
Протокол № 6 

засідання (он-лайн) кафедри лабораторної медицини від 26.11.2021р. 

 

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 на 0,5 ставки)  

 

Порядок денний: 

1. Обговорення наказу ректора щодо конкурсного відбору наукових студентських 

робіт.  
НАКАЗ 

18 11. 2021         №  01-08/ 8-Р 

 

Про проведення І туру Всеукраїнського 

конкурсу студентських наукових робіт 

з галузей знань і спеціальностей 

у 2021/2022 навчальному році 

 

На виконання Наказу Міністерства освіти і науки України від 05 листопад 2021 

року № 1179 «Про проведення Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт 

з галузей знань і спеціальностей у 2021/2022 навчальному році», з метою підтримки 

обдарованої студентської молоді, створення умов для її творчого зростання та 

активізації науково-дослідної роботи студентів академії 

НАКАЗУЮ: 

1. Провести у 2021/22 навчальному році з дотриманням законодавства в частині 

запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби  COVID - 

19, спричиненої короновірусом  SARS–CoV-2,  Перший тур Конкурсу на кращу 

студентську наукову роботу з галузей знань і спеціальностей відповідно до Положення 

про Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт, затвердженого наказом 

Міністерства освіти і науки України від 18.04.2017 № 605, зареєстрованого у 

Міністерстві юстиції України 15.05.2017 за № 620/30488 упродовж листопада. – 

грудня 2021 року. 

2. Для організації проведення Конкурсу затвердити оргкомітет у такому складі:  

 Юрій Кривко – голова організаційного комітету, ректор; 

 Оксана Стоколос-Ворончук – заступник голови організаційного комітету, 

проректор з наукової роботи; 

 Лариса Сойка – проректор з навчальної та методичної роботи; 

 Наталія Юристовська – проректор з виховної роботи; 

 Володимир Федорик – завідувач навчально-методичної частини 

 Уляна Безкоровайна – декан факультету №1 

 Наталія Дуб – декан факультету №2 
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3. Провести до 25.12.2021 р. І тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових 

робіт,  які відповідають напрямам освітньої та наукової діяльності  Львівської 

медичної академії імені Андрея Крупинського: 

1. Медицина  

2. Технології медичної діагностики та лікування (лабораторна діагностика) 

3. Педіатрія 

4. Хімія 

5. Клінічна та фундаментальна медицина, профілактична медицина, фармакологія 

6. Стоматологія 

7. Фармація, промислова фармація   

8. Біологія (біотехнології та біоінженерія)  

9. Актуальні проблеми інклюзивної освіти   

10. Фізична терапія, ерготерапія   

11. Спеціальна освіта (за нозологіями) 

12. Фізична культура і спорт 

13. Історія   

14. Філософія   

15. Культурологія   

16. Українська мова , література (з методикою їх викладання 

17. Політологія   

18. Загальна та соціальна психологія   

19. Педагогічна та вікова психологія   

20. Соціологія   

21. Гендерні дослідження   

22. Публічне управління та адміністрування 

4. Створити конкурсну комісію для розгляду та рецензування студентських 

конкурсних робіт за відповідними напрямами: 

 Терещук С.І., к.фарм.наук, доцент   кафедра фармакології; 

 Любінська О.І., к.пед.наук, викладач   кафедра лабораторної медицини; 

 Карпінська Т.Г., к.мед.наук, доцент – кафедра клінічного медсестринства та 

гінекології; 

 Олійник Н.Ю., к.політ.наук, доцент  кафедра соціально-гуманітраних дисциплін; 

 Задорецька О.Р., асистент   кафедра хірургічних дисциплін і невідкладних 

станів; 

 Рудакова Н.Є., магістр з фізичної реабілітації – кафедра психічного   та 

фізичного здоров’я; 

 Костів З.П., викладач   кафедра внутрішньої медицини та управління охороною 

здоров’я; 

 Щурко М.Й., викладач    кафедра фундаментальних дисциплін 

          Конкурсній комісії забезпечити проведення І туру Конкурсу у зазначений 

термін, здійснивши якісний відбір кращих наукових робіт студентів.  

          Подані на конкурс роботи розглянути до 25.12.2021 р.  

5. Завідувачам кафедр: Калитовська М.Б., Кость М.М., Неділько Р.В., Лозинська С.О., 

Палига І.Є., Похмурський В.М., Сопнєва Н.Б., Федорович У.М забезпечити участь 

студентів у конкурсі і подачу від кожної кафедри наукових робіт. 

6. Оргкомітету забезпечити своєчасне рецензування робіт конкурсною комісією.  
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7. Науково-дослідній частині направити наукові роботи студентів-переможців у базові 

вищі навчальні заклади для участі у другому турі Конкурсу до 15.02.2022 р 

8. Для переможців І туру запровадити заходи морального заохочення.  

9. Контроль за виконанням даного наказу покласти на проректора з наукової роботи 

Стоколос-Ворончук О.О. 

 

                              Ректор           Юрій  КРИВКО 

 

1. СЛУХАЛИ та ОБГОВОРИЛИ інформацію завідувачки кафедри: 

Наказ ректора від 18.11.2021 №01-08/8-Р щодо конкурсного відбору наукових 

студентських робіт «Про проведення І туру Всеукраїнського конкурсу студентських 

наукових робіт з галузей знань і спеціальностей у 2021/2022 навчальному році». 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Двулят-Лешневська І.С. – із запитанням «Чи мають право викладачі курувати 

наукову роботу студентів, адже відповідно до ст. 5 ЗУ «Про вищу освіту» можуть 

курувати викладач-науковець? 

Древко І.С. – із запитанням «Чи кожен викладач кафедри курує студента?» 

Менів Н.І. – із запитанням «Чи може двоє викладачів курувати одного студента?» 

 

УХВАЛИЛИ: 

1. Інформацію прийняти до відома. 

2. Погодити конкурсну комісію для розгляду та рецензування студентських 

конкурсних робіт за відповідними напрямами на кафедрі – Федорович У.М., 

Любінська О.І., Шашков Ю.І. 

3. Погодити для переможців І туру запровадити заходи морального заохочення. 

 

2. СЛУХАЛИ та ОБГОВОРИЛИ інформацію завідувачки кафедри щодо вимог до 

оформлення робіт, які подаються для участі у Конкурсі: 

1) наукова робота може мати не більше двох авторів за наявності у них спільних з 

теми наукової роботи матеріалів та одного наукового керівника; 

2) обсяг роботи не повинен перевищувати 30 сторінок без урахування додатків та 

списку використаної літератури. Нумерація обов’язкова, крім першої сторінки; 

3) текст друкується шрифтом Times New Roman, міжрядковий інтервал 1,5, кегль 14, 

аркуш формату А4, поля: ліве – 30 мм, праве – 10 мм, верхнє і нижнє – по 20 мм; 

4) наукова робота не повинна містити ознак академічного плагіату та має включати 

оригінальні ідеї автора (авторів); 

5) наукова робота має містити (у відповідному порядку): 

а) титульну сторінку. На ній зазначаються тільки шифр (до двох слів) і назва; 

б) зміст; 

в) вступ, який включає актуальність, об’єкт, предмет, мету, завдання, методологію, 

наукову новизну, теоретичну та практичну значущість; 

г) розділи й підрозділи основного тексту; 

ґ) висновки; 

д) належно оформлений список використаної літератури (під час написання тексту 

наукової роботи рекомендовано користуватися та робити відповідні посилання 
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передусім на монографії, дисертаційні дослідження та наукові статті, наукові джерела, 

опубліковані іншими, крім української та російської, мовами); 

е) додатки у формі схем, таблиць тощо є рекомендованими та підвищують 

візуалізацію роботи; 

є) анотацію, у якій зазначаються актуальність, мета, завдання, використана методика 

дослідження та загальна характеристика роботи (структура, обсяг, кількість схем, 

таблиць, використаних наукових джерел тощо). Текст анотації повинен бути 

лаконічним та відображати основний зміст роботи, обсяг орієнтовно до 2-х сторінок; 

ж) копії наукових статей і тез доповідей автора (за наявності). Прізвища, ініціали 

автора (авторів) та наукового керівника, найменування закладу вищої освіти 

замінюються шифром. Слід узяти до уваги, що за додані сканкопії наукових 

публікацій передбачено відповідні бали і вони враховуються під час рецензування 

роботи; 

з) документальне підтвердження впровадження результатів роботи, зокрема у 

навчальній, науковій, нормотворчій   діяльності (за наявності). Прізвища, ініціали 

автора (авторів) та наукового керівника, найменування закладу вищої освіти 

замінюються шифром. Слід узяти до уваги, що за підтвердження впровадження 

результатів роботи передбачено відповідні бали і воно враховується під час 

рецензування роботи; 

6) окремо від роботи під тим самим шифром подаються відомості про автора (авторів) 

та наукового керівника роботи; 

7) наукові роботи подаються в друкованому й електронному вигляді. Друкований та 

електронний варіанти роботи повинні бути ідентичними. 

 

УХВАЛИЛИ: 

1. Інформацію прийняти до відома. 

2. Прийняти до виконання вимоги до оформлення робіт, які подаються для участі 

у Конкурсі 

 

3. СЛУХАЛИ та ОБГОВОРИЛИ інформацію завідувачки кафедри щодо 

запропонованих тем студентських наукових робіт:  

Тема студентської наукової роботи «Зміни показників крові при Covid-19» 

Виконавець:  студенти групи ІV ЛД-21 Батицька В., ІІІ ЛД-21 Горбей М. 

Наукові керівники: Двулят-Лешневська І.С.,  Любінська О. І.  

Напрям: Технології медичної діагностики та лікування (лабораторна 

діагностика). 

Тема студентської наукової роботи «Аналіз формування здорового способу життя у 

студентів із лабораторної медицини» 

Виконавець: студентка  групи  ІІІ ЛД-21 Жемелко О.  

Наукові керівники: Сидор О. К., Древко І. В. 

Напрям: Технології медичної діагностики та лікування (лабораторна 

діагностика). 

Тема студентської наукової роботи «Еколого-гігієнічна оцінка якості питної води» 

Виконавець:  студенти  групи  ІІ ЛД-11 Коропецька Я.-М., Змисна Л. 

Науковий керівник: Засанська Г.М. 

Напрям: Технології медичної діагностики та лікування (лабораторна 

діагностика). 
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Тема студентської наукової роботи "Мікробіота рук людини. Вплив миючих та 

дезінфікуючих засобів". 

Виконавець: студенти групи ІІІ ЛД 21 Васько Ю., Угрин М. 

Наукові керівники: Менів Н. П., Двулят -Лешневська І. С.  

Напрям: Технології медичної діагностики та лікування (лабораторна 

діагностика). 

Тема студентської наукової роботи: «Аналіз паразитарної захворюваності та 

методи їх діагностики». 

Виконавець: ІІ МС-21 Петрик Іванна.   

Наукові керівники: Різун Г.М., Цюник Н.Ю. 

Напрям: Медицина 

Тема студентської наукової роботи «Характеристика новітніх противірусних 

препаратів для лікування COVID-19». 

Виконавець: ІІ ФМ-21  Гавірко Р.    

Науковий керівник: к. мед. н., доц.. Федечко Й. М. 

Напрям: Медицина 

Тема студентської наукової роботи «Сучасні підходи діагностики ВІЛ-інфекції 

динаміка поширення та клініко-діагностичні особливості». 

Виконавець: студенти групи ІІІ ЛД-21 Жемелко О., Стецура Н.  

Науковий керівник: Заслужений працівник освіти України, завідувач 

кафедри лабораторної медицини Федорович У.М. 

Напрям: Технології медичної діагностики та лікування (лабораторна 

діагностика). 

Тема студентської наукової роботи «Комплексний підхід у дослідженні 

ефективності заходів боротьби з пандемією COVID – 19».  

Виконавець: студентка  групи  3МС21  Гординська Каміла. 

Науковий керівник – Шашков Ю.І. 

Напрям: Медицина 

 

УХВАЛИЛИ:  

1. Затвердити теми наукових робіт для студентів, які відповідають напрямам 

освітньої та наукової діяльності  Львівської медичної академії імені Андрея 

Крупинського. 

2. Підготувати наукові роботи студентів до 15.12.21р. і обговорити на кафедрі. 

3. Направити наукові роботи студентів-переможців у базові вищі навчальні 

заклади для участі у другому турі Конкурсу до 15.02.2022 р 

4. Продовжувати підвищувати професійну активність викладачів кафедри. 

 

 

Завідувачка кафедри                     У. М. Федорович  

                                                                             Заслужений рацівник освіти 

                           Секретар                            Г. М. Засанська  

                                                                                       викладач вищої  категорії                                                                                             
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