
Протокол № 10 

онлайн-засідання кафедри лабораторної медицини від 11.03.2022р. 

 

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

Лешневська І.С., Цюник Н.П. 

Відсутні:  Стахера І.М. – в декретній відпустці. 

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

                                    Фартушок Н.В. (доц., викл. Біохімії на 0,5 ставки)  

 

Порядок денний: 

1. Проведення консультацій з дисциплін викладачами кафедри. 

2. Затвердження і перезатвердження білетів до семестрового іспиту.  

3. Підготовка студентів випускних груп до КРОКу та підготовку 

екзаменаційних білетів для проведення випускової атестації. 

4. Стан навчальних журналів. 

5. Трудова дисципліна викладачів кафедри.  

6. Ознайомлення з наказом щодо проведення занять з 19 березня 2022 року.  
 

1. СЛУХАЛИ та ОБГОВОРИЛИ інформацію Федорович У.М. про 

проведення консультацій з дисциплін викладачами кафедри (див. графіки 

консультацій).  

 

УХВАЛИЛИ:  

 Інформацію прийняти до відома.  

 Проводити консультації з навчальних дисциплін викладачами кафедри 

згідно графіків, поданих деканатом на ІІ семестр 2021/2022 н.р. 

(додаються). 

 

2. СЛУХАЛИ та ОБГОВОРИЛИ інформацію Федорович У.М. про 

затвердження і перезатвердження білетів до семестрового іспиту. Зразок: 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНІ БІЛЕТИ 

семестрового екзамену 

навчальна дисципліна: Гігієна з основами екології та технікою санітарно-

гігієнічних досліджень 

галузі знань 22 Охорона здоров’я 

зі спеціальності: 224 Технології медичної діагностики та лікування 

освітньо-професійна програма: Лабораторна діагностика 

освітньо-професійного ступеня: фаховий молодший  бакалавр 

кваліфікація лаборант (медицина) 

група ІІ ЛД 11 
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Затверджено на засіданні кафедри «Лабораторної медицини» 

Протокол  № 10 від  «11» березня 2022 року 

Завідувач кафедри _____/  засл. прац.осв. Федорович У.М. 

                                                             (підпис)                               (П. І. П.) 

Екзаменатор   _______ / викладач вищої кваліфікаційної категорії     

Засанська Г.М.                           

                                          (підпис)                                                (П. І. П.)  

ВИСТУПИЛИ: 

Двулят-Лешневська І.С. подала на затвердження білети семестрового екзамену 

з навчальних дисциплін: 

 "Клінічні лабораторні дослідження" (50 тестових завдань, 15 білетів по 2 

питання з практики) в групі ІІ ЛДф-11;  

 "Біологічна хімія з біохімічними методами дослідження" (100 тестових 

завдань, 12 білетів по 2 питання з практики) в групі ІІ ЛД-11;  

Засанська Г.М. - подала на затвердження білети семестрового екзамену з 

навчальної дисципліни: 

 "Гігієна з основами екології та технікою санітарно-гігієнічних 

досліджень» (100 тестів та 11 практичних  варіантів білетів по 3 питання 

в білеті) в групі ІІ ЛД-11 . 

Фартушок Н.В. канд.хім.н, доц. кафедри - подала на затвердження білети 

семестрового екзамену з навчальної дисципліни:  

 "Біологічна та клінічна хімія" (100 тестів з теорії в 6 варіантів та 22 

варіанти по 2 питання з практики) в групі IV ЛД-21.  

Федорович У.М., зав кафедри подала на затвердження білети семестрового 

екзамену з навчальної дисципліни: 

"Мікробіологія, вірусологія, імунологія з мікробіологічною діагностикою (100 

тестових завдань з теорії та 15 варіантів по дві ситуаційні задачі з практики) в 

групі II ЛД-22 .  

Горбулінська О.В. к. біол. н. подала на затвердження білети семестрового 

екзамену з навчальної дисципліни:  

 "Клінічна та біологічна хімія" (100 тестових завдань та 15 варіантів з 

практики по три питання з практики) в групі II ЛД-22.   

Любінська О.І. к.пед.н. кафедри подала на затвердження білети семестрового 

екзамену з навчальної дисципліни:  

 "Клінічна лабораторна діагностика" (100 тестових завдань та 15 варіантів 

по 2 практичних завдання) в групі II ЛД-22.   

Крупка Н.О. к.мед.н, доцент кафедри подала на затвердження білети 

семестрового екзамену  з навчальної дисципліни: 

 "Гігієна з гігієнічною експертизою" (22 варіанти білетів по три завдання, 

ситуаційні задачі) в групі IV ЛД-21.  

Менів Н.П. подала на затвердження білети для семестрового екзамену з 

навчальної дисципліни: «Мікробіологія з основами імунології та технікою 

мікробіологічних досліджень» зі спеціальності 224 Технології медичної 

діагностики та лікування освітньо-професійна програма «Лабораторна 
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діагностика» освітній ступінь: фаховий молодший бакалавр кваліфікація: 

лаборант (медицина)  

група ІІ ЛДф 1 (100 тестових завдань та 20 варіантів: задача з 2 практичними 

завдання).  

 

 

УХВАЛИЛИ:  

 Інформацію прийняти до відома.  

 Схвалити та затвердити створені білети до семестрових іспитів:  

 "Клінічні лабораторні дослідження" (50 тестових завдань, 15 білетів по 2 

питання з практики) в групі ІІ ЛДф-11;  

 "Біологічна хімія з біохімічними методами дослідження" (100 тестових 

завдань, 12 білетів по 2 питання з практики) в групі ІІ ЛД-11;  

 "Гігієна з основами екології та технікою санітарно-гігієнічних 

досліджень» (100 тестів та 11 практичних  варіантів білетів по 3 питання 

в білеті) в групі ІІ ЛД-11 . 

 "Біологічна та клінічна хімія" (100 тестів з теорії в 6 варіантів та 22 

варіанти по 2 питання з практики) в групі IV ЛД-21.  

 "Мікробіологія, вірусологія, імунологія з мікробіологічною діагностикою 

(100 тестових завдань з теорії та 15 варіантів по дві ситуаційні задачі з 

практики) в групі II ЛД-22 .  

 "Клінічна та біологічна хімія" (100 тестових завдань та 15 варіантів з 

практики по три питання з практики) в групі II ЛД-22.   

 "Клінічна лабораторна діагностика" (100 тестових завдань та 15 варіантів 

по 2 практичних завдання) в групі II ЛД-22.   

 "Гігієна з гігієнічною експертизою" (22 варіанти білетів по три завдання, 

ситуаційні задачі) в групі IV ЛД-21.  

 «Мікробіологія з основами імунології та технікою мікробіологічних 

досліджень» група ІІ ЛДф 1 (100 тестових завдань та 20 варіантів: задача 

з 2 практичними завдання).  

 

3. СЛУХАЛИ та ОБГОВОРИЛИ інформацію Федорович У.М. про підготовку 

студентів випускних груп до КРОКу з навчальних дисциплін викладачами 

кафедри та підготовку екзаменаційних білетів для проведення випускової 

атестації. 

Білети для випускової атестації зі спеціальності 224 Технології медичної 

діагностики та лікування освітньо-професійна програма «Лабораторна 

діагностика» освітньо-професійного ступеня - фаховий молодший бакалавр 

(група ІІ ЛД 11): 

  складено 20 білетів: по 4 питання з практичної частини, які охоплюють 

наступні дисципліни):  

 "Гігієна з основами екології та технікою санітарно-гігієнічних 

досліджень»;  

 «Клінічні лабораторні дослідження»;  
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 «Біологічна хімія з біохімічними методами дослідження»;  

 «Мікробіологія з основами імунології та технікою мікробіологічних 

досліджень».  

Екзаменатори: Менів Н.П., Двулят-Лешневська І.С., Засанська Г.М. 

 

Білети для випускової атестації для атестації здобувачів вищої освіти першого 

(бакалаврського) рівня за спеціальністю 224 Технології медичної діагности та 

лікування освітньо-професійної програми “Лабораторна діагностика” з практично-

орієнтованого екзамену для групи ІІ ЛД 22: 

 складено 20 білетів: по 4 питання з практичної частини, які охоплюють 

наступні дисципліни:  

 "Клінічна лабораторна діагностика",  

 "Клінічна та біологічна хімія",  

 "Гігієна з гігієнічною експертизою",  

 "Мікробіологія, вірусологія, імунологія з мікробіологічною 

діагностикою"  

Екзаменатори: к.біол.н., Горбулінська О.В., к. мед. н. Крупка Н.О.,  

к. пед. н. Любінська О.І., засл. прац. осв. України Федорович У.М. 

 

Білети для випускової атестації для атестації здобувачів вищої освіти першого 

(бакалаврського) рівня за спеціальністю 224 Технології медичної діагности та 

лікування освітньо-професійної програми «Лабораторна діагностика» з 

практично-орієнтованого екзамену для групи ІV ЛД 21: 

 складено 30 білетів по 4 питання які охоплюють наступні дисципліни:  

 "Клінічна лабораторна діагностика",  

 "Клінічна та біологічна хімія",  

 "Гігієна з гігієнічною експертизою",  

 "Мікробіологія вірусологія, імунологія з мікробіологічною 

діагностикою".  

Екзаменатори: к.хім.н., доц. Фартушок Н.В., к.мед.н. доц. Федечко Й.М., 

к.мед.н., доц. Крупка Н.О., к.пед.н. Любінська О.І. 

 

УХВАЛИЛИ:  

 Схвалити та затвердити створені білети для випускової атестації: 

зі спеціальності 224 Технології медичної діагностики та лікування освітньо-

професійна програма «Лабораторна діагностика» освітньо-професійного 

ступеня - фаховий молодший бакалавр (група ІІ ЛД 11): 20 білетів: по 4 

питання з практичної частини, які охоплюють наступні дисципліни):  

 "Гігієна з основами екології та технікою санітарно-гігієнічних 

досліджень»;  

 «Клінічні лабораторні дослідження»;  

 «Біологічна хімія з біохімічними методами дослідження»;  

 «Мікробіологія з основами імунології та технікою мікробіологічних 

досліджень».  
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Екзаменатори: Менів Н.П., Двулят-Лешневська І.С., Засанська Г.М. 

 

- здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 224 

Технології медичної діагности та лікування освітньо-професійної програми 

“Лабораторна діагностика” з практично-орієнтованого екзамену для групи ІІ ЛД 

22, 20 білетів: по 4 питання з практичної частини, які охоплюють наступні 

дисципліни:  

 "Клінічна лабораторна діагностика",  

 "Клінічна та біологічна хімія",  

 "Гігієна з гігієнічною експертизою",  

 "Мікробіологія, вірусологія, імунологія з мікробіологічною 

діагностикою"  

Екзаменатори: к.біол.н., Горбулінська О.В., к. мед. н. Крупка Н.О.,  

к. пед. н. Любінська О.І., засл. прац. осв. України Федорович У.М. 

 

- здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) рівня за спеціальністю 224 

Технології медичної діагности та лікування освітньо-професійної програми 

«Лабораторна діагностика» з практично-орієнтованого екзамену для групи ІV 

ЛД 21: 30 білетів по 4 питання які охоплюють наступні дисципліни:  

 "Клінічна лабораторна діагностика",  

 "Клінічна та біологічна хімія",  

 "Гігієна з гігієнічною експертизою",  

 "Мікробіологія вірусологія, імунологія з мікробіологічною 

діагностикою".  

Екзаменатори: к.хім.н., доц. Фартушок Н.В., к.мед.н. доц. Федечко Й.М., 

к.мед.н., доц. Крупка Н.О., к.пед.н. Любінська О.І. 

 

4. СЛУХАЛИ та ОБГОВОРИЛИ  інформацію Федорович У.М. про  належне 

оформлення навчальних журналів: необхідно звернути увагу на заповнення 

навчальних журналів, оскільки вже деякі навчальні дисципліни є викладеними. 

Журнали вести акуратно, писати однією ручкою, кожного тижня записувати 

заняття, заповнюючи журнали, ставити «нб» – пропуски занять;  будуть 

контролювати проведення занять в режимі онлайн, не можна переносити 

заняття без відома адміністрації. 

УХВАЛИТИ: 

 Інформацію прийняти до відома. 

 Допрацювати навчальні журнали.  
 

5. СЛУХАЛИ та ОБГОВОРИЛИ  інформацію Федорович У.М. про виконавчу 

дисципліну викладачів кафедри, вимоги навчальної частини щодо дотримання 

належної трудової дисципліни, порядку змін розкладу окремих занять:  

 перенесення занять допускається з відома навчальної частини (заява на 

ім’я зав.навчальної частини В. М. Федорика); 
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 про грубі порушення навчальної дисципліни студентами повідомляти у 

письмовому вигляді - рапортом на ім’я деканів відповідних факультетів; 

 викладачі зобов’язані повідомляти зав.кафедрою, навчальну частину, 

бухгалтерію про тимчасову непрацездатність або інші випадки, які 

унеможливлюють проведення занять за розкладом. При цьому, як  

правило, заняття проводяться за розкладом викладачами відповідного 

циклу (мікробіологія, клінічна лабораторна діагностика, біохімія, гігієна, 

інфектологія, охорона праці).  

 Виконавча дисципліна повинна покращитися. 

 

УХВАЛИЛИ:  

Інформацію прийняти до відома. 
 

6. СЛУХАЛИ та ОБГОВОРИЛИ інформацію Федорович У.М. про 

ознайомлення з наказом №505 від 19 береня 2022 року  що зареєстрований в 

Міністерстві юстиції України 28 березня 2022 року за № 357/37693 "Про 

внесення змін до деяких наказів Міністерства охорони здоров'яУкраїни". В 

наказі йдеться про проведення випускної атестації.  

В усіх викладачів є банк тестів який можна застосувати для випускної атестації.  

Внести 150 тестів з дисциплін у Мудл:  

група ІІ ЛД 11: 

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

«Клінічні лабораторні дослідження»;  

«Біологічна хімія з біохімічними методами дослідження»;  

«Мікробіологія з основами імунології та технікою мікробіологічних 

досліджень»;  

«Гістологія з технікою гістологічних досліджень».  

група ІІ ЛД 22:  

"Клінічна лабораторна діагностика",  

"Клінічна та біологічна хімія",  

"Гігієна з гігієнічною експертизою",  

"Мікробіологія, вірусологія, імунологія з мікробіологічною діагностикою"  

"Гістологія, цитологія та ембріологія" 

група ІV ЛД 21:   

"Клінічна лабораторна діагностика",  

"Клінічна та біологічна хімія",  

"Гігієна з гігієнічною експертизою",  

"Мікробіологія вірусологія, імунологія з мікробіологічною діагностикою".  

"Гістологія, цитологія та ембріологія" 
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УХВАЛИЛИ:  

1. Інформацію прийняти до відома. 

2. Провести випускну атестацію згідно наказу: тестова частина та 

практична частина. 

Тестова частина у Мудл, практична частина наживо по білетах. 

 

 

Завідувачка кафедри          Заслужений працівник освіти 

                                                                              У. М. Федорович 

 

                        Секретар              викладач вищої  категорії 

                                                                                          Г. М. Засанська 
 


