
ПРОТОКОЛ №7 

засідання Вченої ради факультету №1 

ВНКЗ ЛОР «Львівська медична академія імені Андрея Крупинського» 

 
26.02.2020 року м. Львів 

 

 
Присутні: 36 членів Вченої ради 

 
Порядок денний: 

1. Стан документації деканату. 

2. Про організацію спортивно-масової  і фізкультурно-оздоровчої 

роботи на факультеті 

3. Про результати зимової заліково-екзаменаційної сесії 2020-2021 н.р.  

4. Про стан написання магістерських робіт. 

 
СЛУХАЛИ: 

Декана факультету 1 канд.держ.упр. Безкоровайна У.Ю. доповіла про стан 

документації деканату. Всі групи факультету успішно склали екзаменаційну 

сесію і заповнено всі екзаменаційні відомості , залікові книжки, навчальні 

карти студента, форми та  академічні журнали.  

 

Участь в обговоренні взяли: Сойка Л.Д. – кан.хім.наук, проректор з 

навчальної роботи;  

 

УХВАЛИЛИ: Дану інформацію взяти до вдома. 

 

СЛУХАЛИ: завідувача кафедри психічного та фізичного здоров’я. 

канд.мед.наук. Ліщука Р.М. про план спортивно-масових  і фізкультурно-

оздоровчих заходів в Академії. Висловила переконання про необхідність 

подальшого залучення студентів та викладачів до таких заходів. Але оскільки 

триває карантин то вартує проводити змагання з урахуванням 

епідеміологічних вимог. 

Участь в обговоренні взяли: доц. Кость М.М., викладач Зелінський А. 

 

Результати голосування: «за» - 36; «проти» - немає; «утримались» - 

немає. 

УХВАЛИЛИ: визнати за необхідне продовжити залучення здобувачів вищої 

освіти та науково-педагогічних та педагогічних працівників до спортивно-

масових  і фізкультурно-оздоровчих заходів в Академії. 

 

СЛУХАЛИ: декана факультету1 канд. держ. упр. Безкоровайну У.Ю., яка 

проінформувала Вчену раду про результати зимової заліково-екзаменаційної 

сесії факультету 1. Звіт додається 

 



Участь в обговоренні взяли: канд. істор. наук. Лозинська С.О. 

 

 

Результати голосування: «за» - 36; «проти» - немає; «утримались» -немає.  

 

УХВАЛИЛИ: Взяти до відома інформацію  про результати зимової 

заліково- екзаменаційної сесії на факультеті та 

 Вважати результати зимової сесії на факультеті №1 задовільними. 

 Кураторам груп рекомендовано систематично проводити роботу зі 

студентами та батьками щодо покращення навчання. 

 Науково-педагогічним та педагогічним працівникам факультету необхідно 

підвищувати якість освітнього процесу. 

 Адміністрації Академії доцільно врахувати рекомендації голова 

екзаменаційних комісій. 

 
 

     СЛУХАЛИ: канд.філологічних наук, доцента, проректора з наукової роботи 

Стоколос-Ворончук О.О., яка повідомила про належний стан написання 

магістерських робіт студентами спеціалізації 223 Медсестринство 

 

 

Участь в обговоренні взяли: доцент Федорик В.М. 

 

       УХВАЛИЛИ: інформацію взяти до відома та провести передзахисти на 

відповідних кафедрах. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 





 

 

 

 


