
Протокол №8 

онлайн-засідання кафедри лабораторної медицини від 05.01.2022р.  

 

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

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

 

 Порядок денний: 

1. Затвердження  графіків роботи викладачів та створення розкладу роботи      

викладача по кафедрі. 

2. Затвердження  графіків взаємних відвідувань занять викладачів кафедри 

та  показових занять  на друге півріччя 2020-2021 навчального року. 

3. Обговорення індивідуальних планів роботи викладачів кафедри на друге 

півріччя 2021-2022 навчального року. 

4. Підсумки зимової заліково-екзаменаційної сесії.  

5. Затвердження методичних матеріалів.  

6. Підготовка до методичного семінару кафедри. 

7. Перегляд освітньо-професійної програми  ОП та пропозиції про 

призначення керівника робочої (проєктної) групи (гаранта освітньо-

професійної програми) та формування робочої (проєктної) групи: 

- ОПП «Лабораторна діагностика», спеціальності 224 Технології медичної 

діагностики та лікування,   освітнього ступеня бакалавр; 

- ОПП «Лабораторна діагностика», спеціальності 224 Технології медичної 

діагностики та лікування, освітньо-професійного ступеня фаховий молодший 

бакалавр;  

- ОПП «Медико-профілактична справа» спеціальності 223  Медсестринство, 

освітньо-професійного ступеня фаховий молодший бакалавр.  

8. Різне. 

 

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

затвердження  графіків роботи викладачів та створення розкладу роботи 

викладача по кафедрі: усі викладачі кафедри подали на затвердження 

графіки роботи на другий семестр та розклад роботи викладача.  

 

УХВАЛИЛИ:  

1. Інформацію прийняти до відома.  

2. Погодити графіки і розклади роботи викладачів кафедри на ІІ семестр 

2021/2022 н.р. (додаються). 
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2. СЛУХАЛИ та ОБГОВОРИЛИ інформацію Федорович У.М. про 

запропоновані графіки взаємовідвідувань та показових занять (табличка 

додається). 

ГРАФІК КОНТРОЛЬНИХ І ВЗАЄМНИХ 

ВІДВІДУВАНЬ ВИКЛАДАЧІВ КАФЕДРИ ЛАБОРАТОРНОЇ МЕДИЦИНИ 

на 2 семестр 2021-2022 н.р. 
 

Місяць Відвідувач Група Дисципліна Викладач 

Січень Вінярська 

М.С. 

ІІ ЛД 11 Мікробіологія з 

основами імунології та 

технікою 

мікробіологічних 

досліджень 

Менів Н.П. 
 

 Двулят-

Лешневська 

І.С. 

ІІ ЛД 22   

І бр. 

Клінічна лабораторна 

діагностика 

 

Любінська О.І. 

 Древко І.В. ІІ МС 13 Медсестринство в 

інфектології з курсом 

епідеміології  

Сидор О.К. 

 Засанська 

Г.М. 

ІІ ЛД 11 

Мікробіологія з 

основами імунології та 

технікою 

мікробіологічних 

досліджень 

Менів Н.П. 
 

 Любінська 

О.І. 

І МС11-12 Мікробіологія Менів Н.П. 
 

 Різун А.М. ІІ ЛД 11 Біологічна хімія Двулят-

Лешневська І.С. 
 Федечко 

 Й. М. 

 І МС 12  Мікробіологія  Вінярська М.С. 

 

 Федорович 

У.М. 

І ЛД11 

І бр. 

Клінічні лабораторні 

дослідження 

Двулят-

Лешневська І.С. 
 Цюник 

Н.Ю. 

ІІ ЛД 11 Основи екології та 

профілактичної 

медицини 

Різун Г.М. 

 

 Шашков 

Ю.І. 

ІІ ЛД 12 Мікробіологія з 

основами імунології та 

технікою 

мікробіологічних 

досліджень 

Федорович У.М. 

Лютий 
 

Вінярська 

М.С. 

ІІ ЛД 22 Мікробіологія, 

вірусологія, імунологія 

з мікробіологічною 

Федорович У.М. 
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діагностикою 

 Двулят-

Лешневська 

І.С. 

ІІ ЛД11 Медична паразитологія 

з ентомологією 

Різун Г.М. 
 

 Древко І.В. ІІ ЛДф1 

 

Клінічні лабораторні 

дослідження 

Двулят-

Лешневська І.С. 
 Засанська 

Г.М. 
ІІІ МС21 

Медична паразитологія 

з ентомологією 

Різун Г.М. 
 

 Любінська 

О.І. 

ІІ ЛД 11 Біологічна хімія з 

біохімічними методами 

дослідження. 

Двулят-

Лешневська І.С. 

 Різун А.М. ІІ МС12 Медсестринство в 

інфектології з курсом 

епідеміології 

Шашков Ю.І. 
 

 Сидор О.К. І ЛД 12 Клінічні лабораторні 

дослідження 

Любінська О.І. 

 Федечко 

Й.М. 

ІІІ ЛД 21 Інфекційні хвороби з 

оцінкою результатів 

досліджень 

Шашков Ю.І. 
 

 Федорович 

У.М. 

І МС12 

1 бр. 

Мікробіологія Вінярська М.С. 

 Цюник 

Н.Ю. 

ІІ МС11 Медсестринство в 

інфектології з курсом 

епідеміології 

Сидор О.К. 

 Шашков 

Ю.І. 

І ЛД12 Клінічні лабораторні 

дослідження 

Любінська О.І. 

Березень Вінярська 

М.С. 

ІІ ЛД 21 Мікробіологія, 

вірусологія, імунологія 

з мікробіологічною 

діагностикою 

Федечко Й.М. 
 

 Двулят-

Лешневська 

І.С. 

І МС11,12 

 

Мікробіологія Менів Н.П. 
 

 Древко І.В. І МС 13 Мікробіологія Менів Н.П. 
 Засанська 

Г.М. 
ІІІ ЛД21 

 

Гігієна з гігієнічною 

експертизою 

Сидор О.К. 
 

 Любінська 

О.І. 

ІІ ЛД22 Клінічна мікробіологія Федорович У.М. 

 Менів Н.П. ІІІ ЛД21 Мікробіологія, 

вірусологія, імунологія 

з мікробіологічною 

Федорович У.М. 

 Менів Н.П. ІІ ЛД22 

2бр. 

Мікробіологія, 

вірусологія, імунологія 

Федорович У.М. 
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з мікробіологічною 

діагностикою 

 Різун А.М. ІІ СТ11 

 

Безпека 

життєдіяльності 

Цюник Н.Ю. 
 

 Сидор О.К. ІVЛД-21 Гігієна з гігієнічною 

експертизою 

Крупка Н.О. 

 Федечко 

 Й. М. 

ІІ СТ 11 Інфекційні хвороби з 

основами епідеміології 

Засанська Г.М. 

 

 Федорович 

У.М.  

І ЛД11 

І бр. 

Мікробіологія з 

основами імунології та 

технікою 

мікробіологічних 

досліджень 

Менів Н.П. 
 

 Цюник 

Н.Ю. 

І ЛД21 

 І бр. 

Гістологія, цитологія та 

ембріологія 

 

Древко І.В. 

 

 Шашков 

Ю.І. 

ІІ ЛД11 Медична паразитологія Різун Г.М. 

Квітень Вінярська 

М.С. 

ІІ ЛД  21 
 

Клінічна лабораторна 

діагностика 

Двулят-

Лешневська І.С. 
 Двулят-

Лешневська 

І.С. 

ІІ ЛДф1 

 

Гістологія з технікою 

гістологічних 

досліджень 

Древко І.В. 

 Древко І.В. ІІ ЛД 11 Основи екології та 

профілактичної 

медицини  

Різун Г.М. 

 
Засанська 

Г.М. 
ІІ ЛД11 

 

Біологічна хімія з 

біохімічними методами 

дослідження 

Двулят-

Лешневська І.С. 

 Любінська 

О.І. 

ІІІ ЛД21 Гігієна з гігієнічною 

експертизою 

Сидор О.К. 

 Менів Н.П. І МС 

(в)21 

Мікробіологія ФедоровичУ.М. 

 Менів Н.П. І ЛД12 Клінічні лабораторні 

дослідження 

Любінська О.І. 

 Різун А.М. ІІІ ЛД21 
 

Гігієна з гігієнічною 

експертизою 

Сидор О.К.  

 Сидор О.К. ІІ МС11 Медсестринство в 

інфектології з курсом 

епідеміології 

Шашков Ю.І. 

 Федечко 

Й.М. 

ІІ МС 13 Медсестринство в 

інфектології з курсом 

епідеміології 

Сидор О.К. 
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 Федорович 

У.М.  

І ЛД12 
 

Клінічні лабораторні 

дослідження 

Любінська О.І. 

 Цюник 

Н.Ю. 

ІІ МС11 

 

Медсестринство в 

інфектології з курсом 

епідеміології 

Шашков Ю.І. 

 Шашков 

Ю.І. 

ІІ ЛД11 Мікробіологія з 

основами імунології та 

технікою 

мікробіологічних 

досліджень 

Менів Н.П. 

Травень Вінярська 

М.С. 

І ЛД 12 Клінічні лабораторні 

дослідження 

Любінська О.І. 

 Двулят-

Лешневська 

І.С. 

І ЛД12 

 

Клінічні лабораторні 

дослідження 
 

Любінська О.І. 

 Древко І.В. ІІМС(в)21 Аналітична хімія Цюник Н.Д. 
 

Засанська 

Г.М. 

ІІ МС12 

ІІІ бр. 

Медсестринство в 

інфектології з курсом 

епідеміології 
 

Шашков Ю.І. 

 Любінська 

О.І. 

І ЛД11 Клінічні лабораторні 

дослідження 

Двулят-

Лешневська І.С. 
 Менів Н.П. ІІ 

МС(в)11 

Основи екології та 

профілактичної 

медицини 

Різун Г.М. 

 Різун А.М. І МС 13 

 

Мікробіологія  Менів Н.П. 

 Сидор О.К. І МС 11-13 Мікробіологія Менів Н.П. 
 

 Федечко 

 Й.М. 

2 ЛД 21 Мікробіологія, 

вірусологія, імунологія 

з курсом  

мікробіологічної 

діагностики ( лекція)  

Федорович У.М. 

 Федорович 

У.М.  

ІІ ЛД22 

Сем 

екзамен 

03.05.22 

14.00 год 

Клінічна лабораторна 

діагностика 

Любінська О.І. 

 Федорович 

У.М.  

ІІ ЛД11 

Сем 

екзамен 

06.05.22 

10.00 год 

Гігієна з основами 

екології та технікою 

санітарно-гігієнічних 

досліджень 

Засанська Г.М. 
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 Федорович 

У.М.  

ІV ЛД21 

Сем 

екзамен 

06.05.22 

16.00 год 

Біологічна та клінічна 

хімія  

Фартушок Н.В. 

 Цюник 

Н.Ю. 

І ЛД 11 

 

Мікробіологія з 

основами імунології та 

технікою 

мікробіологічних 

досліджень 

Менів Н.П. 

 Шашков 

Ю.І. 

ІІ АК 11 Епідеміологія Засанська Г.М. 

 

УХВАЛИЛИ:  

1. Інформацію прийняти до відома.  

2. Затвердити графіки взаємовідвідувань один раз в місяць для кожного 

викладача відповідно ставки і вислати на електронну пошту та  

показових занять на 2021/2022 н.р.  

 

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

обговорення індивідуальних планів роботи: усі викладачі кафедри лабораторної 

медицини надіслали індивідуальні плани роботи.  

 

УХВАЛИЛИ:  

1. Інформацію прийняти до відома.  

2. Здати видрукувані індивідуальні плани роботи завідувачці кафедри до 

15.01.22 р. 

 

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

зимової заліково-екзаменаційної сесії.  

ВИСТУПИЛИ: 

Федорович У.М. –  

 екзамен у групі ІІІ ЛД-21 (9 студентів): «5» - 2; «4» - 7; «3» - 0. Якісний 

показник 100 %.; 

 екзамен у групі ІІ ЛД-22 (11 студентів): «5» - 0; «4» - 9; «3» - 2. Якісний 

показник -  82%. 

 І МСв-21 (3 студенти): «5» - 0; «4» -  3; «3» - 0. Якісний показник -  100%. 

Двулят-Лешневська І.С. –  

 група ІІ ЛД-11 навчальна дисципліна «Клінічні лабораторні 

дослідження»: «5» -0; «4» - 4; «3» - 2. Якісний показник – 67 %. 

Древко І.В. –  

 група І ЛД-12 (5 студентів): «5» - 0; «4» - 4; «3» - 0. Якісний показник – 

100 %. 
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 група І ЛД-22 (3 суденти): «5» -0; «4» - 4; «3» - 0. Якісний показник 100 

%; 

 група ІІ ЛД-21 (9 студентів): «5» - 0; «4» - 9; «3» - 0. Якісний показник  

100 %; 

Засанська Г.М. – Заборгованостей у студентів не має. У всіх студентів 

зараховані заліки. Допущені всі студенти до іспитів. 

Любінська О.І. – 

 екзамен у групі ІV ЛД-21 навчальна дисципліна «Клінічна лабораторна 

діагностика» (4 студенти): «5» - 1; «4» - 4; «3» - 0. Якісний показник 

100%. Всі студенти успішно перейшли навчатися у ІІ семестр. 

Менів Н.П. –  

 семестровий екзамен у групі ІІ ЛД-11 (6 студентів) навчальна дисципліна 

«Мікробіологія з основами імунології та технікою мікробіологічних 

досліджень»: «5» - 0; «4» - 4; «3» - 2. Якісний показник – 67 %; 

 група ІІ МС-21навчальна дисципліна «Мікробіологія» (39 студентів): «5» 

- 7; «4» - 6; «3» - 23. Якісний показник – 36 %; 

 група ІІ СТ-11 навчальна дисципліна «Основи мікробіології, вірусології 

та імунології» (6 студентів): «5» - 0; «4» - 4; «3» - 2. Якісний показник – 

67 %; 

 група ІІ  лф-11 навчальна дисципліна «Мікробіологія з імунологією» (11 

студентів): «5» - 0; «4» - 10; «3» - 1. Якісний показник – 90 %. 

Різун Г.М. – 

 у групі ІІІ МС-13 – боржник за успішністю студентка Іваськевич Ю., яка 

не з’являлась на заняття. Подано рапорт на її ім’я декана. 

Федечко Й.М. –  

 екзамен з навчальної дисципліни «Мікробіологія, вірусологія з основами 

імунології» у групі ІV ЛД-21 (4 студенти): «5» - 2; «4» - 2; «3» - 0. 

Якісний показник – 100 %.  

Цюник Н.Ю. – 

 Заборгованостей у студентів не має. У всіх студентів зараховані 

заліки. Допущені всі студенти до іспитів. 

Шашков Ю.І. – Заборгованостей у студентів не має. У всіх студентів 

зараховані заліки. Допущені всі студенти до іспитів. 

  

УХВАЛИЛИ: 

1. Інформацію прийняти до відома. 

 

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

затвердження методичних матеріалів: 

 методкабінет запропонував положення про електронні навчальні видання. 

Необхідно ознайомитися і оновити свої методичні доробки згідно нових 

методичних рекомендацій. Надіслати на електронну пошту свої 

пропозиції.  
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УХВАЛИЛИ: 

1. Інформацію прийняти до відома та виконання. 

 

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

до наукового семінару кафедри. 

 

ВИСТУПИЛИ: 

Федечко Й.М. –  

 науковий семінар відбудеться в онлайн режимі 31.01.2022 р. на тему 

«Моноклоальні антитіла та їх застосування для діагностики і лікування». 

Тема є важливою і цікавою так як буде розглянуто препарати, що роблять 

технологічну і лікувальну революцію в медицині певних галузей. 120 

років тому були одержані антитіла з лікувальною метою і минуло 120 

років, коли було присвоєно третину нобелівських премій в галузі 

медицини та імунології, а практично антитіла застосовуються тільки 

тепер. 

 

УХВАЛИЛИ: 

1. Інформацію прийняти до відома та виконання. 

2. Надіслати посилання наукового семінару кафедри в деканат, зав. 

кафедрам та вченій раді, а також студентам. 

 

7. СЛУХАЛИ та ОБГОВОРИЛИ інформацію Федорович У.М.  

7.1 Слухали завідувача кафедри лабораторної медицини, Федорович У.М 

щодо щорічного обов’язкового моніторингу та перегляду освітніх програм, 

закріплених за кафедрою, відповідно до Положення «Про освітні програми у 

КЗВО ЛОР «Львівська медична академія імені Андрея Крупинського».  

         Ознайомила з основними вимогами вище сказаного Положення. 

         Нову ОП розробляють за ініціативою керівництва Академії та/або 

ініціативної групи з числа НПП. Розробленню нової ОП передує порівняльний 

аналіз аналогічних спрямувань, що діють у провідних зарубіжних і вітчизняних 

ЗВО, їх тривалості, переліку навчальних дисциплін, рівня викладання та ін. 

        Розроблення, моніторинг та перегляд кожної ОП здійснюють робочі 

(проектні) групи. Робочі (проектні) групи формують окремо за кожною ОП на 

період її розроблення, моніторингу, перегляду, проведення процедур 

зовнішнього оцінювання (ліцензування, акредитація), самооцінювання або 

інших необхідних процедур. 

        Склад робочої (проектної) групи ОП затверджується наказом ректора 

Академії. До складу робочої (проектної) групи включаються представники 

випускової кафедри, навчально-методичної частини, стейкхолдери та 

представники студентського самоврядування. При цьому мають бути дотримані 

ліцензійні умови щодо наявності у складі проектної групи: для першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти - трьох осіб, що мають науковий ступінь 

та/або вчене звання; 
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        Очолює робочу (проектну) групу її керівник - гарант освітньої програми, 

НПП, який має науковий ступінь та/або вчене звання за відповідною або 

спорідненою до ОП спеціальністю зі стажем науково-педагогічної роботи не 

менш як 10 років. Гарант освітньої програми може бути керівником лише однієї 

ОП. Дострокове припинення роботи й призначення нового гаранта ОП і членів 

проектної групи здійснюється на підставі наказу ректора Академії. 

        Робочі (проектні) групи виконують такі завдання: обирають вид ОП, 

встановлюють актуальність ОП, формують профіль програми, визначають 

форми навчання та організації освітнього процесу, визначають освітні 

компоненти, розробляють навчальний план та інші нормативні документи, що 

організаційно супроводжують процес підготовки здобувачів вищої освіти за 

відповідною ОП з врахуванням рекомендацій навчально-методичної частини 

Академії; дають завдання випусковим та іншим кафедрам Академії на 

розроблення навчально-методичного забезпечення ОП, здійснюють аналіз 

відповідності ОП Ліцензійним умовам, узагальнюють пропозиції та формують 

рекомендації з вдосконалення існуючої ОП, беруть участь у моніторингу ОП 

(узагальнюють пропозиції та рекомендації, здійснюють самообстеження та 

самооцінювання) і періодичному перегляду ОП; спільно з навчально-

методичною частиною Академії та приймальною комісією забезпечують 

внесення відомостей щодо ОП та навчальних планів до ЄДЕБО; здійснюють 

контроль за реалізацією ОП науково-педагогічними працівниками та 

кафедрами. 

      Робоча (проектна) група:  встановлює суспільну потребу в ОП та її 

потенціал - шляхом консультацій з зацікавленими сторонами (здобувачами 

вищої освіти, випускниками Академії, роботодавцями, науковою спільнотою, 

професіоналами тощо); з’ясовує виконання основних умов запровадження ОП; 

проводять аналіз ринку освітніх послуг і можливості позиціонування на ньому 

ОП, аналіз ринку праці, на який орієнтовано нову ОП, можливостей 

майбутнього працевлаштування випускників; оцінює достатність наявних 

ресурсів (кадрових, фінансових, організаційних та ін.) для реаліації ОП. 

Тому наступною роботою на кафедрі є перегляд та оновлення ОПП 

закріплених за кафедрою. Для ефективної роботи над цим питанням потрібно 

від кафедри запропонувати кандидатуру гаранта  (керівника робочої 

(проектної) групи). Завідувачем кафедри запропоновано кандидатуру керівника 

робочої (проектної) групи ОПП «Лабораторна діагностика» освітнього ступеня 

бакалавр – кандидата педагогічних наук, викладача вищої кваліфікаційної 

категорії, викладача-методиста Любінську Орисю Іванівну. Також 

запропоновано наступний  склад робочої (проектної) групи з числа науково-

педагогічних працівників: Сойка Л.Д., Безкоровайна У.Ю., Федечко Й.М., 

Федорович У. М., Нечипор Н.О., Смачило І. С.,Сидор О. К., Древко І.В.  Також 

запропонувала додати в склад групи  Лаповець Л. Є. – доктора медичних наук, 

академіка АНВО в Україні, завідувача кафедри клінічної лабораторної 

діагностики ФПДО Львівського національного медичного університету імені 

Данила Галицького».  
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Виступила Любінська О.І. і запропонувала з числа здобувачів долучии до 

роботи в групі  Батицьку Вікторію – здобувач вищої освіти, група IV ЛД 21, а з 

числа випускників - Лещишин Тетяну, фельдшера-лаборанта ПП "МеДіС. 

 

         Всі присутні підтримали пропозицію очолити робочу (проектну) групу 

щодо перегляду та оновлення ОПП «Лабораторна діагностика» спеціальності 

224 Технології медичної діагностики та лікування, освітнього ступеня бакалавр 

Любінській О.І., та підтримали пропонований склад робочої (проектної) групи. 

 

          

 7.1 УХВАЛИЛИ: 

         Подати на затвердження ректором кандидатуру Любінської О.І.- 

кандидата педагогічних наук, викладача вищої кваліфікаційної категорії, 

викладача-методиста як гаранта  (керівника робочої (проектної) групи) ОПП 

«Лабораторна діагностика» освітнього ступеня «бакалавр» та наступний 

склад робочої (проєктної) групи: Сойка Л.Д., Безкоровайна У.Ю., Федорович У. 

М., Федечко Й.М., Нечипор Н.О., Смачило І. С.,Сидор О. К., Древко І.В., 

Лаповець Л.Є., Батицька В., Лещишин Т. 

 

       7.2 СЛУХАЛИ: завідувача кафедри лабораторної медицини Федорович 

У.М., яка повідомила про необхідність перегляду та оновлення освітньо-

професійної програми «Лабораторна діагностика», спеціальності 224 Технології 

медичної діагностики та лікування,  освітньо-професійного ступеня фаховий 

молодший бакалавр відповідно до вимог Закону України «Про фахову 

передвищу освіту», Положення «Про освітні програми у КЗВО ЛОР «Львівська 

медична академія імені Андрея Крупинського». Запропонувала як керівника 

даної ОПП викладача, спеціаліста вищої категорії. - Сидор О.К., яка одночасно 

є і розробником проекту Стандарту фахового молодшого бакалавра 

спеціальності 224 Технології медичної діагностики та лікування; 

Запропоновано наступний  склад робочої (проектної) групи з числа 

науково-педагогічних працівників: Сойка Л.Д., Дуб Н.Є., Федорович У.М.,      

Любінська О.І., Двулят-Лешневська І. С., Нечипор Н.О. Також запропонувала 

додати в склад групи з числа роботодавців, практиків професіоналів Турчину Т. 

В. – завідувачку клінічної лабораторії КУ ЛОР «Львівський регіональний 

фтизіопульмонологічний клінічний лікувально-діагностичний центр», з числа 

здобувачів Коропецьку Яну -  група ІІ ЛД 11 ОПП «Лабораторна діагностика». 

Виступила Сидор О.К., яка  запропонувала включити в склад робочої 

(проектної) групи також представника з санітарно-гігієнічної лабораторії, 

зокрема Галай О.А. - завідувача санітарно-гігієнічною лабораторією ДУ 

Львівський  обласний центр контролю і профілактики хвороб МОЗ України. З 

числа випускників запропонувала включити в склад робочої (проектної) групи 

Гіщак Катерину – випускницю ОПП «Лабораторна діагностика» освітньо-

кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст, лаборанта з бактеріології ПП 

«Перша соціальна медична лабораторія Ескулаб», яка одночасно є здобувачем 

вищої освіти ОПП «Лабораторна діагностика». 
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Всі присутні підтримали пропозицію очолити робочу (проектну) групу 

щодо перегляду та оновлення ОПП «Лабораторна діагностика» освітнього-

професійного ступеня «фаховий молодший бакалавр» Сидор О.К. та 

підтримали пропонований склад робочої (проектної) групи. 

 

7.2 УХВАЛИЛИ: 

Подати на затвердження ректором кандидатуру Сидор О.К. - викладача 

вищої кваліфікаційної категорії як гаранта  (керівника робочої (проектної) 

групи) ОПП «Лабораторна діагностика» спеціальності 224 Технології 

медичної діагностики та лікування освітнього-професійного ступеня «фаховий 

молодший бакалавр» та наступний склад робочої (проєктної) групи: Сойка 

Л.Д., Дуб Н.Є., Федорович У.М., Любінська О.І., Двулят-Лешневська І. С., 

Нечипор Н.О., Турчина Т.В., Галай О.А., Коропецька Я., Гіщак К. 

 

7.3 СЛУХАЛИ: Федорович У.М. - завідувача кафедри лабораторної 

медицини, яка повідомила також про необхідність перегляду та оновлення 

освітньо-професійної програми «Медико-профілактична справа» спеціальності 

223  Медсестринство освітньо-професійного ступеня фаховий молодший 

бакалавр. Наголосила, що Стандарт фахового молодшого бакалавра 

спеціальності 223 Медсестринство вже затверджений, відповідно всі освітні 

програми даної спеціальності потрібно оновити відповідно до Стандарту.  

Запропонувала очолити робочу (проектну) групу) даної ОПП викладачеві, 

спеціалісту вищої категорії - Шашкову Ю.І. та наступний склад робочої 

(проектної) групи: Сойка Л.Д., Дуб Н.Є., Федорович У.М., Сидор О.К., 

Засанська Г.М., Нечипор Н.О.  

Виступив Шашков Ю.І., запропонувавши з числа роботодавців, практиків 

професіоналів  долучити до складу робочої (проектної) групи Сидора Д. П.– 

головного спеціаліста відділу безпеки середовища життєдіяльності Управління 

державного нагляду за дотриманням санітарного законодавства Головного 

управління Держпродспоживслужби у Львівській області. З числа випускників 

запропонував включити в склад робочої (проєктної) групи Верещак Г. Є. - 

помічника епідеміолога відділу державного нагляду за дотриманням 

санітарного законодавства Львівського міського управління Головного 

управління Держпродспоживслужби у Львівській області. 

Виступила Сидор О.К., яка доповіла, що колишня санітарно-

епідеміологічна служба реформувалась і на сьогоднішній час наші випускники 

працюють  в управліннях Держпродспоживслужби та Центрах контролю і 

профілактики хвороб. Тому, запропонувала включити в склад робочої 

(проектної) групи  Галай О. А. - завідувачку санітарно-гігієнічної лабораторії 

ДУ Львівський  обласний центр контролю і профілактики хвороб МОЗ України.  

Всі присутні підтримали пропозицію очолити робочу (проектну) групу 

щодо перегляду та оновлення ОПП «Медико-профілактична справа» 

освітнього-професійного ступеня фаховий молодший бакалавр  Шашкова Ю.І. 

та підтримали пропонований склад робочої (проектної) групи. 
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        7.3 УХВАЛИЛИ: 

Подати на затвердження ректором кандидатуру Шашкова Ю.І. -  

викладача, спеціаліст вищої категорії, викладач-методиста як гаранта  

(керівника робочої (проектної) групи) ОПП «Медико-профілактична справа» 

освітнього-професійного ступеня фаховий молодший бакалавр  та наступний 

склад робочої (проєктної) групи:  Сойка Л.Д., Дуб Н.Є., Федорович У.М.,         

Сидор О.К., Засанська Г.М., Нечипор Н.О., Сидор Д.П., Галай О.А., Верещак 

Г.Є. 

 

8. Різне. СЛУХАЛИ та ОБГОВОРИЛИ інформацію Федорович У.М. про те 

що викладач Стахера І.М. оформила лікарняний листок щодо декретної перед 

пологової відпустки.  Замість неї прийнято Вінярську М.С. згідно наказу № 01-

06/25 к від 12.01.22р.  

 Вінярська Марія Степанівна – завідувача канцелярією, вважати такою, що 

перервала відпустку по догляду за дитиною до досягнення нею 6-ти 

річного віку на декретне місце Стахери І.М. та приступила до виконання 

своїх обов’язків 13.01.2022 р. у зв’язку з виробничою необхідністю на 

підставі її заяви з резолюцією в.о.ректора – з посади завідувача 

канцелярією на посаду асистента на 0,5 ставки (загальний фонд) та 0,25 

викладача І категорії в коледжі з 13.01.2022 року. 

 

УХВАЛИЛИ: 

1. Інформацію прийняти до відома. 

 

 

 

 

 

 

Завідувачка кафедри           Заслужений працівник освіти 

                                                                                    У. М. Федорович 

 

              Секретар            викладач вищої  категорії 

                                                                                Г. М. Засанська 


