
ПРОТОКОЛ №12 

засідання Вченої ради факультету №1 

ВНКЗ ЛОР «Львівська медична академія імені Андрея Крупинського» 

 
30.06.2021 року м. Львів 

 

 
Присутні:45 членів Вченої ради (on line) 

 
Порядок денний: 

1. Про виконання навчальних планів і програм у 2021 – 2022 н.р. 

2. Затвердження звітів голів атестаційних комісій. 

3. Звіт про виконання рішень ради факультету за 2021-2022 

навчальний  рік. 

4. Різне. 

 
СЛУХАЛИ: 

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

студенти груп факультету 1 виконали навчальний план. 

Завідувач кафедри клінічного медсестринства, акушерства та гінекології 

д.м.н. Палигу І.Є. , який повідомив про те, що програми наявні частково на 

кафедрі  до 2021-2022 навчального року будуть написані повністю. 

 

Завідувач кафедри лабораторної діагностики Федорович У.М. яка 

повідомила про те, що програми наявні частково на кафедрі , до 2021-

2022 навчального року будуть написані повністю. 

 

Завідувач кафедри соціально-гуманітарних дисциплін кандидат історичних 

наук Лозинська Світлана Олексіївна, яка повідомила про те, що програми 

наявні частково на кафедрі , до 2021-2022 навчального року будуть 

написані повністю. 

    

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

 Результати голосування: «за» - 45; «проти» - немає; «утримались» -немає. 

 

УХВАЛИЛИ: інформацію взяти до відома. 



 

СЛУХАЛИ: Звіт голови Екзаменаційної комісії Попика М.- доктора 

медичних наук, професора, завідувача хірургічного відділення №2  

КНП ЛОР "Львівська обласна клінічна лікарня" з прийому випускової 

атестації ЗВО факультету 1 на здобуття освітнього рівня «Магістр» в період 

23-червня 2020 року. Звіт додається. 

 

 

 

УХВАЛИЛИ: Затвердити звіт голови Екзаменаційної комісії Попика М.- 

доктора медичних наук, професора, завідувача хірургічного відділення №2  

КНП ЛОР "Львівська обласна клінічна лікарня" з прийому випускової 

атестації ЗВО факультету 1 на здобуття освітнього рівня «Магістр». 

 

СЛУХАЛИ: звiт голови  екзаменацiйної  комiсiї Яворського Остапа 

Григоровича д.м.н., проф. завідувача кафедри пропедевтики внутрішніх 

хвороб №2 Львівського національного медичного університету ім. Данила 

Галицького про проведення атестації здобувачів вищої освіти 

на  факультеті 1 спеціальності 223 Медсестринство освітньо-професійна 

програма – Сестринська справа за першим бакалаврським рівнем. (Звіт 

додається) 

УХВАЛИЛИ: Затвердити звiт голови  екзаменацiйної  комiсiї Яворського 

Остапа Григоровича д.м.н., проф. завідувача кафедри пропедевтики 

внутрішніх хвороб №2 Львівського національного медичного університету 

ім. Данила Галицького про проведення атестації здобувачів вищої освіти на  

факультеті 1 спеціальності 223 Медсестринство освітньо-професійна 

програма – Сестринська справа за першим бакалаврським рівнем 

 

СЛУХАЛИ: звіт голови  екзаменацiйної  комiсiї Лаповець Любов 

Євгенівни, доктора медичних наук, професора, завідувача кафедри клінічної 

лабораторної діагностики ФПДО ЛНМУ ім. Данила Галицького 

про проведення атестації здобувачів вищої освіти  спеціальності 224 



Технології медичної діагностики та лікування освітньо-професійна 

програма - Лабораторна діагностика 

за першим бакалаврським рівнем на факультеті 1. (Звіт додається) 

 

 

УХВАЛИЛИ: Затвердити звіт голови  екзаменацiйної  комiсiї Лаповець 

Любов Євгенівни, доктора медичних наук, професора, завідувача кафедри 

клінічної лабораторної діагностики ФПДО ЛНМУ ім. Данила Галицького 

про проведення атестації здобувачів вищої освіти  спеціальності 224 

Технології медичної діагностики та лікування освітньо-професійна 

програма - Лабораторна діагностика за першим бакалаврським рівнем на 

факультеті 1. (Звіт додається) 

 

      СЛУХАЛИ: звiт голови екзаменацiйної комiсiї Блажівської Романни 

Федорівни завідувача лабораторії КНП ЛОР "Львівська обласна клінічна 

лікарня" про проведення атестації на факультеті 1здобувачів вищої освіти  

спеціальності 224 Технології медичної діагностики та лікування 

освітньо-професійної програми «Лабораторна діагностика» 

освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст  у групі ІІ ЛД-11. 

 

  

 

 

 

 

УХВАЛИЛИ: Затвердити звiт голови екзаменацiйної комiсiї Блажівської 

Романни Федорівни завідувача лабораторії КНП ЛОР "Львівська обласна 

клінічна лікарня" про проведення атестації на факультеті 1здобувачів вищої 

освіти спеціальності 224 Технології медичної діагностики та лікування 

освітньо-професійної програми «Лабораторна діагностика» 

освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст  у групі ІІ ЛД-11. 

 



 СЛУХАЛИ: Секретаря Вченої ради Семененко О.Я., яка інформувала  про 

виконання рішень ради факультету за 2020-2021 навчальний  рік. 

 

Участь в обговоренні взяли: канд.політ.наук Олійник Н.Ю., доц. Рутар С. 

Результати голосування: «за» -45; «проти» - немає; «утримались» -немає. 

 

УХВАЛИЛИ: Взяти інформацію до відома. 

 

 





 

 

 

 


