
                             ПРОТОКОЛ № 4 

засідання вченої ради факультету №1 

ВНКЗ ЛОР «Львівська медична академія імені Андрея Крупинського» 

 
15 грудня  2020 року м. Львів 

 

 
Присутні: 41 член Вченої ради 

 
Порядок денний: 

1. Звіт голови Екзаменаційної комісії. 

2. Про трудову та навчальну дисципліну на факультеті.  

3. Про готовність кафедр факультету до проведення зимової 

екзаменаційної сесії. 

4. Інформація про  виробничу практику студентів груп 

І МС31, ІІ мс 31, ІІІ мс (в) 21. 

5. Різне. 

 

 
1.1 СЛУХАЛИ: Звіт голови Екзаменаційної комісії Гайдук Адріани 

Борисівни - кандидата медичних наук, доцента кафедри пропедевтики 

внутрішньої медицини №2 Львівського національного медичного університету 

ім. Данила Галицького з прийому випускової атестації ЗВО факультету 1 на 

здобуття освітнього рівня «Бакалавр» в період 24-30 листопада 2020 року. Звіт 

додається. 

 

Участь в обговоренні взяли: Грабовська Т.В.-зазначила, що недоліками 

складання випускової атестації ЗВО в он-лайн режимі є те , що не в  повній 

мірі можна оцінити знання випускників. А здобувачі вищої освіти не можуть 

продемонструвати як вони володіють медичними маніпуляціями. 

 

Результати голосування: «за» - 41; «проти» - немає; «утримались» -немає. 

 

2.1 СЛУХАЛИ: Декана факультету 1 канд. держ. упр. Безкоровайну 

У.Ю., яка  проінформувала про трудову дисципліну на факультеті. Весь 

викладацький склад та здобувачі вищої освіти працюють та навчаються згідно 

Правил внутрішнього розпорядку. Порушень правил не виявлено. Освітній 

процес здійснюється згідно графіку навчального процесу. Декан зазначила, що 

оскільки з 21.12.2020 року певні групи  ідуть на екзаменаційну сесію, то 

необхідно привести в порядок документацію груп, зокрема  академічні 

журнали, залікові книжки, екзаменаційні відомості.  



 

Щодо академічної заборгованості інформацію подавали завідувачі кафедр в 

он-лайн режимі так і на паперовому носії. Є низка студентів, зокрема Солтис 

Христина група ІІ ЛД 11, має заборгованість з усіх дисциплін; група ІІ МС 21 

Чучвич Віра – заборгованість більше 5 дисциплін. Є ще декілька студентів: 

Жовнір М., Царук М, Яроцька І.- мають незначну заборгованість на даний 

момент, але до кінця семестру вони ліквідують. 

Участь в обговоренні  взяли: канд. істор. наук Берест Р., зав каф. 

Лабораторної медицини Федорович У., зав.каф. соціальногуманітарних 

дисциплін Лозинська С. 

 

УХВАЛИЛИ: Інформацію взяти до уваги та акцентувати увагу на 

заборгованостях здобувачів вищої освіти. 

 

3.1   СЛУХАЛИ: 

Завуча кафедри клінічного медсестринства, акушерства та гінекології к.м.н. 

Грабовську Т.В. , який повідомила, що кафедра до зимової заліково-

екзаменаційної сесії готова, витяг із протоколу засідання кафедри додається.  

Завідувача кафедри лабораторної медицини Заслужений працівник освіти 

України Відмінник освіти України Федорович У.М. повідомила, що кафедра до 

зимової заліково-екзаменаційної сесії готова, витяг із протоколу засідання 

кафедри додається.  

 В.о. завідувача кафедри фармакології кандидат медичних наук Олексюк-

Нехамес А.Г., який повідомила, що кафедра до зимової заліково-екзаменаційної 

сесії готова, витяг із протоколу засідання кафедри додається.  

     Завідувач кафедри соціально-гуманітарних дисциплін кандидата історичних 

наук Лозинська С.О., повідомила, що кафедра до зимової заліково-

екзаменаційної сесії готова, витяг із протоколу засідання кафедри додається.  

 

Результати голосування: «за» - 41; «проти» - немає; «утримались» - немає. 

 

УХВАЛИЛИ: Інформацію завідувачів кафедрами взяти до відома, визнати 

кафедри факультету 1 ЛМА готовими до зимової заліково-екзаменаційної 

сесії. 

4.1 СЛУХАЛИ: Декана факультету 1 канд. держ. упр. Безкоровайну 

У.Ю., яка  проінформувала про те , що групи І МС 31, ІІ МС 31 вийшли на 

виробничу практику. Студентка групи ІІІ Мс(в) 21 знаходиться на 

переддипомній практиці. А випускова атестація для даної групи відбудеться 23-

24 грудня 2020 року.  

     Результати голосування: «за» - 41; «проти» - немає; «утримались» -немає.  

 



       УХВАЛИЛИ: Інформацію взяти до уваги  

 

5.1 СЛУХАЛИ: Декана факультету 1 канд. держ. упр. Безкоровайну У.Ю., яка    

проінформувала, що до вченої ради факультету звернувся колектив кафедри 

клінічного медсетринства, акушерства та гінекології в особі завідувача кафедри 

д.м.н. Палиги І.Є. з таким питанням, як розглянути кандидатуру старшого 

викладача кафедри клінічного медсестринства , акушерства та гінекології к.м.н. 

Согуйка Ю.Р. на посаду доцента. Безкоровайна У. ознайомила присутніх з 

автобіографією та науковими здобутками к.м.н. Согуйка Ю.Р. Пізніше було 

проінформовано присутніх, що процедура голосування відбудеться  в Google 

формі. 

    

Результати голосування: «за» - 41; «проти» - немає; «утримались» -немає.  

      

          УХВАЛИЛИ: 

Рекомендувати  кандидата медичних наук, старшого викладача кафедри 

клінічного медсестринства , акушерства та гінекології Согуйка Ю.Р. на посаду 

доцента кафедри. 

 

 

 
 


