
ПРОТОКОЛ № 6 

засідання Вченої ради факультету №1 

ВНКЗ ЛОР «Львівська медична академія імені Андрея Крупинського» 

 
29.01.2021 року м. Львів 

 

 
Присутні: 37 членів Вченої ради 

 
Порядок денний: 

1. Звіт голови Екзаменаційної комісії., щодо випускової атестації ІІІ ЛД 12. 

2. Про підвищення фахових компетентностей майбутніх фахівців 

лабораторної медицини при вивчені спеціальних дисциплін на кафедрі 

Лабораторної діагностики. 

3. Дотримання засад академічної доброчесності під час складання зимової 

екзаменаційної сесії. 

4. Різне. 

 

 
СЛУХАЛИ: 

Звіт голови екзаменаційної комісії Блажівської Романни Федорівни 

завідувача лабораторії КНП ЛОР "Львівська обласна клінічна лікарня" 

про проведення випускової атестації на факультеті 1 здобувачів вищої освіти  

спеціальності 224 Технології медичної діагностики та лікування 

освітньо-професійної програми «Лабораторна діагностика» 

освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст  

у групі ІІІ ЛД-12 в період 18-22 грудня 2021 року. Звіт додається. 

 

Участь в обговоренні взяли: Сойка Л.Д. –   кандидат хімічних наук, 

проректор з навчальної роботи; Федорович У.М, Любінська О.І., Смачило І.С. 

 

УХВАЛИЛИ: Прийняти до уваги пропозиції звіту голови екзаменаційної 

комісії Блажівської Романни Федорівни завідувача лабораторії КНП ЛОР 

"Львівська обласна клінічна лікарня" про проведення випускової атестації на 

факультеті 1 здобувачів вищої освіти спеціальності 224 Технології медичної 

діагностики та лікування освітньо-професійної програми «Лабораторна 

діагностика» освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст  

у групі ІІІ ЛД-12  та обговорити на профілюючих кафедрах. 

 

СЛУХАЛИ: Завідувача кафедри Лабораторної медицини Федорович У.М. 

виступила про необхідність підвищення фахових компетентностей майбутніх 

фахівців лабораторної медицини при вивчені спеціальних дисциплін на 

кафедрі Лабораторної діагностики. До промови долучилися науково-

педагогічні працівники кафедри, які зазначили, що фахові компетентності 

потрібно розвивати у здобувачів вищої освіти вже з першого курсу. 



Результати голосування: «за» - 37; «проти» - немає; «утримались» - 

немає. 

УХВАЛИЛИ: визнати за необхідне постійно підвищувати фахові 

компетентності здобувачів вищої освіти на спеціальності 224 Технології 

медичної діагностики та лікування.  

 

СЛУХАЛИ: Проректора з наукової роботи канд. філологічних. наук 

Стоколос-Ворончук О.О. про дотримання засад академічної доброчесності під 

час складання зимової екзаменаційної сесії.  

Декан факультету Безкоровайна У.Ю. наголосила, що в Академії проводиться 

планомірна та неухильна робота щодо дотримання вимог антикорупційного 

законодавства. Нагадала науково-педагогічним та педагогічним працівникам 

про роботу з профілактики та запобігання проявам посадових зловживань, 

хабарництва та інших негативів, які знаходяться у колі постійної уваги з боку 

адміністрації Академії.  

 

Участь в обговоренні взяли: Олексюк-Нехамес А.Г., Терещук С.І. 

 

УХВАЛИЛИ: В подальшому застосовувати поняття академічної 

доброчесності у провадженні освітньої діяльності закладу. 

 

 
 

 



 

 

 

 


