
ПРОТОКОЛ № 3 

засідання Вченої ради факультету №1 

ВНКЗ ЛОР «Львівська медична академія імені Андрея Крупинського» 

 
10 жовтня 2020 року м. Львів 

 

 
Присутні:28 членів Вченої ради 

 
Порядок денний: 

1. Про організацію профорієнтаційної роботи  кафедр,  факультету  

2. Про готовність факультету до проведення міжвузівських виховних та 

наукових заходів 

3. Аналіз проходження освітнього процесу на факультеті 1 шляхом збору 

та аналізу інформації котру подають завідувачі кафедр.  

4. Різне. 

 

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

Согуйка Ю.Р., який проінформував, що профорієнтаційна робота повинна 

стартувати вже у листопаді місяці. Рекламні пости будуть прокручуватися на 

сторінках у Facebook, Instagram та на веб-сайті. А також в планах дні 

відкритих дверей (можливо віртуально). 

Участь в обговоренні  взяли: канд. держ.упр. Безкоровайна У.Ю. та 

к.м.н. Короткий В.В. 

 

Результати голосування: «за» - 25; «проти» - немає; «утримались» -немає.  

 

УХВАЛИЛИ: Інформацію взяти до уваги. 

 

 

СЛУХАЛИ:  

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

проінформувала , що проведення міжвузівських виховних та наукових заходів 

в Академії здійснюється відповідно до  річного Комплексного плану виховної 

роботи ЛМА на навчальний рік. 

        Напрямки дій Комплексного плану виховної роботи ЛМА наступні: 

організаційна робота; проведення щотижневих кураторських годин в 

академічних групах; національнопатріотичне виховання; морально-правове 

виховання; професійне, трудове виховання; художньо-естетичне виховання; 

фізичне виховання; екологічне виховання; сімейно-родинне 

виховання; виявлення, навчання і підтримка розвитку обдарованої 

студентської молоді; робота структурних підрозділів Системи виховної 

роботи; підведення підсумків (різноманітні огляди-конкурси на рівні 

університету Академії. Форми і методи виховної роботи за цими напрямками 



спираються на народні традиції, кращі надбання національної та світової 

педагогіки. 

Участь в обговоренні взяли: Хміляр І.Р. , Лозинська С.О., доц. Стоколос-

Ворончук О.О. 

 

 Результати голосування: «за» - 28; «проти» - немає; «утримались» - 

немає. 

УХВАЛИЛИ: Інформацію про проведення міжвузівських виховних та 

наукових заходів в Академії в 2020-2021 н.р. взяти до уваги. 

 

СЛУХАЛИ: завідувачів кафедр, які інформували про освітній процес на 

факультеті 1,  пари відбуваються в змішаному режимі. Якщо група більше 20 

студентів, то лекція відбувається в on line. А практичні заняття відбуваються of 

line. Завідувачі кафедр надали інформацію, що для засвідчення того що 

відбувається заняття долучають завідувачів кафедр та декана і робиться 

скріншот екрану та надається дана інформація завідувачу кафедри.  

 

      Результати голосування: «за» - 28; «проти» - немає; «утримались» - 

немає. 

УХВАЛИЛИ: Інформацію про освітній процес в 2020-2021 н.р. взяти до 

уваги. 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

 

 


