
Протокол № 5 

засідання Вченої ради факультету 

засідання відбулося дистанційно в системі ZOOM- конференції 

26.06.2020 р. 

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

Секретар – Нечипор Н.О. 

 

Порядок денний засідання: 

1. Звіт голів екзаменаційних комісій 

2. Обговорення виконання рішень Вченої ради за 2019/2020 н.р. 

3. Стан виконання планів роботи кафедр за 2019/2020 н.р. 

4. Громадська та благочинна діяльність викладачів факультету 

5. Підсумки проведення практики, залікової та екзаменаційної сесій, атестації 

випускників факультету за 2019/2020 н.р. 

6. Стан виховної і кураторської роботи на факультеті. Підсумки навчального року. 

7. Організація проведення анонімного анкетування здобувачів вищої освіти щодо 

якості освітнього процесу на факультеті 

8. Про роботу студентського самоврядування факультету у ІІ півріччі 2019-2020 н.р. 

9. Різне 

 

1. Слухали: Юхимів Л.С., Бурду О.Й., Гіппа І.Є., Телеша Є.Б., голів екзаменаційних 

комісій атестації здобувачів вищої освіти. (Звіт додається). 

Ухвалили: Інформацію прийняти до відома. При здійсненні освітнього процесу 

враховувати зауваження та пропозиції голів ЕК. 

 

2. Слухали: Нечипор Н.О., секретаря Вченої ради факультету, яка прозвітувала 

про виконання рішень Вченої ради за 2019/2020 н.р. 

Ухвалили: Інформацію прийняти до відома. 

 

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

завідувачів кафедр факультету, які доповіли про стан виконання планів роботи кафедр 

за 2019/2020 н.р. 

Ухвалили: Вважати виконання планів роботи кафедр за 2019/2020 н.р. задовільним. 

 

4. Слухали: Костів З.П. з питанням про громадську та благочинна діяльність 

викладачів факультету. Викладачі факультету є учасниками АТО. Студенти факультету, 

під керівництвом викладачів здійснюють волонтерський медсестринський догляд за 

учасниками Ато в Госпіталі інвалідів. Також, було відзначено організацію роботи 

студентів факультету зі студентами з інвалідністю. 

Ухвалили: Підтримувати та мотивувати викладачів та студентів факультету до 

здійснення громадської та благочинної діяльності. 

 

5. Слухали: Задорецьку О.Р., заступника декана факультету, яка проінформувала 

присутніх про підсумки проведення практики, залікової та екзаменаційної сесій, атестації 

випускників факультету за 2019/2020 н.р. Доповідач зазначила, що всі студенти 

факультету пройшли та захистили виробничу та переддипломну практику, здали залікову 

та переддипломну практику, відповідно до навчальних планів. Лише дві студентки 

факультету: Копичин М. та Свистун Х. отримали дозвіл для ліквідації 

академзаборгованості з однієї дисципліни у серпні 2020 року. Не склало теоретичної 

частини атестації випускників (Крок М) 9 студентів факультету. 



Ухвалили: Інформацію прийняти до відома. Звернути увагу викладачів на необхідності 

покращення підготовки фахівців. 

 

6. Слухали: Дуб Н.Є. з інформацією щодо виховної і кураторської роботи на 

факультеті. 

Ухвалили: Враховуючи епідемічну ситуацію в країні, визнати виховну і кураторську 

роботу факультету задовільною. Кураторам груп рекомендовано активізувати свою 

роботу в новому 2020-2021 р. 

 

7. Слухали: Рудакову Н.Є. з результатами анкетування здобувачів вищої освіти щодо 

якості освітнього процесу на факультеті. 

Ухвалили: Врахувати результати анкетування здобувачів вищої освіти щодо якості 

освітнього процесу на факультеті. 

 

8. Слухали: Вінславську А., голову студентського самоврядування факультету, 

котра повідомила усіх присутніх про роботу студентського самоврядування факультету 

у ІІ півріччі 2019-2020 н.р.. 

Ухвалили: Інформацію прийняти до уваги. Сприяти активній діяльності студентського 

самоврядування факультету. 

 

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

затвердження методичні рекомендацій, розроблені до практичних занять з дисципліни 

«Дерматологія та венерологія» для спеціальності 223 Медсестринство ОПП «Акушерська 

справа» з 5-ти тем, розроблені викладачем Костів З П. 

Ухвалили: Затвердити методичні рекомендації та рекомендувати їх до використання на 

заняттях з дисципліни «Дерматологія та венерологія». 

 

Голова вченої ради (підпис)  ___________________Н.Є. Дуб 

 

Секретар Вченої ради (підпис) _______________________Н.О. Нечипор 


