
ПРОТОКОЛ № 8 

засідання Вченої ради факультету №1 

ВНКЗ ЛОР «Львівська медична академія імені Андрея Крупинського» 

 
26.03.2021 року м. Львів 

 

  
Присутні: 40 членів Вченої ради (on line) 

 
Порядок денний: 

1. Про участь студентів факультету в міжвузівських конференціях.  

2. Здійснення інформаційної діяльності факультету.  

3. Різне. 

 

 
СЛУХАЛИ: 

         Проректора з наукової роботи доц. Стоколос-Ворончук О.О., котра 

повідомила, що в 20 травня відбудеться  І Всеукраїнська студентська науково-

практична конференція «Теоретичні та прикладні аспекти медико-біологічних 

наук», за ініціативи кафедри  фундаментальних дисциплін. 28 травня 2021 року 

відбудеться І Всеукраїнська науково- практична конференція «Актуальні питання 

запровадження інтерактивно-інноваційних форм навчання у ЗВО медичного 

профілю» за ініціативи кафедри внутрішньої медицини та управління охороною 

здоров’я.  Рекомендовано студентам нашої академії приймати участь в наукових 

конференціях, як очно так і заочно. І підтвердження їх участі є наявністю 

сертифікатів. 

       Участь в обговоренні взяли: в.о. завідувача кафедри Олексюк-НехамесА.Г., 

доц. Рутар С.М, доц. Грабовська Т.Г.  

 Результати голосування: «за» - 40; «проти» - немає; «утримались» -немає. 

УХВАЛИЛИ: В подальшому ініціювати активну участь студентів та 

викладачів до участі  у міжвузівських конференціях. 

СЛУХАЛИ: декан факультету канд.держ. упр. Безкоровайна У.Ю. доповіла, 

що на факультет створено проморолик, які повідомляє, що за спеціальності є 

на факультеті 1. Цей ролик можна використовувати з рекламною метою на веб 

сайті та сторінках академії на facebook , Instagram.   

     Результати голосування: «за» - 40; «проти» - немає; «утримались» - 

немає. 

       УХВАЛИЛИ: інформацію взяти до відома. 



СЛУХАЛИ : виступила завідувач кафедри Лозинська С.О. , яка представила             

на обговорення методичні матеріали кафедри соціально-гуманітарних дисциплін 

 
Хміляр Ірена 

1.МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ з 

дисципліни «Англійська мова а» для спеціальності 223 Медсестринство 

спеціалізації Сестринська справа освітній ступінь  бакалавр.  

Група І МС-21(1 семестр) - 2020. 165 с. 

2.МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ з 

дисципліни «Англійська мова а» для спеціальності 223 Медсестринство 

спеціалізації Сестринська справа освітній ступінь  бакалавр.  

Група І МС-21(1 семестр) - 2020. 36 с. 

 

3.МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ з 

дисципліни «Англійська мова а» для спеціальності 223 Медсестринство 

спеціалізації Сестринська справа освітній ступінь  бакалавр.  

Група І МС-21(2 семестр) - 2020. 203 с. 

4.МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ з 

дисципліни «Англійська мова а» для спеціальності 223 Медсестринство 

спеціалізації Сестринська справа освітній ступінь  бакалавр.  

Група І МС-21(2 семестр) - 2020. 35 с. 

 

5.МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ з 

дисципліни «Англійська мова а» для спеціальності 223 Медсестринство 

спеціалізації Сестринська справа освітній ступінь  бакалавр.  

Група ІІ МС-21(1 семестр) - 2020. 139 с. 

6. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ з 

дисципліни «Англійська мова а» для спеціальності 223 Медсестринство 

спеціалізації Сестринська справа освітній ступінь  бакалавр.  

Група І МС-21(1 семестр) - 2020. 41 с. 

 

7. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ з 

дисципліни «Англійська мова а» для спеціальності 223 Медсестринство 

спеціалізації Сестринська справа освітній ступінь  бакалавр.  

Група І МС-22 (1 семестр) - 2020. 197 с. 

8.МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ з 

дисципліни «Англійська мова а» для спеціальності 223 Медсестринство 

спеціалізації Сестринська справа освітній ступінь  бакалавр.  

Група І МС-22(1 семестр) - 2020. 41 с. 

 



9. МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ з 

дисципліни «Англійська мова а» для спеціальності 223 Медсестринство 

спеціалізації Сестринська справа освітній ступінь  магістр.  

Група І МС-31 (1 семестр) - 2020. 197 с. 

10.МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ з 

дисципліни «Англійська мова а» для спеціальності 223 Медсестринство 

спеціалізації Сестринська справа освітній ступінь магістр.  

Група І МС- 31 (1 семестр) - 2020. 41 с. 

 

Халавка О.А. 
 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ з дисципліни 

«Іноземна мова (за професійним спрямуванням) англійська мова» для 

спеціальності 221 Стоматологія спеціалізації Стоматологія ортопедична 

освітній ступінь молодший бакалавр. Розділ І-ІІІ - 2020, С. 301 

 

Підготовлені тексти до тем  робочої програми. Методичні рекомендації містять 

лексичний та граматичний матеріал до програмних  вправ та тестові завдання до 

кожного заняття.  Є новітня література й питання для самоконтролю. 

 

 

МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ПРАКТИЧНИХ ЗАНЯТЬ з дисципліни 

«Іноземна мова (за професійним спрямуванням) англійська мова»для 

спеціальності 223 Медсестринство спеціалізації Сестринська справа (вади 

зору) освітній ступінь молодший бакалавр Розділ І-ІІ -2020, С.81. 

 

У методичних рекомендаціях немає текстів. Підготовлений лексичний  та 

граматичний матеріал, який викладач надиктовує на диктофони, щоб студенти 

могли опрацьовувати вдома і на заняттях. 

 

 

 

Клонцак О.І. 

 

Клонцак О.І. Методичні рекомендації до практичних занять з дисципліни 

«Англійська мова» для студентів спеціальності 224 Технології медичної 

діагностики та лікування освітній ступінь бакалавр. Розділ: І-ІІ. – Львів, 2020. –  

С.98  

 

 Методичні рекомендації мають лексичні та граматичні матеріали тем  програми. 

Вправи, тести, питання та завдання до кожного заняття.  Подано літературу. Блок 

питань для самоконтролю. 

 

 



Семененко О.Я. 

Семененко О. Я . Методичні рекомендації до практичних занять з дисципліни 

«Основи латинської мови з медичною термінологією» для студентів 

спеціальності 223 « Сестринська справа». Професійно-орієнтований розділ:  

«Фонетика. Морфологія»– Львів, 2020. – 87 с. 

 

Семененко О. Я. Методичні рекомендації до практичних занять з дисципліни 

«Іноземна мова (німецька) за професійним спрямуванням» для студентів 

спеціальності 223  Медсестринство. Професійно-орієнтовані розділи 1І-ІІІ – 

Львів, 2020. – С. 326  

 

Методичні рекомендації мають лексичні та граматичні матеріали тем  програми. 

Вправи, тести, питання та завдання до кожного заняття.  Подано літературу. Блок 

питань для самоконтролю. 

 

Семененко О. Я. Робочий зошит до самостійної позааудиторної роботи студентів  

з дисципліни «Іноземна мова (німецька) за професійним спрямуванням» для 

студентів спеціальності 223  Медсестринство. Професійно-орієнтовані розділи І-

ІІІ – Львів. 2021. – С.150  

 

Робочі зошити містять завдання: вправи, итуаційні завдання в медицині, стексти, 

словник, літературу, морфологію. 

Голод О.А. 

Голод О.А.  Методичні рекомендації  до практичної роботи студентів освітнього 

ступеню «молодший бакалавр» з дисципліни «Іноземна мова (за професійним 

спрямуванням)». Спеціальність 223 Медсестринство, спеціалізація «Акушерська 

справа» – Львів.  2021. –  24 с. 

 

Підготовлені тексти до тем  робочої програми. Методичні рекомендації містять 

лексичний та граматичний матеріал до програмних  вправ та тестові завдання до 

кожного заняття.  Є новітня література й питання для самоконтролю. 

 

 

Яворська Ж.Б. 

Яворська Ж.Б. Навчально-методичний посібник. Плани семінарських занять та 

завдання для самостійної роботи з дисципліни «Основи економічної теорії». 

Спеціальність 221 Стоматологія, спеціалізація  «Стоматологія  ортопедична». / 

Львів, 2021. – 40 с. 

 

У посібнику подано короткий зміст кожної теми. Плани семінарських занять, 

питання для самоконтролю, питання до кожної теми, які виносяться на 

модульний контроль. Новітня література. 

 

 



Пукаляк Л.Т. 

Пукаляк Л.Т. Методичні рекомендації до семінарських занять та самостійної 

роботи  з дисципліни «Біоетика» підготовки освітнього ступеня «бакалавр» / 

Львів, 2020. – С. 69 

 

Пукаляк Л.Т. Методичні рекомендації до семінарських занять  та самостійної 

роботи з дисципліни «Історія медицини та медсестринства» підготовки 

освітнього ступеня «молодший бакалавр» / Львів, 2020.- С.50 

 

 

Пукаляк Л.Т. Методичні рекомендації до семінарських занять та  самостійної 

роботи  з дисципліни «Історія медицини» підготовки освітнього ступеня 

«бакалавр» / Львів, 2021. – С.43 

 

 Подані методичні рекомендації складені відповідно до робочих програм. 

Містять короткий виклад матеріалу, перелік питань до кожної теми, завдання для 

самостійної роботи, літературу і короткий термінологічний словник.  

 

 

 

        

 

 



 



 

 

 

 


