
Протокол № 6 
засідання Вченої ради факультету

29.06.2022 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. Звіт про роботу факультету за 2021/2022 н.р.
3. Стан виконання планів роботи кафедр за 2021/2022 н.р.
4. Підсумки проведення всіх видів практики, залікової та екзаменаційної сесій, атестації 
випускників факультету за 2021/2022 н.р.
5. Стан виховної і кураторської роботи на факультеті.
6. Результати проведення анонімного анкетування здобувачів вищої освіти щодо якості 
освітнього процесу на факультеті
7. Про роботу студентського самоврядування факультету у II півріччі 2021/2022 н.р.
8. Різне

1. Слухали: Синенького О.В., Пукаляка Р.М., Маланчак О.М., Мартьянову О.І., 
Питлъованого П.В., голів екзаменаційних комісій атестації здобувачів освіти. (Звіти 
додаються).
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 
роботу факультету за 2021/2022 н.р.
Ухвалили: Інформацію прийняти до відома.

3. Слухали: Сопнєву Н.Б., Похмурського В.В., Костя М.М., Неділько Р.В., завідувачів 
кафедр факультету, які доповіли про стан виконання планів роботи кафедр за 2021/2022 н.р. 
Ухвалили: Вважати виконання планів роботи кафедр за 2020/2021 н.р. задовільним.

4. Слухали: Задорецьку О.Р., заступника декана факультету, яка проінформувала 
присутніх про підсумки проведення практики, залікової та екзаменаційної сесій, атестації 
випускників факультету за 2021/2022 н.р. Доповідач зазначила, що практично всі студенти 
факультету пройшли та захистили виробничу та переддипломну практику, здали залікову та 
переддипломну практику, відповідно до навчальних планів.

Академічну заборгованість мають наступні студенти факультету: Чмелик Я., Резнік В. (І 
CO 11), Осідач А. (І МС 12), Каріфі М. (II МС 12), Дідух І (І МС вії), Васюта В (І СТ 11), 
Падук А., Рожкова В., Чухрай К (І ЛД 11),; 20 студентів факультету мають фінансову 
заборгованість. Не пройшли виробничу практику такі студенти факультету: Каріфі М. (II МС 
12), Андреєєва Н. (II МС 12), Падук А., Рожкова В., Чухрай К (І ЛД 11).
Ухвалили: Інформацію прийняти до відома. Звернути увагу викладачів на необхідності 
покращення якості освітнього процесу. Дозволити студентам, які мають академічну та 
фінансову заборгованість, ліквідувати її до початку 2022-2023 н.р. Дозволити пройти 
виробничу практику студентам-боржникам під час зимових канікул.

5. Слухали: кураторів груп факультету з інформацією щодо виховної і кураторської 
роботи.



Ухвалили: Враховуючи епідемічну ситуацію в країні та воєнний стан, визнати виховну і 
кураторську роботу факультету задовільною. Кураторам 'груп рекомендовано активізувати 
свою роботу в новому 2021-2022 р.

6. Слухали: Федорика В.М. з результатами анкетування здобувачів освіти щодо якості 
освітнього процесу на факультеті.
Ухвалили: Врахувати результати анкетування здобувачів вищої освіти щодо якості 
освітнього процесу на факультеті. Оприлюднити результати анкетування здобувачів вищої 
освіти щодо якості освітнього процесу на факультеті на сайті Академії.

7. Слухали: Велідову Юлію, голову студентського самоврядування факультету, котра 
повідомила усіх присутніх про роботу студентського самоврядування факультету у II півріччі 
2021-2022 н.р..
Ухвалили: Інформацію прийняти до уваги. Сприяти активній діяльності студентського 
самоврядування факультету.

8. Слухали: Слухали: Неділько Р.В. завідувача кафедри внутрішньої медицини та 
управління охороною здоров’я, яка представила членам Вченої ради на розгляд та 
затвердження методичні рекомендації до практичних занять з дисципліни «Медична та 
соціальна реабілітація» для студентів спеціальності 223 Медсестринство, ОПП Акушерська 
справа, освітньо-професійного ступеня фаховий молодший бакалавр, розроблені викладачем 
Янків С.В.
• на тему: «Організація роботи відділень реабілітації. Основні періоди реабілітації, їх 
характеристика». Методичні рекомендації складено у відповідності до навчального плану 2019р 
та робочої навчальної програми 2020 року. Методичні рекомендації представлені на 36 
сторінках у відповідності до найновіших стандартів надання реабілітаційної допомоги (Закон 
України №1051 від 28.12.2020р) та вміщують: актуальність тематики, мету та план проведення 
практичного заняття, зміст, що окреслює сучасні класифікації у відновному лікуванні, граф- 
логічні структури клінічних методів реабілітаційного обстеження в акушерсько-гінекологічній 
практиці, алгоритми роботи реабілітаційної команди, завдання для самостійної роботи 
студентів у вигляді таблиць, зображень та практично адаптованих клінічних кейсів. Методичні 
рекомендації передбачають широке використання інтернет додатків, та калькуляторів 
обрахунку реабілітаційних показників а також посилань на відеоресурси для закріплення знань 
майбутніх акушерів.
• на тему «Основи фізіотерапії. Преформовані фізичні фактори:; їх класифікація та 
застосування в реабілітації». Методичні рекомендації складено у відповідності до навчального 
плану 2019р та робочої навчальної програми 2020 року. Методичні рекомендації представлені 
на 27 сторінках та вміщують:, мету на конкретні цілі проведення заняття, план та зміст , в якому 
відображені сучасні класифікації основних водо та теплолікувальних чинників, класифікації 
санаторіїв України, правила техніки безпеки при роботі' у бальнеологічному відділенні, 
особливі методики проведення водо та грязелікувальних процедур при гінекологічній та 
екстрагенітальній патології, схеми реабілітаційних обстежень в гінекологічній практиці, покази 
та протипокази до санаторно- курортного лікування, завдання для самостійної роботи студентів 
у вигляді графологічних структур, порівняльних таблиць температурних чинників, контрольних 
запитань, тестових та ситуаційних завдань, а також необхідні додатки у вигляді: алгоритмів 
надання невідкладної допомоги при утепленні, опіках та зразки необхідної обліково- звітної 
документації відділення водо\теплолікування та схеми санаторно- курортного лікування при 
певних гінекологічних патологіях у відповідності до сучасних стандартів відновного лікування 
в акушерсько- гінекологічній практиці.
• на тему: «Основи фізіотерапії. Природні фактори: їх класифікація та застосування в 
реабілітації. Санаторно-курортне лікування в гінекології». Методичні рекомендації складено у 
відповідності до навчального плану 2019 р. та робочої навчальної програми 2020 року.



Методичні рекомендації представлені на 27 сторінках та вміщують: мету на конкретні цілі 
проведення заняття, план та зміст, в якому відображені сучасні класифікації основних водо та 
теплолікувальних чинників, класифікації санаторіїв України, правила техніки безпеки при 
роботі у бальнеологічному відділенні, особливі методики проведення водо та грязелікувальних 
процедур при гінекологічній та екстрагенітальній патології, схеми реабілітаційних обстежень в 
гінекологічній практиці, покази та протипокази до санаторно- курортного лікування, завдання 
для самостійної роботи студентів у вигляді графологічних структур, порівняльних таблиць 
температурних чинників, контрольних запитань, тестових та ситуаційних завдань, а також 
необхідні додатки у вигляді: алгоритмів надання невідкладної допомоги при утепленні, опіках 
та зразки необхідної обліково- звітної документації відділення водо\теплолікування та схеми 
санаторно- курортного лікування при певних гінекологічних патологіях у відповідності до 
сучасних стандартів відновного лікування в акушерсько- гінекологічній практиці.
Ухвалили: Затвердити та застосовувати дані методичні рекомендації в освітньому процесі в 
Академії. ' /

Голова вченої ради (підпис) Н.Є. Дуб

Секретар Вченої ради (підпис) / Н.О. Нечипор


