
Протокол № 1 

засідання Вченої ради факультету 2 

28 серпня 2020 р. 

Голова Вченої ради  – канд.наук з дер упр. Дуб Н.Є. 

Секретар – Нечипор Н.О. 

 

Порядок денний засідання: 

1. Обговорення та затвердження плану роботи Вченої ради факультету на 2020/2021 н.р. 

2. Результати організації та проведення вступної кампанії на спеціальності факультету у 

2020 році 

3. Завдання науково-педагогічного колективу факультету на 2020/2021 н.р. 

4. Затвердження планів роботи кафедри факультету на 2020/2021 н.р. 

5. Затвердження індивідуальних планів роботи викладачів кафедр факультету на 2020/2021 

н.р. 

6. Про формування тематичного плану наукових досліджень кафедр факультету 

7. Організація методичної роботи викладачів факультету на 2020/2021 н.р. 

8. Визначення вибіркових дисциплін студентами факультету 

9. Розгляд та затвердження плану профорієнтаційної роботи на 2020/2021 н.р. 

10. Організація виховної роботи на факультеті 

11. Організація роботи студентського самоврядування факультету 

12. Розгляд та затвердження Положень про кафедри факультету 

 

1. Слухали: Нечипор Н.О. котра запропонувала на розгляд Вченої ради факультету Проект 

плану роботи Вченої ради факультету на 2020/2021 н.р. 

Ухвалили: Затвердити План роботи Вченої ради факультету на 2020/2021 н.р. 

 

2. Слухали: Андрейко О.І., котра проінформувала присутніх про результати організації та 

проведення вступної кампанії на спеціальності факультету у 2020 р. Вступна кампанія була 

організована за принципами демократичності, прозорості та на основі законодавчої бази. 

Робота приймальної комісії здійснювалася відповідно до Положення про приймальну комісію. 

Скарг та зауважень до роботи приймальної комісії з боку абітурієнтів та їх батьків не було. 

Ухвалили: Інформацію прийняти до уваги. Активізувати профорієнтаційну роботу науково-

педагогічних працівників факультету. 

 

3. Слухали: Дуб Н.Є. з інформацією про завдання науково-педагогічного колективу 

факультету на 2020/2021 н.р. Доповідач визначила мету, завдання та напрями освітнього 

процесу на факультеті; наголосила на дотриманні основних принципів освітнього процесу: 

студентоцентрованого навчання, академічної доброчесності, розвитку співпраці з іншими 

закладами освіти України та зарубіжжя. 

Ухвалили: Продовжити роботу з удосконалення навчально-методичного забезпечення 

освітнього процесу підготовки здобувачів вищої освіти. 

 

4. Слухали: Неділько Р.В., Похмурського В.М., Ліщука Р.М., Сопнєву Н.Б., завідувачів 

кафедр факультету, які представили на затвердження плани роботи кафедр на 2020-2021 н.р. 

Ухвалили: Затвердити плани роботи кафедр факультету на 2020-2021 н.р. 

 



5. Слухали: Неділько Р.В., Похмурського В.М., Ліщука Р.М., Сопнєву Н.Б., завідувачів 

кафедр факультету, які представили на затвердження індивідуальні плани роботи викладачів 

кафедр факультету на 2020-2021 н.р. 

Ухвалили: Затвердити індивідуальні плани роботи викладачів кафедр факультету на 2020-

2021 н.р. 

 

6. Слухали: завідувачів кафедр факультету, щодо формування тематичного плану 

наукових досліджень кафедр факультету. Було наголошено, що тематика наукових досліджень 

кафедр факультету повинна бути співзвучною з темою наукових досліджень Академії. 

Ухвалили: Розробити тематичний план наукових досліджень кафедр факультету, узгодити 

тематичний план з навчально-методичною частиною. Активно залучати здобувачів вищої 

освіти до науково-дослідної роботи. 

 

7. Слухали: Нечипор Н.О., методиста Академії, котра наголосила присутнім на значенні 

вчасної підготовки і здачі типових та робочих навчальних програм, силабусів для всіх 

спеціальностей факультету. 

Ухвалили: Зобов’язати усіх науково-педагогічних працівників факультету вчасно здавати та 

коректно оформляти типові та робочі навчальні програми, силабуси для всіх спеціальностей 

факультету. 

 

8. Слухали: Нечипор Н.О. з інформацією про формування індивідуальної освітньої 

траєкторії здобувачів вищої освіти шляхом визначення вибіркових дисциплін. Доповідач 

наголосила на студентоцентрованому підході до реалізації освітнього процесу, на значенні 

повноцінної участі студентів в організації навчання. Був запропонований проект Положення 

про вибір студентами дисциплін. 

Ухвалили: Сприяти формуванню індивідуальної освітньої траєкторії здобувачів вищої освіти, 

вчасно інформувати останніх про процедуру вибору дисциплін, зробити інформацію про цю 

процедуру максимально зрозумілою, прозорою та доступною. 

 

9. Слухали: Неділько Р.В., Похмурського В.М., Ліщука Р.М., Сопнєву Н.Б., завідувачів 

кафедр факультету, котрі запропонували урізноманітнити форми та методи 

профорієнтаційної та агітаційної роботи серед майбутніх абітурієнтів у регіоні з метою 

покращення набору. 

Ухвалили: Затвердити план профорієнтаційної роботи на 2020-2021 н.р.. Підвищувати імідж 

Академії, проводити тренінги, майстер-класи у школах області. 

 

10. Слухали: Проць Т.А, заступника декана факультету з виховної роботи. Доповідач 

визначила мету, завдання та напрями виховної роботи на факультеті. Наголосила на значенні 

проведення виховних годин, відкритих виховних заходів. Одним з основних напрямів 

виховного процесу є фізичне виховання, патріотична просвітницька робота. Проць Т.А 

проінформувала присутніх про роботу студентського самоврядування факультету. 

Ухвалили: Активізувати виховну роботу на факультеті. Подати заступнику декана 

факультету з виховної роботи плани виховної роботи в групах та плани показових виховних 

заходів. Сприяти популяризації принципу здорового способу життя та патріотичного 

виховання. Підтримувати діяльність студентського самоврядування факультету. 

 



11. Слухали: Вінславську А., голову студентського самоврядування факультету, яка 

представила План роботи студентського самоврядування факультету 2 на 2020-2021 н.р. 

Ухвалили: План роботи студентського самоврядування факультету 2 на 2020-2021 н.р. 

прийняти до уваги. 

 

12. Слухали: Неділько Р.В., Похмурського В.М., Ліщука Р.М., Сопнєву Н.Б., завідувачів 

кафедр факультету, які представили на розгляд та затвердження Положення про кафедру 

внутрішньої медицини та управління охороною здоров’я, Положення про кафедру хірургічних 

дисциплін та невідкладних станів, Положення про кафедру психічного та фізичного здоров’я, 

Положення про кафедру фундаментальних дисциплін. 

Ухвалили: Затвердити Положення про кафедру внутрішньої медицини та управління 

охороною здоров’я, Положення про кафедру хірургічних дисциплін та невідкладних станів, 

Положення про кафедру психічного та фізичного здоров’я, Положення про кафедру 

фундаментальних дисциплін. 

 

 

 

Секретар Вченої ради (підпис) _______________________Н.О. Нечипор 

 

Голова вченої ради (підпис)  ___________________Н.Є. Дуб 

 


