
ПРОТОКОЛ № 2 

засідання Вченої ради факультету №1 

ВНКЗ ЛОР «Львівська медична академія імені Андрея Крупинського» 

 
29 вересня 2021 року м. Львів 

 

 
Присутні: 29 члени Вченої ради 

 
Порядок денний: 

1. Про результати набору на перший курс на спеціальностей факультету  

2. Затвердження планів роботи з виховної, профорієнтаційно-

інформаційної, науково-методичної ради, кафедр, студентської ради на 

2021-2022н.р. 

3. Про роботу студентської ради факультету (план) 

4. Про роботу кураторів в академічних групах. 

5. Різне. 

 

СЛУХАЛИ: Декана факультету 1 канд. держ. упр. Безкоровайну У.Ю., яка  

повідомила, що групи першого курсу приступили до навчання 1 вересня. 

Вступна кампанія була організована за принципами демократичності, 

прозорості та на основі законодавчої бази. Робота приймальної комісії 

здійснювалася відповідно до Положення про приймальну комісію. По 

спеціальностях : 223 Медсестринство 

a) Група І мс 21- 25 здобувачів вищої освіти; 

b) Група І мс 31- 6 здобувачів вищої освіти; 

c) Група І мс 22- 22 здобувачів вищої освіти; 

d) Група І мс(в) 22- 30 здобувачів вищої освіти; 

e) Імс(в)21- 3 здобувачів вищої освіти; 

224 Технології медичної діагностики та лікування- 

а) група І лд-21-16 здобувачів вищої освіти; 

b) група І лд 22- 3 здобувачів вищої освіти; 

   226 Фармація. Промислова фармація 

Група І Фм 21-30 здобувачів вищої освіти; 

 

УХВАЛИЛИ: Про повні результати вступної компанії буде висвітлено на 

засіданні Вченої ради Академії. 

 

СЛУХАЛИ: Декана факультету 1 канд. держ. упр. Безкоровайну У.Ю., яка  

запропонувала розглянути питання про організацію роботи Вченої ради 

факультету 1. , а також з інформацією про завдання науково-педагогічного 

колективу факультету на 2021/2022 н.р. Спікер  визначила напрями освітнього 

процесу, мету, завдання та на факультеті; наголосила на дотриманні основних 

принципів освітнього процесу: студентоцентрованого навчання, академічної 

доброчесності, розвитку співпраці з іншими закладами освіти України та 



зарубіжжя та залучення в освітній процес зовнішніх та внутрішніх 

стейкхолдерів.  

Участь в обговоренні  взяли: Лозинська С.О, Стоколос-Ворончук О.О., 

Калитовська М.Б., Трещук С.І., Грабовська Т.В. 

 

Результати голосування: «за» - 29; «проти» - немає; «утримались» -немає.  

 

УХВАЛИЛИ: затвердити план роботи Вченої ради факультету 1., з 

урахуванням всіх пропозицій. 

 

 

СЛУХАЛИ:  

- проректора з виховної роботи канд.держ.упр. Юристовську Н.Я., яка 

проінформувала про основні напрямки у виховній роботі  Академії, де 

активну участь здобувачі вищої освіти факультету №1. Розглядалося два 

варіанти роботи студ. ради  в звичайному режимі та режимі on-line, 

долучатися до волонтерської роботи.  

- проректора з розвитку та міжнародних зв’язків канд.мед.наук Согуйка 

Ю.Р., який надав інформацію в напрямку профорієнтаційної роботи 

Академії, де будуть залучені, як професорсько-викладацький склад 

Академії та студенти. Залучатися до профорієнтаційної роботи у інтернет 

ресурсах та масмедіа. Зокрема  здобувачі вищої освіти будуть задіяні у 

двох напрямках: в загальноосвітні заклади так і в закладах охорони 

здоров’я.   

- проректора з наукової роботи канд. філологічних наук Стоколос-Ворончук 

О.О. зауважила, що якісні та кількісні параметри наукової роботи на 

кафедрах мають бути покращені. У 2021-2022 н.р. запланувати публікацію 

ряду статей у фахових виданнях, зарубіжних монографіях і журналах, 

участь у міжнародних науково-практичних конференціях, у тому числі за 

кордоном. Видавництво підручників з академічним букфейсом.  Окрім того 

конкретно окреслили наукову роботу магістрів. 

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

 

 Результати голосування: «за» - 29; «проти» - немає; «утримались» - 

немає. 

УХВАЛИЛИ: Інформацію про плани в 2021-2022 н.р. взяти до уваги. 

 

СЛУХАЛИ: Голову студентського самоврядування факультету - Коваль 

Вікторію, яка поінформувала про план роботи студентського самоврядування 

(додається). 

 

Участь в обговоренні взяли: Терещук С.І., Калитовську М.Б., та відповідальна 

за виховну роботу на факультеті Хміляр І.Р. 

      Результати голосування: «за» - 29; «проти» - немає; «утримались» - 

немає. 

УХВАЛИЛИ: Інформацію про плани в 2021-2022 н.р. взяти до уваги. 

 

 



СЛУХАЛИ: - проректора з виховної роботи канд.держ.упр. Юристовську 

Н.Я., яка проінформувала, що згідно наказу по Академії затверджені куратори 

академічних груп. Інформація подається на веб сайт Академії. 

 

     УХВАЛИЛИ: Інформацію взяти до уваги. 
 

     СЛУХАЛИ: Лозинську С.О., Палигу І.Є., Калитовську М.Б., Федорович У.Ю. 

завідувачів кафедр факультету, які представили на затвердження індивідуальні 

плани роботи викладачів кафедр факультету на 2021-2022 н.р. 

 

        УХВАЛИЛИ: Затвердити індивідуальні плани роботи викладачів кафедр 

факультету на 2021- 2022 н.р. 

 

        СЛУХАЛИ: завідувачів кафедр факультету, щодо формування тематичного 

плану наукових досліджень кафедр факультету. Було наголошено, що тематика 

наукових досліджень кафедр факультету повинна бути співзвучною з темою 

наукових досліджень Академії. 

 

        УХВАЛИЛИ: Розробити тематичний план наукових досліджень кафедр 

факультету, узгодити тематичний план з навчально-методичною частиною. 

Активно залучати здобувачів вищої освіти до науково-дослідної роботи 

 

          СЛУХАЛИ: Завідувача кафедри Калитовську М.Б. яка 

представила на обговорення «Положення про кафедру фармації 

ВНКЗ ЛОР «Львівська медична академія імені Андрея 

Крупинського» 

             Результати голосування: «за» - 29; «проти» - немає; «утримались» -

немає.  

 

УХВАЛИЛИ: затвердити положення про кафедру. 
  

     СЛУХАЛИ : 

 виступила завідувач кафедри соціально-гуманітарних дисциплін к.іст.н. 

Лозинська С.О. , яка представила  на обговорення методичні матеріали 

викладачів:  

Лозинської С. О. « Методичні рекомендації для самостійної роботи із 

дисципліни «Соціологія» для студентів всіх спеціальностей».  

Олійник Н. Ю.:  «Методичні рекомендації з дисципліни «Основи філософських 

знань» для студентів всіх спеціальностей».  

 

        Подані методичні рекомендації складені відповідно до робочих програм. 

Містять короткий виклад матеріалу, перелік питань до кожної теми, завдання для 

самостійної роботи, літературу.  

 

УХВАЛИЛИ: затвердити і використовувати у навчальному процесі. 

 

 



 СЛУХАЛИ : 

 завідувача кафедри клінічного медсестринства, гінекології та акушерства д.м.н. 

Палигу І.Є., який  представив  на обговорення методичні матеріали викладачів:  

          Гутей Г.М. до практичних занять з дисципліни «Акушерство» "Алгоритми 

практичних навичок в акушерстві" для здобувачів вищої освіти спеціальності 223 

Медсестринство ОПП Акушерська справа. 

          Синиця С.В. методичні рекомендації до практичних  занять з дисципліни 

„Медсестринство в педіатрії” розділ «Підсумкова практика студентів» 

спеціальності 223 Медсестринство ОПП Сестринська справа. 

           Куксенко І.В.- методичні рекомендації до практичних занять з дисципліни  

„Клінічне медсестринство в педіатрії” спеціальності 223 Медсестринство ОПП 

Сестринська справа. 

 

        Подані методичні рекомендації складені відповідно до робочих програм. 

Містять короткий виклад матеріалу, перелік питань до кожної теми, завдання для 

самостійної роботи, літературу.  

 

УХВАЛИЛИ: затвердити і використовувати у навчальному процесі. 

 

СЛУХАЛИ : 

завідувача кафедри фармації к.ф.н. Калитовська М.Б., яка  представила  на 

обговорення методичні матеріали викладачів:  

        Олексюк-Нехамес А.Г. - методичні рекомендації до практичних занять з 

дисципліни „Медсестринство в неврології, психіатрії та наркології” спеціальності 

223 Медсестринство ОПП Сестринська справа. 

 

        Подані методичні рекомендації складені відповідно до робочих програм. 

Містять короткий виклад матеріалу, перелік питань до кожної теми, завдання для 

самостійної роботи, літературу.  

 

УХВАЛИЛИ: затвердити і використовувати у навчальному процесі. 

 

 

Голова Вченої ради          Безкоровайна У. Ю. 

 

 

Секретар Вченої ради                     Семененко О.Я. 

 





 

 

 

 


