
ПРОТОКОЛ № 2 

засідання Вченої ради факультету №1 

ВНКЗ ЛОР «Львівська медична академія імені Андрея Крупинського» 

 
11 вересня 2020 року м. Львів 

 

 
Присутні: 27 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 

2020-2021 н.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 15 вересня. Але 

вступна компанія триває до 30.09.2020 року. факультету 1. 

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. 

Участь в обговоренні  взяли: канд. держ.упр. Шегедин Я.Ю. та канд. 

філос.наук. Рутар С.М.  

 

Результати голосування: «за» - 27; «проти» - немає; «утримались» -немає.  

 

УХВАЛИЛИ: затвердити план роботи Вченої ради факультету 1. 

 

 

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.  

- 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. 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 2020-2021 н.р. запланувати публікацію 

ряду статей у фахових виданнях, зарубіжних монографіях і журналах, 

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

кордоном. Окрім того конкретно окреслили наукову роботу магістрів. 

Участь в обговоренні взяли: проф. Кривко Ю.Я. доц. Федорик В.М. 

 

 Результати голосування: «за» - 27; «проти» - немає; «утримались» - 

немає. 

УХВАЛИЛИ: Інформацію про плани в 2020-2021 н.р. взяти до уваги. 

 

СЛУХАЛИ: Коваль Вікторію – голова студентського самоврядування 

факультету, поінформувала про план роботи студентського самоврядування 

(додається). 

 

Участь в обговоренні взяли: Шегедин А, відповідальна за виховну роботу на 

факультеті Хміляр І.Р. 

      Результати голосування: «за» - 27; «проти» - немає; «утримались» - 

немає. 

УХВАЛИЛИ: Інформацію про плани в 2020-2021н.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. 

 
 

 

 

 





 

 

 

 


