
ПРОТОКОЛ № 10 

засідання Вченої ради факультету №1 

ВНКЗ ЛОР «Львівська медична академія імені Андрея 

Крупинського» 

 

23.06.2021 року м. Львів 

 

 

Присутні: 42  

 

Порядок денний: 

1. Інформація про хід екзаменаційної сесії на факультеті 1 

2. Вибори завідувача кафедри фармакології. 

3. Різне. 

Безкоровайна У.Ю., яка запропонувала проголосувати за даний 

порядок денний. 

Ухвалили порядок денний: 

«ЗА» -42 

«Проти» - 0 

«Утрималися» - 0 

СЛУХАЛИ: 

Декан факультету 1 канд.держ.упр. Безкоровайна У.Ю., повідомила, 

що  

На факультеті №1 у ІІ семестрі 2020-2021 навчального року 

надавалися освітні послуги за такими спеціальностями: 

223 Медсестринство 

224 Технології медичної діагностики та лікування 

226 Фармація, промислова фармація 

    Випускні групи приступили до складання випускової атестації 

ЗВО.  

- 8,9 червня складали тестову частину ліцензійного іспиту Крок 

Б та М. 

-  До 19.06.2021 всі студенти випускних груп успішно захистили 

переддипломну    практику; 

- З 22.06. 2021 розпочали складати практичну частину 

випускової атестації ( 22.06.2021- група ІІ лд 11 та група4 лд 



22) 

- Сьогодні 23.06.2021 року пройшов успішний захист 

магістерських робіт 

- 24.06.2021- випускна атестація практична частина у групі 4 Лд 

21 

- З 23.062021 по 30.06.2021 випускна атестація у групах 4 МС 21 

та  І мс 22. Оскільки дані групи поділені на три підгрупи тому 

атестація триває по три дні. 

Стан успішності по групах І-ІІІ курсах. 

Група ІІ лд 21 Сидорко А. надали академічну відпустку за станом 

здоров’я. 

Група ІІ мс 21 Чучвич В. заборгованість з дисциплін «Англійська 

мова», «Медсестриство в педіатрії» 

 

       Участь в обговоренні взяли: канд.мед.наук  Грабовська Т.В, 

канд.філос.наук Рутар С.М. 

 

УХВАЛИЛИ: взяти дану інформацію до відома. 

 

 СЛУХАЛИ: Декана Безкоровайну У.Ю., яка доповіла по питанню 

вибори завідувача кафедри фармакології. 

            14.05.2021 було оголошено конкурс на заміщення вакантної 

посади завідувача кафедри фармакології. Подано 2 заяви: 

канд.фарм.наук, доцента Калитовської М.Б. канд.мед.наук Олексюк-

Нехамес А.Г. 

17.06.2021 на кафедрі фармакології відбулися  вибори завідувача 

кафедри . Результати голосування: Калитовська М.Б (4 –за ; 2-проти) 

Олексюк-Нехамес А.Г. (2 –за ; 4-проти) 

18.06.2021року У ході виборчого процесу канд.мед.наук 

Олексюк-Нехамес А.Г. зняла свою кандидатуру на вакантну посаду., 

тому сьогодні ми розглядаємо лише одну претендентку на посаду 

завідувача кафедри фармакології канд. фарм. наук, доцента 

Калитовську М.Б.  

   Претендент на посаду Калитовська М.Б. висвітлила 

Стратегію розвитку кафедри фармакології. 



                    Згідно вимог чинного законодавства про вищу освіту, для 

проведення легітимних виборів обрали лічильну комісію у складі 5 

осіб.  

 Безкоровайна У.Ю. запропонувала вибори лічильної комісії 

провести шляхом відкритого голосування.  

«ЗА» - 42 

«Проти» - 0 

«Утрималися» - 0. 

Які є пропозиції щодо членів лічильної комісії. 

1. Германович Г. 

2. Цюник Н. 

3. Коваль В. 

4. Поцюрко Н. 

5. Терещук С. 

Поставили питання, щодо складу лічильної комісії: 

«ЗА» 42 

«Проти» - 0 

«Утрималися» - 0 

        Члени лічильної комісії вибрали голову лічильної комісії 

Германович Г, та секретаря Цюник Н. 

         Голова лічильної комісії продемонструвала, урну для 

голосування. Урна порожня та можна опечатати. 

Безкоровайна У.Ю. повідомила, що процедура волевиявлення 

буде наступна: 

Процедура буде проводитися шляхом таємного голосування, та в 

бюлетені  повинні поставити відмітку + .  

Лічильну комісію провела дану процедуру з дотриманням всіх 

вимог чинного законодавства та з дотриманням епід. вимог.  

На першому столі отримали бюлетені; 

ІІ  стіл – здійснили волевиявлення; 

ІІІ стіл урна. 

        СЛУХАЛИ:  Голову лічильної комісії Германович Г.О., яка 

повідомила результати голосування. 

«ЗА» - 40 

«Проти» - 1 

«Утрималися» - 1 



УХВАЛИЛИ: Вчена рада факультету 1 рекомендує канд. фарм. наук, 

доцента Калитовську М.Б. на посаду завідувача кафедри фармакології. 

 



 



 

 

 

 


