
Протокол № 2 

засідання Вченої ради факультету 2 

21 жовтня 2020 р. 

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

Секретар – Нечипор Н.О. 

 

Порядок денний засідання: 

1. Запуск власних медсестринських стартапів в умовах розвитку приватної медицини 

2. Реформування системи охорони здоров’я України на сучасному етапі 

3. Формування «Soft-skills» як відповідь на виклики сьогодення 

4. Розгляд та рекомендація до затвердження Вченою радою Академії тем 

магістерських робіт, які виконуються на кафедрах факультету 

5. Готовність науково-педагогічних працівників кафедр факультету до дистанційного 

навчання 

6. Різне 

 

1. Слухали: Уруську Л.В., старшу медичну сестру ПП «СаВАМед» медичний 

центр « Вік Здоров’я», яка розкрила перед присутніми питання важливості ведення 

самостійної медсестринської діяльності. Було наголошено на доцільності функціонування 

медсестринських клінік та відділень в Україні. Доповідачем був проаналізований 

закордонний досвід. З власного досвіду, Уруська Л. поділилася підходами до  

Ухвалили: Популяризувати розвиток ведення самостійної медсестринської діяльності 

серед майбутніх фахівців медсестринства. Внести в робочі програми питання запуску 

власних медсестринських стартапів в умовах розвитку приватної медицини. 

 

2. Слухали: Теленько І.С., головну медичну сестру КНП «Центр первинної медико-

санітарної допомоги Бібрської міської ради» з питанням нових підходів до 

реформування системи охорони здоров’я України на сучасному етапі. Було розкрито 

питання функціонування первинної ланки охорони здоров’я у період з 01.01.2019 до 

сьогодні та підготовка до реформування вторинної та третинної ланки охорони здоров’я. 

Ухвалили: Внести в робочі програми питання реформування системи охорони здоров’я 

України на сучасному етапі. 

 

3. Слухали: Рудакову Н.Є., яка наголосила на важливості формування «soft-skills» не 

тільки у здобувачів освіти, а й у науково-педагогічних працівників. Доповідач 

проінформувала про важливу участь саме викладачів у формуванні соціальних навичок 

студентів. Наголосила на значенні безперервного професійного розвитку та саморозвитку 

у формуванні конкурентноспроможності в педагогічному середовищі. 

Ухвалили: Сприяти розвитку «soft-skills» у викладачів та студентів факультету. 

 

4. Слухали: Стоколос-Ворончук О.О., проректора з наукової роботи, яка 

ознайомила членів Вченої ради з тематикою магістерських робіт, що виконуються під 

керівництвом науково-педагогічних працівників кафедр факультету. 

Ухвалили: Затвердити теми магістерських робіт, що виконуються під керівництвом 

науково-педагогічних працівників кафедр факультету. Мотивувати викладачів кафедр 

факультету до тьюторства науково-дослідних робіт здобувачів освіти. 

 

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

завідувачів кафедр факультету, з питанням щодо готовності науково-педагогічних 

працівників кафедр факультету до дистанційного навчання. Обговорили наказ по Академії 

щодо переходу Академії на дистанційну форму навчання з 15.10.2020 по 15.11.2020.  



Ухвалили: Здійснювати контроль за проведенням занять викладачами факультету, 

відповідно до розкладу в он-лайн режимі. Створити банк фото- та відео-фіксації занять 

викладачів. 

 

6. Слухали: Похмурського В.В., завідувача кафедри хірургічних дисциплін та 

невідкладних станів, який представив на розгляд та затвердження «Словник медичних 

термінів для зубних техніків», укладений Назар С.Л., Гороховською О.М., Заяць Т.І. 

Ухвалили: Затвердити «Словник медичних термінів для зубних техніків», укладений 

Назар С.Л., Гороховською О.М., Заяць Т.І. 

 

 

Голова вченої ради (підпис)  ___________________Н.Є. Дуб 

Секретар Вченої ради (підпис) _______________________Н.О. Нечипор 


