
ПРОТОКОЛ № 1 

засідання Вченої ради факультету №1 

ВНКЗ ЛОР «Львівська медична академія імені Андрея 

Крупинського» 

 

31 серпня 2021 року м. Львів 

 

 

Присутні: 32 члени Вченої ради 

 

Порядок денний: 

1. Про результати роботи факультету за 2020 – 2021 н.р. та 

завдання на новий навчальний рік. 

2. Затвердження плану роботи ради факультету. 

3.  Різне. 

 

 

СЛУХАЛИ: Декана факультету 1 канд. держ. упр. Безкоровайну 

У.Ю., яка проінформувала Вчену раду про результати літньої 

заліково-екзаменаційної сесії факультету 1. За результатами літньої 

сесії всі студенти окрім двох Юркевич Т. група І мс(в) 22 

(академічна заборгованість з дисципліни «Медсестринство в 

професійній патології» у викладача канд.мед.наук. Карпінської Т.Г.) 

та студентка Чучвич В. група 2 мс 21 (академічна заборгованість з 

дисциплін «Медсестринство в педіатрі» у викладача Куксенко І.В. 

дисципліна «Англійська мова» викладач Хміляр І.Р.) 

Участь в обговоренні взяли: канд.пед.наук. Клонцак О.І. , 

Синиця С.В.,  

 

Результати голосування: «за» - 32; «проти» - немає; «утримались» -

немає.  

 

УХВАЛИЛИ: Взяти  до відома інформацію  про

 результати заліково- екзаменаційної сесії на факультеті 1.  

Студентка  Чучвич В.- ліквідувала заборгованість -перевести на 

наступний курс; 

 Студент групи І мс(в) 22 Юркевич Т. зможе до здати академічну 

заборгованість з дисципліни «Медсестрнство в професійній 

патології» викладачу доц. Карпінській  Т.Г. в період з 07.09.2021- 

10.09.2021. в зв’язку з відпусткою викладача. 



 

СЛУХАЛИ: 

         Завідувач кафедри лабораторної діагностики Заслужений 

працівник України, Федорович У.М., яка повідомила про готовність 

кафедри до 2021-2022 навчального року.  

        Завідувача кафедри клінічного медсестринства, акушерства та 

гінекології д.м.н. Палигу І.Є. , який повідомив про готовність 

кафедри до 2021-2022 навчального року.  

 

 

     Завідувача кафедри фармації кандидата фармацевтичних наук, 

доцента Калитовську М.Б., яка повідомила про готовність кафедри 

до 2021-2022 навчального року. 

Завідувача кафедри соціально-гуманітарних дисциплін кандидата 

історичних наук Лозинську Світлану Олексіївну, яка повідомила 

про готовність кафедри до 2021-2022 навчального року.  

 

 

     Участь в обговоренні взяли: доц. Федорик В.М.  

 

 Результати голосування: «за» - 32; «проти» - немає; «утримались» - 

немає. 

 

УХВАЛИЛИ: взяти до відома інформацію про

 готовність кафедр факультету 1 до 2021-2022 навчального року. 

СЛУХАЛИ: декана факультету, канд.держ.упр. Безкоровайну У.Ю., 

яка представила план роботи вченої ради факультету 1.  

 

      Участь в обговоренні взяли: Хміляр І.Р., канд.держ.упр. Шегедин 

Я.Ю., канд.фарм.наук, доц. Калитовську М.Б.  

 

Результати голосування: «за» - 32; «проти» - немає; «утримались» 

-немає. 

 

УХВАЛИЛИ: затвердити план роботи Вченої ради факультету 1 у 

2021-       2022 навчальному році (план роботи додається).  

 

 

      СЛУХАЛИ: декана факультету, канд.держ.упр. Безкоровайну У.Ю. 

про попередні результати вступної кампанії на навчання на 

факультеті 1 та наповнення груп першого року навчання. Але 

остаточні цифри по кількості здобувачів вищої освіти надасть 



секретар приймальної комісії Андрейко О.І. у жовтні місяці. 

           Навчання на факультеті буде відбуватися в оф-лайн режимі.  

Участь в обговоренні взяли: Сойка Л.Д., Грабовська Т.В. 

 

 

УХВАЛИЛИ: взяти до відома інформацію про результати вступної 

кампанії  та особливості навчання на факультеті. 

 

СЛУХАЛИ: Про затвердження внесення змін та доповнень до 

навчальних планів, робочих програм навчальних дисциплін у межах 

реалізації освітніх та освітньо-наукових програм підготовки здобувачів 

вищої  освіти рівня «бакалавр», «магістр». 

 

Участь в обговоренні взяли: Смачило І.С., Федорик В.М., Сойка 

Л.Д. 

 

 Результати голосування: «за» - 30; «проти» - немає; 

«утримались» -2. 

 

УХВАЛИЛИ:У зв’язку з необхідністю вдосконалення 

навчального процесу внести зміни до навчальних планів робочих 

програм навчальних дисциплін у межах реалізації освітніх та освітньо-

наукових програм підготовки здобувачів вищої освіти рівня 

«бакалавр», «магістр». 

 

 

 

Голова Вченої ради         декан, канд.держ.упр. Безкоровайна 

У.Ю. 

 

Секретар Вченої ради                  Семененко О.Я. 

 



 

 



 

 

 

 


