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ПРОТОКОЛ № 1 

Засідання Вченої ради медсестринського та лабораторно-гігієнічного факультету 

ВНКЗ ЛОР «Львівський інститут медсестринства та лабораторної медицини 

ім. Андрея Крупинського» 

30.08.17            м. Львів 

Присутні –33 (список додається) 

Відсутні – 0 

 

ПОРЯДОК  ДЕННИЙ 

1. Обговорення проекту плану роботи Вченої ради факультету на 2017/2018 н.р. 

2. Завдання педагогічного колективу факультету на 2017/2018 н.р. 

3. Про формування тематичного плану наукових досліджень кафедр факультету. 

4. Підготовка робочих навчальних програм для всіх спеціальностей факультету. 

5. Робота зі студентами академічних груп факультету. 

6. Участь в організаційно-координаційній діяльності з удосконалення професійної майстерності 

викладачів, педагогічного процесу в цілому на усіх рівнях. 

7. Активізація гурткової роботи в інституті 

8. Підготовка до ліцензійного іспиту Крок М у групі ІІІ АК 11 

 

1. Обговорення проекту плану роботи Вченої ради факультету на 2017/2018 н.р. 

СЛУХАЛИ: 

Нечипор Н.О., секретаря Вченої ради медсестринського та лабораторно-гігієнічного факультету, яка 

запропонувала проект плану роботи Вченої ради факультету на 2017/2018 н.р. Проект складається з 

чотирьох засідань Вченої ради, які будуть проведені: 1 – 30.08.17, 2 – 30.12.17, 3 – 31.01.18; 4 – 

30.06.18. 

УХВАЛИЛИ: 

Прийняти план роботи Вченої ради факультету на поточний навчальний рік. 

 

2. Завдання педагогічного колективу факультету на 2017/2018 н.р. 

СЛУХАЛИ: 

Дуб Н.Є., канд.держ.упр., декана медсестринського та лабораторно-гігієнічного факультету, яка 

інформувала присутніх про завдання педагогічного колективу факультету на 2017/2018 н.р. 

УХВАЛИЛИ: 

Прийняти для виконання завдання педагогічному колективу факультету на поточний навчальний рік. 

 

3. Про формування тематичного плану наукових досліджень кафедр факультету 

СЛУХАЛИ: 

3.1. Олексюк-Нехамес А.Г., канд.мед.наук, завідувача кафедри клінічних (терапевтичних) дисциплін, 

яка інформувала присутніх про тематичний план наукових досліджень відповідної кафедри на 

поточний навчальний рік. 

3.2. Мазепу Х.П., канд.пед.наук, завідувача кафедри фундаментальних дисциплін, яка інформувала 

присутніх про тематичний план наукових досліджень відповідної кафедри на поточний навчальний 

рік. 

3.3. Федорович У.П., завідувача кафедри лаборантських та гігієнічних дисциплін, яка інформувала 

присутніх про тематичний план наукових досліджень відповідної кафедри на поточний навчальний 

рік. 

УХВАЛИЛИ: 

Прийняти для виконання тематичний план наукових досліджень кафедри клінічних(терапевтичних) 

дисциплін, кафедри фундаментальних дисциплін, кафедри лаборантських та гігієнічних дисциплін. 

 

4. Підготовка робочих навчальних програм для всіх спеціальностей факультету 

СЛУХАЛИ: 

4.1. Олексюк-Нехамес А.Г., канд.мед.наук, завідувача кафедри клінічних (терапевтичних) дисциплін, 

яка інформувала присутніх про підготовку робочих навчальних програм для всіх спеціальностей 

відповідної кафедри на поточний навчальний рік. 



2 
 

4.2. Мазепу Х.П., канд.пед.наук, завідувача кафедри фундаментальних дисциплін, яка інформувала 

присутніх про підготовку робочих навчальних програм для всіх спеціальностей відповідної кафедри 

на поточний навчальний рік. 

4.3. Федорович У.П., завідувача кафедри лаборантських та гігієнічних дисциплін, яка інформувала 

присутніх про підготовку робочих навчальних програм для всіх спеціальностей відповідної кафедри 

на поточний навчальний рік. 

УХВАЛИЛИ: 

Підготовити робочі навчальні програми для всіх спеціальностей кафедри клінічних(терапевтичних) 

дисциплін, кафедри фундаментальних дисциплін, кафедри лаборантських та гігієнічних дисциплін 

для виконання навчальних програм поточного навчального року. 

 

5. Робота зі студентами академічних груп факультету 

СЛУХАЛИ: 

Дуб Н.Є., канд.держ.упр., декана медсестринського та лабораторно-гігієнічного факультету, яка 

інформувала присутніх про завдання виховної роботи зі студентами на поточний навчальний рік. 

ВИСТУПИЛИ: 

5.1. Ціцюра Н.М., Головацька Ж.Є., які проінформували присутніх про завдання виховної роботи зі 

студентами нового набору. 

5.2. Халавка О.А., Германович Г.О.,Борщ І.С., Гуменчук І.О., Вербова Т.Р., керівники академічних 

груп ІІ МС 11,12,13,14, ІІ АК 11, які проінформували присутніх про завдання роботи зі студентами 

другого курсу. 

5.3. Нечипор Н.О., Древко І.В., керівники академічних груп ІІ МС-15, ІІІ ЛД 12, які інформували 

присутніх про особливості роботи зі студентами з особливими потребами. 

5.4. Синиця С.В., Ковальчук І.В., Менів Н.П., Куксенко І.В., керівники академічних груп ІІІ МС-11, ІІІ 

МС 12, ІІ ЛД 11, ІІІ АК 11, які проінформували присутніх про завдання виховної та організаційної 

роботи зі студентами випускних груп. 

УХВАЛИЛИ: 

Взяти до уваги та використовувати надані поради при складанні планів та проведенні виховної 

роботи зі студентами всіх академічних груп факультету. 

 

6. Участь в організаційно-координаційній діяльності з удосконалення професійної 

майстерності викладачів, педагогічного процесу в цілому. 

СЛУХАЛИ: 

Дуб Н.Є., канд.держ.упр., декана медсестринського та лабораторно-гігієнічного факультету, яка 

інформувала присутніх про завдання педагогічного колективу факультету з організаційно-

координаційній діяльності з удосконалення професійної майстерності викладачів, педагогічного 

процесу в цілому на усіх рівнях: індивідуальному (самоосвіта, консультування, моделювання 

педагогічного досвіду); груповому (кафедри, робота факультетів); загальному (конференції, 

конкурси, семінари). 

УХВАЛИЛИ: 

Прийняти для виконання завдання педагогічному колективу факультету з участі в організаційно-

координаційній діяльності з удосконалення професійної майстерності викладачів, педагогічного 

процесу в цілому на поточний навчальний рік. 

 

7. Активізація гурткової роботи в інституті. 

СЛУХАЛИ: 

Вандакурову Г.М., Бялого А.О., керівників гуртків "Валеолог" та "Фундаментальних дисциплін", які 

обгрунтували важливість гурткової роботи для професійного та особистого росту студентів. 

УХВАЛИЛИ:  

Активізувати гурткову роботу на факультеті; проводити відкриті засідання гуртків. 
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8. Підготовка до ліцензованого іспиту Крок М у групі ІІІ АК 11 

СЛУХАЛИ: 

Мудру О.Б., Парфенюк М.О., Шуляр І.А., Грабовську Т.В., Дідух О.О., Костиів З.П., Рик Т.М., 

Шашкова Ю.І., Кокот Н.В.. Кобилянську Л.М., Середу М.П., Хоркаву Б.А., викладачів дисциплін, які 

входять до Кроку М. Акушерська справа. 

УХВАЛИЛИ: Прийняти до виконання рішення Вченої ради факультету щодо проведення 

консультацій, тренувальних тестових контролів з метою поглиблення знань при підготовці студентів 

групи ІІІАК 11 до ліцензійного іспиту КРОК-М. 

 

 

 

 

 

 

Голова Вченої ради      Дуб Н.Є. 

     Секретар       Нечипор Н.О. 
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СПИСОК ПРИСУТНІХ НА ЗАСІДАННІ ВЧЕНОЇ РАДИ МЕДСЕСТРИНСЬКОГО 

ТА ЛАБОРАТОРНО-ГІГІЄНІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ 

30.08.17 

 

1. Дуб Наталія Євстахіївна 

2. Мазепа Христина Петрівна 

3. Олексюк-Нехамес Алла Григорівна 

4. Федорович Уляна Михайлівна  

5. Нечипоренко Галина Володимирівна  

6. Жукровська Марія Олександрівна 

7. Сопнєва Надія Богданівна 

8. Нечипор Наталія Олександрівна  

9. Вандакурова Галина Миколаївна  

10. Кузик Ірина Ярославівна  

11. Панкевич Марія Станіславівна  

12. Фалик Галина Сидорівна  

13. Зайченко Олександр Ілліч  

14. Безкоровайна Уляна Юріївна 

15. Бялий Андрій Олександрович 

16. Кузьменко Ольга Василівна  

17. Байдала Ольга Дмитрівна 

18. Жубрид Марія Теодорівна 

19. Палагіцька Олександра Ярославівна 

20. Рик Тетяна Миколаївна 

21. Шуляр Ірина Антонівна 

22. Березовська Ірина Борисівна 

23. Кіт Юрій Євстахович 

24. Назар Орест Юрійович 

25. Сушко Ольга Олександрівна 

26. Шашков Юрій Ігорович 

27. Ляхович Ірина Миколаївна  

28. Менів Наталя Павлівна  

29. Стечишин Степан Степанович 

30. Корман Володимир Романович  

31. Кобилянська Леся Мар’янівна  

32. Барбарич Марія (гр.ІІ МПС 11) 

33. Портей Тетяна (гр.ІІ ЛД 12) 

 


