспит – загальна і 
спеціальна мікробіологія з імунологією. Кожному студенту 



індивідуально подано у системі ZOOM та електронною поштою 
комплекс по 20 тестів та інтегровані ситуаційні задачі, які 
виконуються у письмовій формі. Студенти заповнюють відповіді 
щодо тестів і коротко описують відповіді до задач, що включали 
практичні завдання (на це відводиться 30 хв.). Потім студенти 
пересилали зображення відповідей через електронну пошту і 
викладач мав можливість перевірити кожну роботу студента. Після 
перевірки результат іспиту повідомлявся студентові. Такий метод 
проведення іспиту застосовується і в інших ВУЗах, зокрема, і у 
Львівському національному медичному університеті імені Данила 
Галицького. Студенти отримали достатній рівень знань з даної 
дисципліни. Результати іспиту: «5» - чотири, «4» - сім, «3» - нуль. 
Середній бал – 4,4. Так як у подальшому студентів очікує написання 
Кроку, то всі питання і завдання були орієнтовані на Крок. Даний 
метод показав, що студенти, враховуючи теперішні можливості, 
можуть дистанційно навчатися. 

• Древко І.С. – 04.01.21 р. проведено семестровий екзаменаційний 
іспит з навчальної дисципліни «Гістологія, цитологія та ембріологія» 
у групі І ЛД-22 дистанційно: у платформі ZOOM – теоретична 
частина, у класі ROOM – практична частина. Студенти засвоїли 
матеріал з даної дисципліни, навчальна документація до іспиту 
підготовлена. Результати іспиту: «5» - одна, «4» - п’ять, «3» - п’ять. 

• Федорович У.М. – 18.01.21 р. група ІІІ ЛД-12 здає випускову 
атестацію з циклу навчальних дисциплін: «Гігієна з гігієнічною 
експертизою», «Мікробіологія», «Клінічна лабораторна 
діагностика», «Основи охорони праці», «Біохімія», « Клінічна 
патологія», «Гістологія», а також включено навчальні дисципліни 
«Медична паразитологія», «Інфекційні хвороби з основами 
епідеміології». Даний іспит є внутрішньою атестацією, підготовкою 
до написання Кроку; 

• Любінська О.І., Сойка Л.Д. – 18.01.21 р. о 10.00 год. буде проведено 
семестровий екзаменаційний іспит з навчальної дисципліни 
«Клінічна лабораторна діагностика» у групі ІІІ ЛД-12 дистанційно; 

• Сидор О.К., Менів Н.П. завершують 22.01.2021 р. зимову 
екзаменаційну сесію проведенням іспиту  з навчальної дисципліни 
«Гігієна з гієнічною експертизою»  та «Мікробіології» у  групі ІІІ 
ЛД-12; 

• Феорович У.М. – з 12.01.21 р. стартує ІІ семестр, починаючи з 1-го 
тижня.   

 

УХВАЛИЛИ:  
• Інформацію прийняти до відома і побажати успіхів в наступній 

екзаменаційній сесії. 
 



• СЛУХАЛИ та ОБГОВОРИЛИ інформацію завідувачки кафедри 
щодо затвердження методичних матеріалів викладачами та 
проведення методичного семінару:  

• викладачі, які мають напрацювання і складені силабуси, потрібно 
вислати електронною поштою: 

ПЕРЕЛІК СИЛАБУСІВ З ДИСЦИПЛІН: 
 

1. Двулят-Лешневська І.С. Клінічні лабораторні дослідження 1ЛД11, 
2ЛД11; Клінічна лабораторна діагностика 2ЛД21; Біохімія 2ЛД11. 

2. Древко І.В. Гістологія з технікою гістологічних досліджень 1ЛД11; 
Гістологія, цитологія та ембріологія 1ЛД21, 2ЛД21. 

3. Засанська Г.М. Інфектологія 1АК11. 
4. Любінська О.І. Біологічна хімія 1МС21; Клінічна лабораторна 

діагностика 2ЛД22; 2-3-4 ЛД21. 
5.   Менів Н.П. Основи мікробіології з імунологією 1АК11; 

Мікробіологія 1МС11; 1МСв21 

6.   Назар О.Ю. Військово-медична підготовка та медицина 
надзвичайних ситуацій 2ЛД11, 4ЛД21, 3МС11,12,13. 

7.  Різун Г.М. Основи екології та профілактичної медицини 2МС11, 
2МСв11; Медична паразитологія з ентомологією 2ЛД11. 

8.  Сидор О.К. Медсестринство в інфектології з курсом епідеміології  
2МС11-13;  Гігієна з гігієнічною експертизою 2ЛД22; 3-4ЛД21. 

9.  Смачило І.С. Введення в спеціальність 2ЛД21 

10.  Стахера І.М. Мікробіологія з основами імунології та технікою 
мікробіологічних досліджень 1-2ЛД11; Техніка лабораторних робіт 
1ЛД21. 

11. Федечко Й.М. Клінічна імунологія та алергологія 1-2МС31; Хвороби 
цивілізації 2МС31; Клінічний діагноз. Лабораторні основи 4ЛД21; 
Лабораторна служба. Оцінка аналітичних методів 4ЛД21. 

12. Федорович У.М. Мікробіологія, вірусологія, імунологія з 
мікробіологічною діагностикою 2-3-4ЛД21, 2ЛД22;  Клінічна 
мікробіологія 2ЛД22. 

13. Цюник Н.Ю. Основи охорони праці та охорона праці в галузі 1ЛД11, 
1СО11; Безпека життєдіяльності 2ЛД11, 2МСв11.  

14. Шашков Б.І. Епідеміологія 2АК11, 2ЛД22, 4МС21; Медсестринство 
в інфектології 2МС21;  Інфекційні хвороби з оцінкою результатів 
досліджень 3ЛД21. 

 

• у методичний кабінет подано всі навчальні дисципліни на кожного 
викладача кафедри для створення платформи MUDL, де для кожного 
викладача створена окрема комірка, куди необхідно вносити 
силабус, тексти лекцій, методичні рекомендації практичних занять та 
самостійної роботи для студентів; 



• триває перевірка кафедри лабораторної медицини, зокрема, 
п.Федориком. тому, потрібно допрацьовувати всі методичні 
матеріали з навчальних дисциплін; 

• заняття обов’язково проводити згідно графіку, працює перевірка в 
системі MUDL у кабінеті ректора; 

• 18.01.21 р. буде проведено методичний семінар кафедри 
викладачами Федорович У.М. та Менів Н.П. по інклюзивній освіті з 
навчальної дисципліни «Мікробіологія» для студентів з вадами 
слуху. Оголошення буде висвітлено в суботу 16.01.21 року. 

УХВАЛИЛИ:  
• Інформацію прийняти до відома і виконання.  
• Ухвалити та здати створені викладачами Силабуси у методичний 

кабінет: 
1. Двулят-Лешневська І.С. Клінічні лабораторні дослідження 1ЛД11, 

2ЛД11; Клінічна лабораторна діагностика 2ЛД21; Біохімія 2ЛД11. 
2. Древко І.В. Гістологія з технікою гістологічних досліджень 1ЛД11; 

Гістологія, цитологія та ембріологія 1ЛД21, 2ЛД21. 
3. Засанська Г.М. Інфектологія 1АК11. 
4. Любінська О.І. Біологічна хімія 1МС21; Клінічна лабораторна 

діагностика 2ЛД22; 2-3-4 ЛД21. 
5.   Менів Н.П. Основи мікробіології з імунологією 1АК11; 

Мікробіологія 1МС11; 1МСв21 

6.   Назар О.Ю. Військово-медична підготовка та медицина 
надзвичайних ситуацій 2ЛД11, 4ЛД21, 3МС11,12,13. 

7.  Різун Г.М. Основи екології та профілактичної медицини 2МС11, 
2МСв11; Медична паразитологія з ентомологією 2ЛД11. 

8.  Сидор О.К. Медсестринство в інфектології з курсом епідеміології  
2МС11-13;  Гігієна з гігієнічною експертизою 2ЛД22; 3-4ЛД21. 

9.  Смачило І.С. Введення в спеціальність 2ЛД21 

10.  Стахера І.М. Мікробіологія з основами імунології та технікою 
мікробіологічних досліджень 1-2ЛД11; Техніка лабораторних робіт 
1ЛД21. 

11. Федечко Й.М. Клінічна імунологія та алергологія 1-2МС31; Хвороби 
цивілізації 2МС31; Клінічний діагноз. Лабораторні основи 4ЛД21; 
Лабораторна служба. Оцінка аналітичних методів 4ЛД21. 

12. Федорович У.М. Мікробіологія, вірусологія, імунологія з 
мікробіологічною діагностикою 2-3-4ЛД21, 2ЛД22;  Клінічна 
мікробіологія 2ЛД22. 

13. Цюник Н.Ю. Основи охорони праці та охорона праці в галузі 1ЛД11, 
1СО11; Безпека життєдіяльності 2ЛД11, 2МСв11.  

14. Шашков Б.І. Епідеміологія 2АК11, 2ЛД22, 4МС21; Медсестринство 
в інфектології 2МС21;  Інфекційні хвороби з оцінкою результатів 
досліджень 3ЛД21. 

 



• СЛУХАЛИ та ОБГОВОРИЛИ інформацію завідувачки кафедри 
щодо скерування  викладачів кафедри на курси підвищення 
кваліфікації з педагогіки: 

• Сидор О.К. скеровується на курси підвищення кваліфікації до 
Львівського національного університету імені Івана Франка кафедри 
педагогіки з 01.02.21р. по 05.02.21 р. без відриву від виробництва.  

• Засанська Г.М. скеровується на курси підвищення кваліфікації до 
Львівського національного університету імені Івана Франка кафедри 
педагогіки з 01.02.21р. по 05.02.21 р. без відриву від виробництва.  

• Шашков Ю.І. скеровується на курси підвищення кваліфікації до 
Львівського національного університету імені Івана Франка кафедри 
педагогіки з 01.02.21р. по 05.02.21 р. без відриву від виробництва.  

• Менів Н.П. скеровується на курси підвищення кваліфікації до 
Львівського національного університету імені Івана Франка кафедри 
педагогіки з 01.02.21р. по 05.02.21 р. без відриву від виробництва. 

• Засанську Г.М. яка прозвітувала про курси підвищення кваліфікації 
зі спеціальності які проходила вкінці першого семестру. 

 

УХВАЛИЛИ:  
• Направити Засанську Г.М., Менів Н.П., Сидор О.К., Шашкова Ю.І.  

на курси підвищення кваліфікації до Львівського національного 
університету імені Івана Франка кафедри педагогіки з 01.02.21р. по 
05.02.21 р. без відриву від виробництва. 

• Після проходження тематичного удосконалення прозвітувати на 
засіданні кафедри та здати документи в методичний кабінет. 

• Засанській Г.М. здати звіт в методичний кабінет. 
 

СЛУХАЛИ та ОБГОВОРИЛИ: інформацію завідувачки кафедри що 
викладачами Академії доктором медичних наук, професором, ректором 
Львівської медичної Академії імені Андрея Крупинського Ю. Я. Кривко, 
професором, завідувачем кафедри мікробіології Львівського національного 
медичного університету імені Данила Галицького  О. П. Корнійчук та 
завідувачем кафедри лабораторної медицини Львівської медичної Академії 
імені Андрея Крупинського, Заслуженим працівником освіти України У. 
М. Федорович укладений електронний посібник з  дисципліни 
“Мікробіологія з основами імунології та технікою мікробіологічних 
досліджень” для спеціальності лабораторна діагностика. Рецензенти: 
професор кафедри мікробіології Львівського національного медичного 
університету імені Данила Галицького  О. П. Корнійчук; завідувач 
бактеріологічної лабораторії комунального некомерційного підприємства 
ЛОР “Західноукраїнський спеціалізований дитячий медичний центр”  Л. С. 
Хім’як. Електронний посібник складає 543 сторінки. 
 

 



УХВАЛИЛИ:  
Здати на затвердження Вченої ради даний посібник та у бібліотеку для 
користування студентами. 
 
 
 
 

        Завідувачка кафедри                              Заслужений працівник 
освіти  
                                                                                          У. М. Федорович 
 
               Секретар                                                асистент  Г. М. Засанська 
 

 


