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засідання (он-лайн) кафедри лабораторної медицини від 10.11.2021р. 

 

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

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

Присутні працівники кафедри: 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. 

Присутні: Ю.Я.Кривко, О.Стоколос-Ворончук, В.Білобривка, Н.Дуб, 

Н.О.Нечипор, Р.Неділько, О.Ільчишин, В.Похмурський, І.Твера, О.Музика, 

О.Мельничук, З.Костів, І.Борщ, Т.Рик, Н.Фітьо,  Фірман Н., М.Щурко, 

М.Жубрид, Н.З.Товчко тощо 

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

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

 

Порядок денний: 

1. Обговорення показового заняття – лекції викладача Древко І.В. 

Федорович У.М. яка запропонувала провести обговорення показової лекції на 

тему “Дихальна  система. Шкіра та її похідні”  з дисципліни “Гістологія з 

технікою гістологічних досліджень” в групі 1ЛД12 Спеціальність 224 

Технології медичної діагностики та лікування, спеціалізація  Лабораторна 

діагностика підготовки здобувачів освітнього ступеня «молодший бакалавр» у 

викладача Древко І.В. 

 

СЛУХАЛИ та ОБГОВОРИЛИ інформацію завідувачки кафедри щодо: 

показового заняття – лекції викладача Древко І.В. на тему “Дихальна  система. 

Шкіра та її похідні”  з дисципліни “Гістологія з технікою гістологічних 

досліджень” в групі 1ЛД-12 Спеціальність 224 Технології медичної діагностики 

та лікування, спеціалізація  Лабораторна діагностика підготовки здобувачів 

освітнього ступеня «молодший бакалавр»  

 

ВИСТУПИЛИ: 

 

Древко І.С. – оголосила тему, мету, план показової лекції, проведеної у  групі І 

ЛД-12 для студентів з особливими потребами - застосування новітніх 

педагогічних технологій (мультимедійних технологій) при викладанні 

лекційного матеріалу. У зв’язку із введенням карантину та впровадженням 

дистанційної форми навчання здійснення подачі інформації за допомогою он-

лайн сервісів та додатків: Zoom, Class room. Навчальна мета: ознайомити 

студентів з морфофункціональними  особливостями  органів дихальної 

системи, засвоїти особливості тонкої та ультратонкої  будови стінок носової 

порожнини, гортані, трахеї, бронхів різних калібрів, респіраторного відділу 

легень, шари шкіри та їх тканинний склад. Виховна мета - виховувати у 

студентів почуття професійної відповідальності, соціального світогляду, що 
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спирається на великий обсяг різнобічних знань і умінь, у майбутньому студенти 

повинні бути свідомими громадянами своєї держави, сповненими 

наполегливості, уважності, сумлінності, старанності, розуміння важливості 

мікроскопії, бути широко ерудованою людиною. «В он-лайн режимі важко 

викладати, не бачучи дітей на живо і особливо їх очей». Заняття проводилося у 

присутності сурдолога.  

Дуб Н.Є. – викладати досить нелегко складну дисципліну студентам з 

особливими потребами, але дана лекція добре продумана методично, з гарними 

ілюстрованими слайдами, постійний зв’зок зі студентами, взаємодія з 

викладачем-сурдологом на одній хвилі (69 слайдів). Перед показовою лекцією 

он-лайн студенти ознайомлені зі змістом конспекту-лекції у MODL. Заняття 

заслуговує оцінки високого рівня. 

Шашков Ю.І. – завуч кафедри, методист: «прекрасно проведено показове 

заняття!». Поставлена мета досягнута. Продумано викладання лекційного 

матеріалу до специфіки навчання студентів з особливими потребами. 

Витриманий темп викладання, слайди складено відповідно до вимог навчальної 

програми. Заняття заслуговує найвищої оцінки.   

Любінська О.І. –  методист: «щиро дякуємо за проведене показове заняття!». 

Цікава вибрана тема для показового заняття. Мета досягнута. Логічно 

продумана подача ілюстрованих слайдів, виважений, спокійний темп подання 

лекційного матеріалу з елементами діалогу. Заняття заслуговує найвищої 

оцінки.  

Засанська Г.М. – заняття проведено на високому професійно-методичному 

рівні: спокійно, продумано, доступно, виразно, без фізично-розумового 

перевантаження інформацією студентів. Використані сучасні, прогресивні, 

інноваційно-інформативні методи викладання і навчання, що правда, сама 

природа, враховуючи ковідний режим, штовхнула нас до он-лайн-режимів на 

різних навчальних платформах. Слайди виразні, не перенасичені текстом, 

ілюстровані, з анімаціями, спецефектами. Підготовка до такого показового 

заняття потребує не одного дня підготовки. Лекція побудовано відповідно до 

методичних вимог – тема, мета, актуальність, мотивація, актуалізація, 

заключення по темі і підсумок заняття. Показове заняття заслуговує найвищої 

похвали, уваги і оцінки.  

Сидор О.К. – заняття проведено на високому фаховому рівні, слайди складено 

методично правильно – інформативні, ілюстровані, не перенасичені текстом. 

Заслуговує уваги, що студенти перед проведенням показового заняття 

опрацювали опорний конспект, тому був ефективний зворотній зв'язок зі 

студентами. Заняття заслуговує найвищої оцінки. 

Менів Н.П. – особливої уваги заслуговує правильно підібраний дидактичний 

матеріал, розуміння зі студентами, правильне і гарне подання лекційного 

матеріалу. Заняття заслуговує найвищої оцінки. 

Федорович У.М. – «дана показова лекція – успішний початок навчального 

року для нашої кафедри». Лекція подана фахово, відчувається досвід викладача 

у співпраці зі студентами з особливими потребами; мова чітка, послідовна, 

виразна; професійно розроблені слайди, систематизовані, вдало ілюстровані, 



 3 

шрифт доступний для читання, грамотно побудовані. Одна пропозиція для всіх 

– оголошення про проведення показового рекомендується подавати скоріше, а 

не за два дні до його початку. Заняття заслуговує найвищої оцінки. 

«Тримаймося разом у цей непростий час у цілому світі, бо ми того варті!».   

 

 

УХВАЛИЛИ: 

1.    Інформацію прийняти до відома. 

2. Затвердити методичну розробку показової  лекції  з навчальної дисципліни 

«ГІСТОЛОГІЯ З ТЕХНІКОЮ ГІСТОЛОГІЧНИХ ДОСЛІДЖЕНЬ» спеціальність 

224 Технології медичної діагностики та лікування спеціалізація  «Лабораторна 

діагностика» підготовки здобувачів освітнього ступеня «молодший бакалавр» 

на тему:Дихальна  система. Шкіра та її похідні. Підготувала викладач  вищої  

кваліфікаційної категорії Древко І.В. 

 

 

 

 

Завідувачка кафедри                   У. М. Федорович  

                                                                               Заслужений працівник освіти 

                                                                                           

 

                        Секретар                      Г. М. Засанська  

                                                                             викладач вищої  категорії 

                                                                                             

 


