
Протокол № 4 

засідання Вченої ради факультету 2 

засідання відбулося дистанційно в режимі ZOOM- конференції 

18.03.2020 р. 

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

Секретар – Нечипор Н.О. 

 

Порядок денний засідання: 

1. Про проходження підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників 

факультету у 2019-2020 н.р. 

2. Популяризація принципу академічної доброчесності при реалізації освітнього 

процесу 

3. Формування професійних та ділових якостей у студентів факультету в процесі 

навчання 

4. Формування здоров’язбережувальної компетентності студента-медика у контексті 

майбутньої професійної діяльності 

5. Організація дистанційного навчання на факультеті 

6. Застосування протикарантинних заходів на факультеті 

7. Різне 

 

1. Слухали: Нечипор Н.О. котра поінформував присутніх про результати проходження 

підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників факультету у 2019-2020 н.р. 

Ухвалили: Інформацію прийняти до відома. 

 

2. Слухали : Ліщука Р.М., котрий розкрив поняття «академічна доброчесність», 

підкреслив значення дотримання принципу академічної доброчесності для розвитку 

сучасної освіти та науки. 

Ухвалили: Дотримуватися академічної доброчесності, популяризувати її принципи 

серед членів академічної спільноти. 

 

3. Слухали: Фалик Г.С., котра виступила з питанням про формування професійних та 

ділових якостей у студентів факультету в процесі навчання. Також було розкрито 

питання про значення розвитку soft-skills у майбутніх фахівців медсестринства. 

Ухвалили:  При викладанні особливу увагу звертати на формування та розвиток у 

студентів професійних, ділових та «м’яких» навичок. 

 

4. Слухали: Ліщука Р.М., котрий підняв питання важливості формування 

здоров’язбережувальної компетентності студента-медика у контексті майбутньої 

професійної діяльності. Було розкрито тему здорового способу життя, негативних 

чинників, просвітницької діяльності викладачів-наставників. 

Ухвалили: Проводити просвітницьку діяльність серед студентів щодо збереження 

здоров’я, значення здорового способу життя. 

 

5. Слухали: Дуб Н.Є., декана факультету, котра проінформувала присутніх щодо 

організації дистанційного навчання на факультеті. з використанням електронної пошти, 

сервісів viber, zoom, google class, Facebook, Linkedin, YouTube. Викладачі факультету 

розробили та подали у навчальну частину Академії звіти про проведення занять зі 

студентами на період від 12.03.2020 до 03.04.2020 року, в яких чітко описали форму 

своєї дистанційної роботи. Також викладачі заповнюють електронні відомості 

проведення занять та оцінювання студентів. Модульні контролі, диференційовані 

заліки, семестрові екзамени планується проводити з використанням сервісу google 



class. Для оцінки задоволеності студентів реалізацією дистанційного освітнього 

процесу планується провести анонімне анкетування студентів та викладачів. 

Ухвалили: Вважати освітній процес з використанням технологій дистанційного 

навчання на факультеті № 2 задовільним, оптимізувати навички викладачів до 

дистанційного викладання. 

 

6. Слухали: Білобривку В.Ю. з інформацією про використання протикарантинних заходів 

на факультеті 

Ухвалили: Суворо дотримуватися умов карантину та протиепідемічних заходів 

 

7. Слухали: Нечипор Н.О., методиста навчально-методичної частини, яка 

представила на розгляд та затвердження Вченої ради освітньо-професійні програми 

«Сестринська справа», «Акушерська справа», «Медико-профілактична справа», 

«Лабораторна діагностика», «Стоматологія», «Стоматологія ортопедична» 

спеціальності 223 Медсестринство галузі знань 22 Охорона здоров’я та навчальні 

плани до них. 

Ухвалили: затвердити освітньо-професійні програми «Сестринська справа», 

«Акушерська справа», «Медико-профілактична справа», «Лабораторна 

діагностика», «Стоматологія», «Стоматологія ортопедична» спеціальності 223 

Медсестринство галузі знань 22 Охорона здоров’я та навчальні плани до них. 

 

8. Слухали: Неділько Р.В., яка представила членам Вченої ради на розгляд та 

затвердження методичні рекомендації з дисципліни «Клінічне медсестринство у 

внутрішній медицині» для студентів спеціальності 223 Медсестринство спеціалізації 

"Сестринська справа" освітнього ступеня бакалавр, розроблені викладачем Жубрид 

М.Т. 

Ухвалили: Застосовувати дані методичні рекомендації в освітньому процесі 

бакалаврів медсестринства. 

 

9. Слухали: Неділько Р.В., яка представила членам Вченої ради на розгляд та 

затвердження методичні рекомендації для самостійної роботи студентів з 

дисципліни «Клінічне медсестринство у внутрішній медицині» для студентів 

спеціальності 223 Медсестринство спеціалізації "Сестринська справа" освітнього 

ступеня бакалавр, розроблені викладачем Жубрид М.Т. 

Ухвалили: Застосовувати дані методичні рекомендації в освітньому процесі 

бакалаврів медсестринства. 

 

 

Голова вченої ради (підпис)  ___________________Н.Є. Дуб 

Секретар Вченої ради (підпис) _______________________Н.О. Нечипор 

 

 


