
Протокол №1 

засідання кафедри лабораторної медицини від 31.08.2021  
 

Голова:  Федорович У.М. (зав. кафедри, Засл. прац. осв. України)     
Секретар:  Засанська Г.М. (викладач вищої кваліфікаційної категорії)  

Присутні: Сойка Л.Д., Федечко Й.М., Любінська О.І., Шашков Ю.І., Древко І.В., Різун 

Г.М., Стахера І.М., Менів Н.П., Сидор О.К., Смачило І.С., Двулят-Лешневська І.С., Цюник 

Н.П. 

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

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

                                       

Порядок денний:  
• Проведення засідання кафедри щодо готовності  кафедри  до нового навчального 

року; розгляд та обговорення плану роботи кафедри на 2021/2022 н.р. 

• Розподіл обов’язків по кафедрі на громадських засадах; розгляд та обговорення 

планів роботи лабораторій і кабінетів та забезпечення матеріальними цінностями 

лабораторії й кабінетів; проведення повторного інструктажу з охорони праці з 

викладачами кафедри. 

• Обговорення і затвердження графіків роботи викладачів, їх педагогічного 

навантаження, створення розкладу роботи викладача по кафедрі, графіків 

взаємовідвідувань, показових занять, індивідуальних планів роботи викладачів 

кафедри. 

• Затвердження робочих навчальних програм дисциплін кафедри.  

 

1.СЛУХАЛИ та ОБГОВОРИЛИ: інформацію зав.кафедри про готовність кафедри до 

початку навчального року:  
• кафедра лабораторної медицини є  структурним підрозділом  факультету №1 

Академії, що проводить навчальну, методичну, наукову, виховну діяльність 

відповідно до Положення про освітній процес і нормативно-юридичних документів 

навчального закладу. 

• навчально-освітній процес на кафедрі здійснюється за робочими програмами для  

здобувачів вищої освіти,  за навчальним планами молодшого бакалавра, бакалавра 

та магістра. Лекції та практичні заняття у повному обсязі проходять у корпусах 

академії.  Виробничу та переддипломну практику студенти проходять на 

відповідних базах. Особливістю  навчального процесу на кафедрі є потреба 

забезпечити студентів  можливістю набуття мануальних навиків  і оволодіння 

методами мікробіологічних, клініко-лабораторних,   біохімічних та гігієнічних 

досліджень. Введено в Академії навчальну платформу MOODL для студентів.  

• оновлений список викладачів кафедри  лабораторної медицини;  

• з планом роботи на І (осінній) семестр 2021-2022 н.р.;  

• заплановано і надалі продовжити роботу над написанням робочих та типових 

програм з навчальних дисциплін, над удосконаленням завдань модульних  

контролів, методичних рекомендацій до практичних занять та самостійної 

позааудиторної роботи студентів, посібників, удосконаленням кредитно-модульно-

рейтингової системи навчання студентів, складанням білетів до державних 

екзаменів, передбачається заслухати доповіді викладачів фахового та методичного 

характеру, розглядати питання успішності студентів, організації та перевірки 

переддипломної практики студентів тощо (план роботи кафедри додається).  

• кафедра лабораторної медицини займається науково-дослідною роботою на тему: 

«Управління якістю підготовки фахівців спеціальності 224 Технології медичної 



діагностики та лікування на основі експериментальних, теоретичних та 

статистичних досліджень». Інфраструктура досліджень у межах комплексної теми 

наукової роботи кафедри  містить наукову, дослідницьку діяльність викладачів, 

керівництво магістерськими та студентськими пошуковими роботами, проведення 

різнопланових заходів.склад   кафедри  це науково-педагогічні і   педагогічні   

працівники Академії – 14 штатних викладачів та два сумісники. 

• до штату кафедри входять: доценти, викладачі, асистенти, лаборанти. У штаті 

кафедри  три кандидати наук, з них один має звання доцента і працює на посаді 

доцента, один на посаді проректора з навчального процесу, два Заслужених 

працівників освіти України.  Штат кафедри у складі: 

• Федорович Уляна Михайлівна (Заслужений працівник освіти України, завідувач 

кафедри) 

• Сойка Лариса Дмитрівна (кандидат хімічних наук) 

• Любінська Орися Іванівна (кандидат педагогічних наук)  

• Федечко Йосиф Михайлович (кандидат медичних наук, доцент) 

• Смачило Іванна Семенівна (Заслужений працівник освіти України)  

• Двулят-Лешневська Ірина Степанівна 

• Древко Ірина Володимирівна 

• Засанська Галина Михайлівна 

• Менів Наталія Павлівна 

• Різун Ганна Михайлівна 

• Сидор Оксана Кирилівна 

• Стахера Ірина Михайлівна 

• Цюник Наталія Юріївна 

• Шашков Юрій Ігорович 

Сумісники (зовнішні): 

• Крупка Неля Омелянівна (кандидат медичних наук, доцент)  

• Фартушок Надія Володимирівна (кандидат хімічних наук, доцент)  

Лаборанти: 

• Красуцька Марія Богданівна – лаборант (0,5 ставки) 

• Макар Любомира Володимирівна – лаборант (0,75 ставки) 

• Слепич Іванна Іванівна – лаборант (1 ставка) 

• Товчко Наталія Зіновіївна – лаборант (0,5 ставки) 

• Шередько Віра Василівна – лаборант (1 ставка). 

• присвоєння кодів для обліку стажу категорій педагогічним та науково-

педагогічним працівникам з 01.09.2021 р. у такому складі:  

Науково-педагогічні працівники: 

• Федорович Уляна Михайлівна (Заслужений працівник освіти України, завідувач 

кафедри) 

• Любінська Орися Іванівна (кандидат педагогічних наук)  

• Федечко Йосиф Михайлович (кандидат медичних наук, доцент) 

• Смачило Іванна Семенівна (Заслужений працівник освіти України)  

• Менів Наталія Павлівна 

• Різун Ганна Михайлівна  

• Сидор Оксана Кирилівна  

Педагогічні працівники: 

• Двулят-Лешневська Ірина Степанівна 

• Древко Ірина Володимирівна 

• Засанська Галина Михайлівна 

• Стахера Ірина Михайлівна 

• Цюник Наталія Юріївна 

• Шашков Юрій Ігорович 



УХВАЛИЛИ:  

1.Інформацію прийняти до відома. 

2.Схвалити і затвердити план роботи кафедри на 2021/2022 н.р. 

3.Здати на затвердження план роботи кафедри завідувачу навчально-методичним 

кабінетом до 01.09.2021 р. (план роботи кафедри додається). 

 

2. СЛУХАЛИ та ОБГОВОРИЛИ інформацію завідувачки кафедри щодо:  

• планів роботи лабораторій і кабінетів та забезпечення матеріальними цінностями 

лабораторії й кабінетів. Обрали: 

• Шашкова Ю.І.  -  завідувача кабінетом інфектології з епідеміологією; 

• Менів Н.П - завідувачку лабораторії мікробіології, вірусології та імунології № 1;  

• Стахеру І.М. -  завідувачку лабораторії мікробіології, вірусології та імунології №2;  

• Засанську Г.М. - завідувачку лабораторії гігієни та гігієни харчування; 

• Сидор О.К. – завідувачку лабораторії комунальної гігієни та гігієни праці; 

• Викладачі доповіли, що робота кабінетів і лабораторій буде спрямована на 

забезпечення занять методичними рекомендаціями, робочими зошитами для 

самостійної поза аудиторної роботи, придбання приладів, обладнання, медичних 

імунобіологічних  препаратів, дезінфектантів, реактивів, середовищ, посуду, 

виготовлення мультимедійних презентацій та роздаткового матеріалу, поновлення 

табличного  фонду тощо.    

• проведення повторного інструктажу з охорони праці з викладачами кафедри.  

• виконання  обов’язків по кафедрі на громадських засадах. 

УХВАЛИЛИ: 
• Інформацію прийняти до відома. 

• Розподіл і виконання обов’язків по кафедрі на громадських засадах.  

• Схвалити плани роботи кабінетів та лабораторій (додаються): 

• інфектології з епідеміологією; 

• безпеки життєдіяльності, охорони праці та охорони праці в галузі; 

• гігієни та гігієни харчування; 

• мікробіології, вірусології та імунології №1;  

• мікробіології, вірусології та імунології №2; 

• лабораторії біологічної та клінічної хімії; 

• лабораторії комунальної гігієни та гігієни праці. 

• Здати плани  на затвердження завідувачу навчально-виробничою практикою 

Білобривці В.Б. до 15.09.20р. 

• Дотримуватися правил інструктажу з охорони праці викладачами кафедри.  

• Затвердити відповідальну за техніку безпеки по кафедрі Різун Г.М. та оформити 

журнал інструктажу. 

 

3. СЛУХАЛИ та ОБГОВОРИЛИ інформацію завідувачки кафедри щодо: 

• про рішення ректорату щодо роботи кафедр - доведено до відома працівників 

кафедри, що рейтингова оцінка та розподіл педагогічного навантаження викладачів 

буде проводитися на кафедрах; 

• про погодження педагогічного навантаження викладачів кафедри;  

• про погодження графіків роботи викладачів, їх педагогічного навантаження та 

створення розкладу роботи викладача по кафедрі; 

• запропонувала графіки взаємовідвідувань, показових занять;  
• обговорення індивідуальних планів роботи викладачів кафедри. 

УХВАЛИЛИ:  

• Інформацію прийняти до відома.  
• Затвердити графіки взаємовідвідувань, показових занять. 



• Погодити педагогічне навантаження, графіки і розклади роботи та індивідуальні 

плани  викладачів кафедри на 2021/2022 н.р. (додаються). 

• Здати індивідуальні плани роботи завідувачці кафедри до 14.09.21 р.  

 

4. СЛУХАЛИ та ОБГОВОРИЛИ інформацію завідувачки кафедри щодо:   

• розгляду та обговорення робочих навчальних програм на 2021-2022 н.р. щодо їх 

затвердження; 

• розгляду та обговорення робочих навчальних програм з навчальних дисциплін на 

осінній семестр (за навчальним планом 2020 р.) щодо їх затвердження;  

• переліку діючих робочих навчальних програм обов’язкових дисциплін кафедри 

лабораторної медицини на 2021-2022 н.р.  

• переліку діючих робочих навчальних програм за вибором дисциплін кафедри 

лабораторної медицини на 2021-2022 н.р.  

ВИСТУПИЛИ: 

Двулят-Лешневська І.С.: 

 - розгляд та обговорення робочої навчальної програми з навчальної дисципліни «Клінічні 

лабораторні дослідження» для фахових молодших бакалаврів спеціальності 224 

Технології медичної діагностики та лікування,  ІІ ЛДф1 (у співавторстві з  Любінською  

О.І.); 

 – розгляд та обговорення робочої навчальної програми з навчальної дисципліни 

«Клінічні лабораторні дослідження» для фахових молодших бакалаврів спеціальності 

224 Технології медичної діагностики та лікування,  І ЛД12 (у співавторстві з  Любінською  

О.І.); 

Робочі навчальні програми для перезатвердження: 

Клінічні лабораторні дослідження для фахових молодших бакалаврів спеціальності 224 

Технології медичної діагностики та лікування, гр. І-ІІ ЛД11, І,ІІ семестр 

Клінічна лабораторна діагностика для бакалаврів спеціальності 224 Технології 

медичної діагностики та лікування, гр. ІІ-ІІІ ЛД21, ІІ,І семестр 

Біологічна хімія з біохімічними методами дослідження для фахових молодших 

бакалаврів спеціальності 224 Технології медичної діагностики та лікування, гр. ІІ ЛД11, І 

семестр 

Біологічна хімія для бакалаврів спеціальності 223 Медсестринство, гр. ІІ МСв 21, І 

семестр 

Біологічна хімія для бакалаврів спеціальності 223 Медсестринство, гр. І МСв 22, І 

семестр 

 

Древко І.В.: 

 - розгляд та обговорення робочої навчальної програми з навчальної дисципліни 

«Гістологія з технікою гістологічних досліджень» для спеціальності 224 спеціалізація 

Лабораторна діагностика, молодший бакалавр (з вадами слуху); 

 - розгляд та обговорення примірної навчальної програми з дисципліни «Гістологія з 

технікою гістологічних досліджень» для спеціальності 224 спеціалізація Лабораторна 

діагностика, молодший бакалавр (з вадами слуху); 

Робочі навчальні програми для перезатвердження: 

«Гістологія, цитологія та ембріологія», І –ІІ ЛД-21, ІІ-ІІІ семестри  

«Гістологія, цитологія та ембріологія», ІІІ ЛД-22, І семестр 

«Основи гістології», І СТ-11, І семестр 

«Патофізіологія», ІІІ ЛД-22, ІІ семестр  

 

Засанська Г.М. : 

- розгляд та обговорення робочої навчальної програми з навчальної дисципліни  



Інфектологія з курсом епідеміології І ЛД12 (2 сем) 

Інфекційні хвороби з основами епідеміології ІІ СТ11 (2 сем) 

Епідеміологія ІІ АК11 (2 сем) 

 
Робочі навчальні програми для перезатвердження: 

Інфекційні хвороби з епідеміологією ІІ ЛД11 (1 сем) 

Гігієна з основами екології та технікою санітарно-гігієнічних досліджень ІІ ЛД11 (1-2 

сем) 

Інфектологія І АК11 (2 сем) 

 

Любінська О.І. : 

 розгляд та обговорення робочої навчальної програми з навчальної дисципліни  

Клінічні лабораторні дослідження, група І ЛД12, ІІ-й семестр 

Клінічні лабораторні дослідження, група ІІ ФмЛД11, ІІ-й семестр 

У співавторстві із Двулят-Лешневською І.С. 

Робочі навчальні програми для перезатвердження: 

“Біологічна хімія” для групи І МС22, І-й 

“Біологічна хімія” для групи І МС21, ІІ-й 

Клінічна лабораторна діагностика, група 4 ЛД21, І-й семестр 

Клінічна лабораторна діагностика, група 2 ЛД22, І-й семестр 

Клінічна лабораторна діагностика, група 2 ЛД21, ІІ-й семестр 

 

Менів Н.П.: 

розгляд та обговорення робочої навчальної програми з навчальної дисципліни  

«Мікробіологія з основами імунології та технікою мікробіологічних досліджень», група – 

ІІ ЛДф-1,  4,5,6 семестр; 

«Мікробіологія з основами імунології», група – І АКф-1, 2 семестр; 

Дисципліна «Основи мікробіології, вірусології та імунології», група – ІІСТ11, 3 семестр. 

“Мікробіологія з основами імунології” група 2ФМ21 (співавторство з  Федечко Й.М.,  

Федорович УМ,, Менів Н.П. (осінній семестр). 

Робочі навчальні програми для перезатвердження: 

«Мікробіологія», група – ІІ МС 21,  3 семестр; 

«Мікробіологія з основами імунології та технікою мікробіологічних досліджень», група – 

ІІ ЛД 11, 3,4 семестр. 

 

Різун Г.М.: 

розгляд та обговорення робочої навчальної програми з навчальної дисципліни  

- Медична генетика – І ЛД-12+ІІ ЛДф на І сем. 

- Основи медичної генетики  - ІІ АКф на ІІІ сем. 

- Медична паразитологія з ентомологією – ІІІ МС-21 на 6 сем. 

 

Сидор О.К.: 

розгляд та обговорення робочої навчальної програми з навчальної дисципліни  

- «Гігієна з гігієнічною експертизою» (н. п. 2019р.) для студентів ІІІ-ІV курсів 5-6-7-8сем, 

ІІІ ЛД 21 спеціальності 224 Технології медичної діагностики та лікування, ОПП 

Лабораторна діагностика. 

- «Медсестринство в інфектології з курсом епідеміології» (н. п. 2019р.) для студентів ІІІ 

курсу ІІІ МС(в)-11 (5 семестр), спеціальність 223 Медсестринство, ОПП Сестринська 

справа, вечірня форма навчання 

«Гігієна у фармації та екологія» (н. п. 2019р.) для студентів ІІ курсу ІІ ФМ-21, 3 семестр, 

спеціальності 226 Формація, промислова фармація.   



Робочі навчальні програми для перезатвердження: 

- Гігієна з гігієнічною експертизою (н. п. 2015р.) для студентів ІV курсу 5 -8сем, ІV ЛД 21 

спеціальності 224 Технології медичної діагностики та лікування, ОПП Лабораторна 

діагностика 

- Гігієна з гігієнічною експертизою (н. п. 2019р.) для студентів ІІ курсу 3сем, ІІ -ЛД 22 

спеціальності 224 Технології медичної діагностики та лікування, ОПП Лабораторна 

діагностика. 

- Медсестринство в інфектології з курсом епідеміології для студентів ІІ курсу ІІ МС-11-13 

( 4 семестр), Спеціальність 223 Медсестринство, ОПП Сестринська справа, денна форма 

навчання    

 

Смачило І.С.: 

 - розгляд та обговорення примірної навчальної програми з дисципліни «Лабораторна 

діагностика паразитарних інвазій» для  спеціальності 224 Технології медичної 

діагностики та лікування групи, освітньо-професійної програми Лабораторна діагностика 

(група ІVЛД21); 

- розгляд та обговорення робочої навчальної програми з навчальної дисципліни 

«Лабораторна діагностика паразитарних інвазій» для  спеціальності 224 Технології 

медичної діагностики та лікування групи, освітньо-професійної програми Лабораторна 

діагностика (ІVЛД21); 

 

Стахера І.М. : 

- розгляд та обговорення щодо удосконалення робочої навчальної програми з навчальної 

дисципліни «Техніка лабораторних робіт» для студентів спеціалізації  «Лабораторна 

діагностика» освітнього ступеня: фаховий молодший бакалавр в групі ІІ ЛДф11; 

Робочі навчальні програми для перезатвердження:  
Дисципліна: «Мікробіологія» для студентів спеціальності 223 Медсестринство, 

спеціалізації «Сестринська справа»  (вечірня форма навчання), група  І МС в 11, І семестр;  

Дисципліна: «Техніка лабораторних робіт» для студентів  спеціальності 224 Технології 

медичної діагностики та лікування, спеціалізації 

 « Лабораторна діагностика», група  І ЛД 11, І семестр 

Дисципліна: «Техніка лабораторних робіт» для студентів спеціальності 224 Технології 

медичної діагностики та лікування, спеціалізації  

« Лабораторна діагностика», група  ІІ ЛД ф 1, І семестр 

Дисципліна: «Мікробіологія, вірусологія та імунологія з мікробіологічною діагностикою» 

для студентів спеціальності 224 технології медичної діагностики та лікування, 

спеціалізації «Лабораторна діагностика” (план 2015р) , І-ІІ семестр. 

 

Федечко Й.М.: 

про підготовку робочої програми з навчальної дисципліни «Мікробіологія з основами 

імунології» для студентів групи ІІ ФМ21 (співавторство з У.М. Федорович, Н.П.Менів 

(осінній семестр). 

Робочі навчальні програми для перезатвердження: 

 Клінічна мікробіологія та алергологія-  гр 2МС31 (осінній семестр); 

 Сучасні методи діагностики   -    гр. 1 МС31(осінній семестр); 

 Клінічна мікробіологія   -  гр 4ЛД21    (осінній семестр); 

 Лабораторна служба. Оцінка аналітичних методів. - гр.2ЛД22(ос. сем);  

 Хвороби цивілізації  -     гр2.МС. 31     (весн. семестр) 

 Клінічна мікробіологія та алергологія -  гр 1МС31 (весн. семестр) ; 



 Клінічний діагноз. Лабораторні основи -  гр. 4ЛД21 

 Лабораторна служба.  Оцінка аналітичних методів. - гр.4ЛД21(весн. сем);  

Федорович У.М.: 

 - про підготовку робочої програми з навчальної дисципліни «Мікробіологія з основами 

імунології та технікою мікробіологічних досліджень» для студентів групи І ЛД12, 
2ЛД12, 3ЛД12 на 2,3,4,5 семестри. 

Робочі навчальні програми для перезатвердження: 

“Мікробіологія, вірусологія та імунологія з мікробіологічною діагностикою”  Група 

2ЛД22 на 3-4  семестр; 

“Мікробіологія, вірусологія та імунологія з мікробіологічною діагностикою”  Група 

2ЛД21 на 4 семестр;  

“Мікробіологія, вірусологія та імунологія з мікробіологічною діагностикою”  Група 

3ЛД21 на 5-6  семестр; 

“Клінічна мікробіологія” Група 2ЛД22 на 4 семестр; 

 “Мікробіологія” Група 1МСв21 на 1-2 семестр; 

 

Цюник Н.Ю.: 

про підготовку робочої програми з навчальної дисципліни  

«Безпека життєдіяльності», Група ІІ ЛД 12, на І семестр 

«Аналітична хімія», Група ІІ ЛД-ф 1, на ІІ семестр  

«Охорона праці та охорона праці в галузі», Група ІІ СТ 11, на І семестр 

Робочі навчальні програми для перезатвердження: 

Дисципліна «Безпека життєдіяльності», Група І АК 11, ІІ МС 11-13, на І семестр 

Дисципліна «Аналітична хімія», Група І ЛД 11, ІІ ЛД 21, на І семестр  

Дисципліна «Охорона праці та охорона праці в галузі», Група І ЛД 11, І СО 11 на ІІ 

семестр 
 

Шашков Ю.І. : 

про підготовку робочої програми з навчальної дисципліни  

Інфекційні хвороби з оцінкою результатів досліджень. - Гр.ІІІ ЛД21.ІІ семестр. 

Робочі навчальні програми для перезатвердження: 

Епідеміологія. Гр. І МС22. І семестр. 

Епідеміологія. Гр. І МСв22. І семестр. 

Епідеміологія. Гр. ІV МС21. ІІ семестр. 

Епідеміологія. Гр. ІV ЛД21. І семестр. 

Епідеміологія. Гр. ІІ ЛД22. ІІ семестр. 

Інфекційні хвороби з оцінкою результатів досліджень. Гр. ІІ ЛД22. І семестр.  

Медсестринство в інфектології. Гр. ІІ МС21. ІІ семестр. 

 

УХВАЛИЛИ:   

• Інформацію прийняти до відома.  

• Схвалити і затвердити робочі навчальні програми (за навчальним планом 2020 р.), 

які відповідають вимогам. 

• Рекомендувати користуватися навчальними програмами (за навчальним планом 

2019-2020.) при проведенні занять.  

• Здати на затвердження та перезатвердження робочі навчальні програми завідувачці 

кафедри до 15.09.21 р. 

• Схвалити і затвердити типові і робочі навчальні програми на осінній семестр 2021-

2022 н.р.  



• Затвердження обов’язкових робочих навчальних програм дисциплін кафедри (за 

навчальним планом 2019р. та за навчальним планом 2020 р.) на осінній семестр 

2021-2022 н.р.  
• Затвердження робочих навчальних програм за вибором дисциплін кафедри на 

осінній семестр 2021-2022 н.р.  

           Завідувачка кафедри          Заслужений працівник освіти  

                                                                                            У. М. Федорович 

 

                Секретар               Г. М. Засанська   

                                                             викладач вищої  категорії                                    

                                                                                             

 

   


