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засідання кафедри лабораторної медицини від 15.09.2021р. 

 

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

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

                                      

Порядок денний: 

• Закріплення дисциплін навчальною частиною за кафедрою та створення переліку 

дисциплін та викладачів  для підключення викладачів до MOODL. 

• Затвердження навчально-методичних комплексів з дисциплін. 

• Організація роботи науково-студентських об’єднань. 

• Планування підвищення кваліфікації, курсів науково-педагогічних працівників 

кафедри на 2021-2022 н.р. 

• Інформація про засідання завідувачів кафедр. 

 

1. СЛУХАЛИ та ОБГОВОРИЛИ: інформацію завідувачки кафедри про закріплені 

дисципліни навчальною частиною за кафедрою і викладачами та інформацію для 

підключення викладачів до MOODL: 

Закріпити такі дисципліни за кафедрою лабораторної медицини: 

Нормативні дисципліни: 

1. Аналітична хімія 

2. Безпека життєдіяльності 

3. Біологічна та клінічна хімія 

4. Біологічна хімія 

5. Біологічна хімія з біохімічними методами дослідження 

6. Гігієна з гігієнічною експертизою 

7. Гігієна з основами екології та технікою санітарно-гігієнічних досліджень 

8. Гігієна у фармації та екологія 

9. Гістологія з технікою гістологічних досліджень 

10. Гістологія, цитологія та ембріологія 

11. Епідеміологія 

12. Інфектологія 

13. Інфектологія з курсом епідеміології 

14. Інфекційні хвороби з основами епідеміології  

15. Інфекційні хвороби з оцінкою результатів досліджень 

16. Клінічна імунологія та алергологія 

17. Клінічна лабораторна діагностика 

18. Клінічні лабораторні дослідження 

19. Лабораторна діагностика паразитарних інвазій 

20. Медична паразитологія з ентомологією 

21. Медсестринство в інфектології 

22. Медсестринство в інфектології з курсом епідеміології 

23. Мікробіологія 

24. Мікробіологія з основами імунології 

25. Мікробіологія з основами імунології та технікою мікробіологічних досліджень 

26. Мікробіологія, вірусологія та імунологія з мікробіологічною діагностикою 

27. Основи гістології 



28. Основи екології та профілактичної медицини 

29. Основи мікробіології з імунологією 

30. Основи мікробіології, вірусології та імунології 

31. Техніка лабораторних робіт 

32. Хвороби цивілізації 

 

Вибіркові дисципліни: 

33. Введення в спеціальність 

34. Вірусологія та імунологія з мікробіологічною діагностикою 

35. Епідеміологія 

36. Клінічна мікробіологія 

37. Клінічний діагноз – лабораторні основи 

38. Лабораторна служба. Оцінка аналітичних методів 

39. Сучасні методи діагностики 

 

 

 Кафедра лабораторної медицини 2021-2022 н.р. 

№ 

з/п 
Дисципліна Викладач Група 

1 
Мікробіологія, вірусологія та імунологія з 

мікробіологічною діагностикою 

Федорович У.М. 

ІІ ЛД22 (1-2 сем) 
(приєднати до 

існуючого курсу) 

ІІ ЛД21 (2 сем) та 

ІІІ ЛД21 (1-2 

сем) 
(приєднати до 

існуючого курсу 

ІІ ЛД21) 

Стахера І.М. 

IVЛД21  

(1-2 сем) 
(приєднати до 

існуючого курсу) 

ІІ ЛД21 (2 сем) 
(приєднати до 

існуючого курсу) 

Федечко Й.М. 

IVЛД21 

(1-2 сем. лекції) 
(приєднати до 

існуючого курсу) 
 

 

 

 

 

Мікробіологія з основами імунології та 

технікою мікробіологічних досліджень 

 

Федорович У.М. 

 

І ЛД12 

(2 сем, глухі) 
(ввести новий курс) 

2 
Менів Н.П. 

ІІ ЛД11 (1-2 сем) 
(приєднати до 

існуючого курсу) 

І ЛД11 (2 сем) 
(приєднати до 

існуючого курсу) 

Менів Н.П. 
ІІ ЛДф1 (2 сем) 

(ввести новий курс) 

3 Мікробіологія Федорович У.М. 

І МСв21 (1-2 

сем) 
(приєднати до 

існуючого курсу) 



Менів Н.П. 
ІІ МС21 (1 сем) 

(ввести новий курс) 

Стахера І.М. 

І МСв11 (1 сем) 
(ввести новий курс) 

І МС11-13 (2 сем) 
(приєднати до 

існуючого курсу) 

Менів Н.П. 
І МС11-13 (2 сем) 

(приєднати до 

існуючого курсу) 

Менів Н.П. 

ІІ МСф1 (2 сем) 

ІІ МСф2 (2 сем) 

ІІ МСф3 (2 сем) 
(ввести новий курс 

для трьох груп ) 

4 Мікробіологія з основами імунології 

Федечко Й.М. 

ІІ ФМ21 

(1 сем, л+практ:   

2 бр.) 
(ввести новий курс) 

Менів Н.П. 

ІІ ФМ21 

(1 сем,1 бр ) 
(ввести новий курс 

разом з Федечком 

Й.М.) 

5 Основи мікробіології з імунологією Менів Н.П. 
І АК11 (2 сем) 
(приєднати до 

існуючого курсу) 

6 Основи мікробіології, вірусології та імунології Менів Н.П. 
ІІ СТ11 (1 сем) 

(ввести новий курс) 

7 Клінічна мікробіологія Федорович У.М. 

ІІ МС31 (1 сем) 
(приєднати до 

існуючого курсу) 

І МС31 (2 сем) 
(приєднати до 

існуючого курсу) 

8 Клінічна імунологія та алергологія Федечко Й.М. 

ІІ МС31 (1 сем) 
(приєднати до 

існуючого курсу) 

І МС31 (2 сем) 
(приєднати до 

існуючого курсу) 

9 Хвороби цивілізації Федечко Й.М. 
ІІ МС31 (2 сем) 

(приєднати до 

існуючого курсу) 

10 
Лабораторна служба. Оцінка аналітичних 

методів 
Федечко Й.М. 

ІІ ЛД22 (1 сем) 
(приєднати до 

існуючого курсу) 

IVЛД21 (2 сем) 
(приєднати до 

існуючого курсу) 

11 Клінічний діагноз. Лабораторні основи Федечко Й.М. 
IVЛД21 (2 сем) 

(приєднати до 

існуючого курсу) 

12 Сучасні методи діагностики Федечко Й.М. 
І МС31 (1 сем) 

(ввести новий курс) 

13 Лабораторна діагностика паразитарних інвазій Смачило І. С. 
IVЛД21 (1 сем) 

(приєднати до 



існуючого курсу) 

ІІ ЛД22 (2 сем) 
(приєднати до 

існуючого курсу) 

14 Медична паразитологія з ентомологією Різун Г.М. 

ІІ ЛД11 (2 сем) 
(приєднати до 

існуючого курсу) 

ІІІ МС21 (1 сем) 
(ввести новий курс) 

15 Техніка лабораторних робіт Стахера І.М. 

І ЛД21 (2 сем) 
(приєднати до 

існуючого курсу) 

І ЛД11 (1 сем) 

ІІ ЛДф1 (1 сем) 
(ввести новий курс 

для обох груп) 

16 Введення у спеціальність 
Любінська О.І. 

І ЛД12 (1 сем) 
(ввести новий курс) 

Смачило І.С 
ІІ ЛД21 (1 сем) 

(ввести новий курс) 

17 Клінічна лабораторна діагностика 

Двулят-

Лешневська І.С. 

ІІ ЛД21 (2 сем) 
(приєднати до 

існуючого курсу) 

ІІІ ЛД21 (1-2 

сем) 
(приєднати до 

існуючого курсу) 

Любінська О.І. 

ІІ ЛД22 (1-2 сем) 
(приєднати до 

існуючого курсу) 

ІІ ЛД21 (2 сем) 
(приєднати до 

існуючого курсу) 

IVЛД21 (1-2 сем) 
(приєднати до 

існуючого курсу) 

18 Клінічні лабораторні дослідження 

Любінська О.І. 
І ЛД12 

(2 сем, глухі) 
(ввести новий курс) 

 

Двулят-

Лешневська І.С. 

 

ІІ ЛДф1 (2 сем) 
(ввести новий курс) 

19 
Біологічна хімія з біохімічними методами 

дослідження 

Двулят-

Лешневська І.С. 

ІІ ЛД11 (1-2 сем) 

(приєднати до 

існуючого 

курсу) 

20 Біологічна хімія 

Двулят-

Лешневська І.С. 

ІІ МСв21 (1 сем) 
(ввести новий курс) 

І МСв22 (1 сем) 
(ввести новий курс) 

І МС21 (2 сем) 
(приєднати до 

існуючого курсу) 

Любінська О.І. 
І МС21 (2 сем) 

(ввести новий курс) 

І МС22 (1 сем) 



(ввести новий курс) 

Фартушок Н.В. 
ІІ ФМ21 (2 сем) 

(ввести новий курс) 

21 Біологічна та клінічна хімія 

Двулят-

Лешневська І.С. 

ІІ ЛД21 (2сем) 
(ввести новий курс) 

по новому навч. 

плану 

Фартушок Н.В. 

ІІІ ЛД21 (2 сем) 
та 

IV ЛД21 (1-2 

сем) 
(приєднати до 

існуючого курсу) 

ІІ ЛД22 (2 сем) 
(приєднати до 

існуючого курсу) 

22 Основи екології та профілактичної медицини 
Різун Г.М. 

ІІ АК11 (1 сем) 
(ввести новий курс) 

ІІ МСв11 (2 сем) 
та 

ІІІ МС11-13 (1 

сем) 
(ввести новий курс) 

ІІ СТ11 (2 сем) 
(ввести новий курс) 

Різун Г.М. 
ІІ СОф1 (2 сем) 

(ввести новий курс) 

23 Основи екології  Різун Г.М. 
І СО11 (1 сем) 

(ввести новий курс) 

24 Основи медичної генетики Різун Г.М 
І АК+ІІ АКф1 

(1 сем) 
(ввести новий курс) 

25 Медична генетика Різун Г.М 

І ЛД11 (1 сем) 

І ЛД12 (1 сем) 

ІІ ЛДф1 (2 сем) 
(ввести одиим 

новим курсом три 

групи) 

26 
Гігієна з основами екології та технікою сан-

гігієнічних досліджень 
Засанська Г.М. 

ІІ ЛД11 (1-2 сем) 
(приєднати до 

існуючого курсу) 

27 Гігієна з гігієнічною експертизою Сидор О.К.  

ІІ ЛД22 (1 сем) 
(ввести новий курс) 

ІІІ ЛД21 (1 сем) 
(ввести новий курс) 

IVЛД21 (1-2 сем) 
Студенти приєднані 

28 Основи гістології Древко І.В 
І СТ11 (1 сем) 

(ввести новий курс) 

29 
Гістологія з технікою гістологічних 

досліджень 
Древко І.В 

І ЛД11 (2 сем) 
(приєднати до 

існуючого курсу) 

І ЛД12 (1 сем) 
(ввести новий курс) 

ІІ ЛДф1 (2 сем) 
(приєднати до 

існуючого курсу) 



30 Гістологія, цитологія та ембріологія Древко І.В 

І ЛД21 (2 сем) 
(приєднати до 

існуючого курсу) 
ІІ ЛД21 (1 сем) 

(приєднати до 

існуючого курсу) 

І ЛД22 (1 сем) 
(ввести новий курс) 

31 Патоморфологія та патофізіологія Древко І.В 

І МС11-12 (2 сем) 
(приєднати до 

існуючого курсу) 

І МСв21 (1-2 

сем) 
(приєднати до 

існуючого курсу) 

32 Інфектологія Засанська Г.М. 
І АК11 (2 сем) 
(приєднати до 

існуючого курсу) 

33 Інфектологія з курсом епідеміології  Засанська Г.М. 
І ЛД12 (2 сем) 
(вввести новий 

курс) 

34 Інфекційні хвороби з епідеміологією Засанська Г.М. 
ІІ ЛД11 (1 сем) 
(вввести новий 

курс) 

35 Інфекційні хвороби з основами епідеміології Засанська Г.М. 
ІІ СТ11 (2 сем) 
(вввести новий 

курс) 

36 
Інфекційні хвороби з оцінкою результатів 

досліджень 
Шашков Ю.І. 

ІІ ЛД22 (1 сем) 

ІІІ ЛД21 (2 сем) 
(ввести новий курс) 

37 Епідеміологія 

Засанська Г.М. 
ІІ АК11 (2 сем) 
(вввести новий 

курс) 

Шашков Ю.І. 

І МС22 (1 сем) 
(приєднати до 

існуючого курсу) 

І МСв22 (1 сем) 
(приєднати до 

існуючого курсу) 

IVЛД21 (1 сем) 
(приєднати до 

існуючого курсу) 

IVМС21 (2 сем) 
(приєднати до 

існуючого курсу) 

ІІ ЛД22 (2 сем) 
(приєднати до 

існуючого курсу) 

38 
Медсестринство в інфектології з курсом 

епідеміології 
Сидор О.К. 

ІІ МС11-13 (2 

сем) 
(приєднати до 

існуючого курсу) 

ІІІ МСв11 (1 сем) 
(вввести новий 

курс) 

  Шашков Ю.І.  
ІІ МС11 (2 сем) 

(приєднати до 

існуючого курсу) 



39 Медсестринство в інфектології Шашков Ю.І. 
ІІ МС21 (2 сем) 

(приєднати до 

існуючого курсу) 

40 
Основи охорони праці та охорона праці в 

галузі 
Цюник Н.Ю 

ІІ СТ11 (1 сем), 

І СО11 (2 сем), 

І ЛД11 (2 сем) 
(приєднати до 

існуючого курсу 

три групи) 

41 Безпека життєдіяльності Цюник Н.Ю 

І АК11 (1 сем) та 

ІІ МС11-13 (1 

сем),  

ІІ СТ11 (2 сем), 

І ЛД12  

(1 сем,глухі) 
(приєднати до 

існуючого курсу 

чотири групи) 

42 Аналітична хімія Цюник Н.Ю 

І ЛД11 (1 сем), 

ІІ ЛДф1 (2 сем)  

ІІ ЛД21 (1 сем) 
(ввести новий курс 

три групи) 

43 

Військово-медична підготовка та медицина 

надзвичайних ситуацій 

(дисципліна рахується за кафедрою 

Похмурського)  

Назар О.Ю. 
(переводять на 

кафедру до 

Похмурського) 

ІІІ МС11-13 (2 

сем) 

ІІ ЛД11 (2 сем) 

ІІ СО11 (1 сем) 

ІІІ МСв11 (1 сем) 

ІІІ АК11 (1 сем) 

ІІ СОф1 (2 сем) 

IVЛД21 (2 сем) 

IVМС21 (2 сем) 

 

УХВАЛИЛИ:   

• Інформацію прийняти до відома.  

 
2. СЛУХАЛИ та ОБГОВОРИЛИ інформацію щодо затвердження навчально-методичних 

комплексів з навчальних дисциплін:  

 

• розгляд та обговорення «Положення про навчально-методичний комплекс 

навчальної дисципліни»; заплановано і надалі продовжити роботу над 

удосконаленням НМКД, зокрема, завдань модульних  контролів, методичних 

рекомендацій до практичних занять та самостійної поза аудиторної роботи 

студентів, посібників, складанням білетів до державних екзаменів; розглядати 

питання успішності студентів, організації та перевірки переддипломної практики 

студентів, удосконаленням кредитно-модульно-рейтингової системи навчання 

студентів;  

Двулят-Лешневська І. С. 

Новий Навчально-методичний комплекс: 

Клінічні лабораторні дослідження, гр. ІІ ЛДф1, на ІV семестр 

Клінічна лабораторна діагностика, гр. ІІІ ЛД21, V, VІ семестр 

Біологічна та клінічна хімія, гр. ІІІ ЛД21, VІ семестр 

Біологічна хімія, гр. І МСв 22, І семестр 

Засанська Г.М. 



Новий Навчально-методичний комплекс: 

Інфектологія з курсом епідеміології І ЛД12 (2 сем) 

Інфекційні хвороби з основами епідеміології ІІ СТ11 (2 сем) 

Епідеміологія ІІ АК11 (2 сем) 

Любінська О. І. 

Новий Навчально-методичний комплекс: 

Техніка лабораторних робіт, І ЛД12, І-й семестр 

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

Менів  Н.П. 

 Новий Навчально-методичний комплекс: 

«Основи мікробіології, вірусології та імунології», група – І СТ 11, 3 семестр. 

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

ІІ ЛД 11, 3 семестр 

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

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

Різун Ганна Михайлівна 

Новий Навчально-методичний комплекс: 

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

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

- Основи медичної генетики  - ІІ АКф на ІІІ сем. 

Сидор О.К. 

Новий Навчально-методичний комплекс: 

- Медсестринство в інфектології з курсом епідеміології для студентів ІІІ курсу ІІІ МС(в)-

11 ( 5 семестр), Спеціальність 223 Медсестринство, ОПП Сестринська справа, вечірня 

форма навчання. 

- Гігієна з гігієнічною експертизою (н. п. 2019р.) для студентів ІІІ курсу 5 сем, ІІІ-ЛД 21 

спеціальності 224 Технології медичної діагностики та лікування, ОПП Лабораторна 

діагностика. 

Смачило І.С.  

Новий Навчально-методичний комплекс:  

Введення в спеціальність 2ЛД21;  

Лабораторна діагностика паразитарних інвазій 4ЛД21; 2ЛД22. 

Федечко Й. М.  

Новий Навчально-методичний комплекс:  

Мікробіологія з основами імунології група 2 ФМ (спіавторство з У.М.  Федорович, 

Н.П.Менів (осінній семестр) 

Федорович У.М. 

Новий Навчально-методичний комплекс: 

“Мікробіологія, вірусологія та імунологія з мікробіологічною діагностикою”  Група 

3ЛД21 на 5-6  семестр; 

“Мікробіологія з основами імунології та технікою мікробіологічних досліджень» Група 

1ЛД12 на 2 семестр. 

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

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

Цюник Н.Ю. 

Новий Навчально-методичний комплекс: 

«Аналітична хімія», Група І ЛД 11, на І семестр; Група ІІ ЛД-ф 1, на ІІ семестр 

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



«Безпека життєдіяльності», Група І АК 11, ІІ МС 11-13, І ЛД 12 на І семестр; Група І ЛД 

11, ІІ СТ 11 на ІІ семестр 

Шашков Ю.І. 

Новий Навчально-методичний комплекс: 

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

Медсестринство в інфектології з курсом епідеміології. Гр. ІІ МС11-13. ІІ семестр. 

 

• обговорення навчально-методичних комплексів викладачів, які атестуються: 

ВИСТУПИЛИ: 

Древко І.В – розгляд і обговорення навчально-методичного комплексу з навчальної 

дисципліни «Гістологія з технікою гістологічних досліджень» для спеціальності 224 

спеціалізація Лабораторна діагностика, молодший бакалавр (з вадами слуху) 

Древко І.В. - розгляд та обговорення методичних рекомендацій з розділу «Спеціальна 

гістологія внутрішніх органів» з навчальної дисципліни «Гістологія, цитологія та 

ембріологія» для студентів спеціальності Лабораторна діагностика, бакалаври (п’ять 

практичних занять, в кожному тема, мета, матеріальне забезпечення, конкретні цілі, зміст 

заняття, завдання з описом і малюнками мікропрепаратів, питання для повторення і 

самоконтролю, тестові завдання і література; актуальність написано до всього розділу; 

методичні рекомендації апробовані в Житомирському медичному університеті впродовж 

2020-2021 рр.). 

Древко І.В. - розгляд та обговорення білетів для проведення семестрового екзамену  з 

навчальної дисципліни «Гістологія з технікою гістологічних досліджень». 

Смачило І.С. – розгляд та обговорення тестових завдань модульного контролю 

спеціальності 224 Технології медичної діагностики та лікування, освітньо-професійної 

програми Лабораторна діагностика (група ІVЛД21). 

Стахера І.М. - розгляд та обговорення методичних рекомендацій до СПРС з навчальної 

дисципліни «Техніка лабораторних робіт» для студентів спеціалізації  «Лабораторна 

діагностика» освітнього ступеня: молодший бакалавр в групі І ЛД11 та ІІ ЛДф11. 

Стахера І.М. - розгляд та обговорення методичних рекомендацій до СПРС з навчальної 

дисципліни «Мікробіологія» для студентів спеціалізації  «Сестринська справа» (вечірня 

форма навчання) освітнього ступеня: молодший бакалавр в групі І МСв11. 

• обговорення створення силабусів, відповідно до робочих програм: 

УХВАЛИЛИ:  

• Готувати викладачами кафедри НКМД  з навчальних дисциплін.  

• Подати завідувачці кафедри упорядкований НМКД для обговорення і 

затвердження до 19.10.2021 р. 

• Видрукувати викладачами кафедри матеріали НМКД для атестації. 

• Використовувати НМКД при проведенні занять.  

• Схвалити подані на обговорення та затвердження:  

• НКМД з навчальної дисципліни «Гістологія з технікою гістологічних досліджень» 

для спеціальності 224 спеціалізація Лабораторна діагностика, молодший бакалавр 

(з вадами слуху) (Древко І.В.). 

• силабуси з навчальних дисциплін, подані Цюник Н.Ю., Засанською Г.М. і 

рекомендувати до введення у «Moodle». 

• та рекомендувати до затвердження методичною радою -  методичні 

рекомендації з розділу «Спеціальна гістологія внутрішніх органів» з навчальної 

дисципліни «Гістологія, цитологія та ембріологія» для студентів спеціальності 

Лабораторна діагностика, бакалаври (Древко І.В.).  



• білети для проведення семестрового екзамену  з навчальної дисципліни «Гістологія 

з технікою гістологічних досліджень» (Древко І.В.).  

• тестові завдання модульного контролю спеціальності 224 Технології медичної 

діагностики та лікування, освітньо-професійної програми Лабораторна 

діагностика (група ІVЛД21) (Смачило І.С.).  

• методичні рекомендації до СПРС з навчальної дисципліни «Техніка лабораторних 

робіт» для студентів спеціалізації  «Лабораторна діагностика» освітнього 

ступеня: молодший бакалавр в групі І ЛД11 та ІІ ЛДф11 (Стахера І.М.). 

• методичних рекомендацій до СПРС з навчальної дисципліни «Мікробіологія» для 

студентів спеціалізації  «Сестринська справа» (вечірня форма навчання) 

освітнього ступеня: молодший бакалавр в групі І МСв11. (Стахера І.М.). 

• Подати навчально-методичний комплекс на оглядову комісію перед атестацією. 

 

3. СЛУХАЛИ та ОБГОВОРИЛИ інформацію завідувача кафедри щодо організації 

роботи науково-студентських об’єднань. 

При кафедрі діє науково-студентське об'єднання "Лабораторна діагностика". 

Входять студенти підготовки молодшого бакалавра і бакалавра. На жовтень засідання на 

тему: "Мікробіота рук", що висвітлить вплив дезрозчинів на мікробіоту рук, переваги та 

недоліки рідкого та твердого мила, особливості мікробіологічної діагностики на 

виявлення патогенної мікробіоти рук. Керівник Менів Н.П. 

Керівником методичного семінару є к.пед.н. Любінська О.І. Керівником наукового 

семінару є к.мед.н., доц. Федечко Й.М. 

УХВАЛИЛИ:  

• Прийняти до відома інформацію про роботу науково-студентських об’єднань. 

• Затвердити тематику методичних та наукових семінарів фахового та методичного 

характеру викладачами кафедри.           

 

4. СЛУХАЛИ та ОБГОВОРИЛИ інформацію завідувачки кафедри щодо планування 

підвищення кваліфікації (стажування), курсів науково-педагогічних працівників кафедри 

на 2021-2022 н.р.  

 

ПЕРЕЛІК 

педагогічних / науково-педагогічних працівників кафедри 

Лабораторної медицини 

які планують підвищення кваліфікації у 2021 - 2022 н.р. 

П.І.Б. 

працівників, 

які планують 

підвищення 

кваліфікації 

Посада, вчений 

ступінь, вчене 

(печесне) звання 

Заклад вищої освіти, наукова 

установа, організація, 

підприємство проходження 

підвищення кваліфікації 

Термін 

проходження 

підвищення 

кваліфікації 

Смачило І.С. 

асистент кафедри, 

Заслужений 

працівник освіти 

України 

Тернопільський національний 

медичний університет 

 ім. І.Я. Горбачевського (за 

фахом) 

01.11.21 - 

26.11.21 

Двулят-

Лешневська 

І.С. 

викладач кафедри 
Тернопільський національний 

медичний університет імені І.Я. 

Горбачевського (за фахом) 

29.11.21 - 

24.12.21 

Стахера І.М. викладач кафедри 
Житомирський медичний інститут  

(за фахом) 

18.10.21-

12.11.21 



Древко І.В. викладач кафедри 

Тернопільський національний 

медичний університет 

ім. І.Я. Горбачевського (за фахом) 

05.05.21-

04.06.21 

Древко І.В. викладач кафедри 
Львівський національний 

університет ім. Івана Франка: 

психолого-педагогічний цикл 

впродовж 

навчального 

року 

Різун Г.М. викладач кафедри 

Львівський національний 

університет ім. Івана Франка: 

психолого-педагогічний цикл 

впродовж 

навчального 

року 

Цюник Н.Ю. викладач кафедри 

Львівський національний 

університет ім. Івана Франка: 

психолого-педагогічний цикл 

впродовж 

навчального 

року 
 

 

Атестацію цього року мають проходити такі викладачі: 

• Любінська Орися Іванівна (кандидат педагогічних наук) – 2017 р. спеціаліст вищої 

кваліфікаційної категорії, викладач-методист; 

• Смачило Іванна Семенівна (Заслужений працівник освіти України) – 2021 р. 

спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії, викладач-методист (перенесено 

терміном на один рік атестацію зі збереженням встановленої попередньою 

атестацією раніше присвоєної кваліфікаційної категорії «спеціаліст вищої 

категорії» та раніше присвоєному педагогічному званню «викладач-методист»). 

• Стахера Ірина Михайлівна – 2017 р. спеціаліст ІІ кваліфікаційної категорії. 

• Древко Ірина Володимирівна – 2017 р. спеціаліст вищої кваліфікаційної категорії. 

• Цюник Наталія Юріївна – 2019 р. спеціаліст ІІ кваліфікаційної категорії 

(ПОЗАЧЕРГОВО). 

УХВАЛИЛИ: 

• Рекомендувати Любінську Орисю Іванівну, Смачило Іванну Семенівну, Стахеру 

Ірину Михайлівну, Древко Ірину Володимирівну, Цюник Наталію Юріївну на курсів 

підвищення кваліфікації  (стажування).  

• Після проходження тематичного удосконалення прозвітувати на засіданні 

кафедри та здати документи в методичний кабінет.  

 

5. СЛУХАЛИ та ОБГОВОРИЛИ інформацію про засідання завідувачів кафедр. 

Федорик В.М. - завідувач навчально-методичною частиною подав 

перелік завдань: Викладачам 

 Заповнити індивідуальні плани роботи 

 Розробити силабуси, відповідно до робочих програм (на цей момент ще не готові 

16 робочих програм і 3 типові програми) 

 Розробити нові курси в програмі MOODLE, та внести зміни до існуючих курсів. 

Кафедрам 

 Подати до НМЧ список вакцинованих викладачів (+ копію сертифіката) 

 Список нових викладачів для підключення до корпоративної пошти та  МУДЛу 

 Розробити плани роботи кафедри та узгодити з деканами та проректорами 

 Підготувати до перевірки НМКД (друкований та електронний варіанти) і 

документацію відповідно до номенклатури справ 

 Підготувати презентації дисциплін вільного вибору студентів 

 Подати у НМЧ пропозиції щодо підвищення кваліфікації та атестації викладачів 

для подальшого затвердження плану роботи Вченою радою 

 Подати до НМЧ перелік викладачів із дисциплінами, які вони викладатимуть у 

цьому семестрі для підключення викладачів до MOODLE 



 Оновити інформацію про кафедру на сайті, розмістити там звіт кафедри за 2020-

2021 навчальний рік, план роботи на 2021-2022 н.р. 

 

На засіданні виступила методист Ільчишин О.В. яка дала чіткі вказівки щодо атестації: 

Шановні викладачі та завідувачі кафедр! 

Нагадую: 

- до 11.10 прошу приходити викладачам, котрі заплановані на атестацію та писати заяви; 

- до 15.10 Нечипор Н.О. проводить перевірку дисциплін у Moodle тих викладачів, які 

атестуються. Нечипор Н.О. перевірятиме наявність НМКД в електронному вигляді (прошу 

з нею угзгодити час та дату представлення НМКД) та наявність навчально-методичного 

забезпечення дисципліни в Moodle;  

- викладачі, котрі претендують на присвоєння чи підтвердження  вищої категорії та 

присвоєння чи підтвердження  педагогічного звання "викладач методист" мають 

представити методичні розробки в навчально-методичну частину до 13 жовтня 2021 р. (до 

Методичної ради). Станом на сьогодні, рекомендовані до Методичної ради рекомендації: 

Куксенко І.В. та бачили методичні рекомендації: Бялого А.О., Костереви Н.В., Любінської 

О.І., Древко І.В., Амізяна А.А. 

Не представлені методичні рекомендації таких викладачів: Лозинська С.О., Олійник Н.Ю., 

Короткий В.В., Гутей Г.М., Назар О.Ю., Олексюк-Нехамес А.Г., Готь І.В., Кузьменко 

О.В., Тверда І.І., Задорецька О.Р., Проць Т.А., Рудакова Н.Є., Гасюк Г.Г. 

 

На етапі перевірки методичних розробок виникли деякі уточнення, прошу це врахувати. 

1. В групу надіслано взірець методичних розробок до практичних та лекцій без титулки, 

бо кожна титулка оформляється відповідно до Ваших робочих програм, думаю складного 

нічого не має, а другу сторінку прикріпляю взірець.  

 

2. На підтвердження вищої кваліфікаційної категорії та підтвердження методиста у 

методичних рекомендаціях має бути: 

- Методичні рекомендації складено.....(ким складено) 

- Розглянуто і затверджено на засіданні кафедри...(найменування кафедри, протокол 

№..від...) 

- Розглянуто і затверджено вченою радою факультету... (номер факультету, протокол 

№..від...) 

- Затверджено Вченою радою Академії (протокол №..від...) 

- Один рецензент внутрішній + рецензія 

Також до методичної ради повинні представити витяг з протоколу засідання 

факультетської вченої ради. Це все стосується до викладачів на підтвердження вищої та 

підтвердження методиста. 

 

3. На присвоєння вищої кваліфікаційної категорії до методичної ради мають бути 

представлені: 

- витяг з протоколу засідання факультетської вченої ради; 

- методичні рекомендації також з внутрішнім рецензентом відповідно до взірця + рецензія  

 

4. На присвоєння педагогічного звання "викладач методист" до методичної ради мають 

бути представлені: 

- два витяги: один витяг із засідання кафедри, другий витяг із засідання факультетської 

вченої ради; після методичної ради додасться третій витяг із засідання Методичної ради та 

четвертий витяг буде із Вченої ради; 

- методичні рекомендації відповідно до взірця; 

- на присвоєння методиста в метод.рекомендаціях повинно бути два рецензента - один 

зовнішній та один внутрішній + рецензії; 



- також до тих методичних рекомендацій, котрі пройшли через всю документацію 

додається рецензія + відгук на апробацію з іншого ЗВО. 

 

УХВАЛИЛИ: 

1. Інформацію прийняти до відома та виконання. 

           

 

             Завідувачка кафедри          Заслужений працівник освіти  

                                                                                                         У. М. Федорович 

 

                                     Секретар       Г. М. Засанська 

                                                                            викладач вищої кваліфікаційної категорії                                    

                                                                                                            

 


