
Протокол № 1 

засідання Вченої ради факультету 2 

31 серпня 2022 р. 

Голова Вченої ради  – канд.наук з дер упр. Дуб Н.Є. 

Секретар – Нечипор Н.О. 

 

Порядок денний засідання: 

1. Обговорення та затвердження складу Вченої ради факультету, планів роботи факультету 

та Вченої ради факультету на 2022/2023 н.р. 

2. Результати організації та проведення вступної кампанії на спеціальності факультету у 

2022 році 

3. Завдання науково-педагогічного колективу факультету на 2022/2023 н.р. 

4. Затвердження планів роботи кафедр факультету 

5. Затвердження планів показових відкритих заходів кафедр факультету на 2022 - 2023 н.р. 

6. Про формування тематичного плану наукових досліджень кафедр факультету 

7. Організація методичної роботи викладачів факультету 

8. Розгляд та затвердження плану профорієнтаційної роботи 

9. Організація виховної роботи на факультеті у 2022-2023 н.р. 

10. Організація роботи студентського самоврядування факультету 

11. Реалізація принципів академічної доброчесності та запобігання корупції в 2022/2023 н.р. 

12. Організація охорони праці в Академії 

13. Різне 

 

1. Слухали: Нечипор Н.О. котра запропонувала на розгляд Вченої ради факультету склад 

Вченої ради факультету, плани роботи факультету та Вченої ради факультету на 2022/2023 н.р. 

Ухвалили: Затвердити склад Вченої ради факультету, плани роботи факультету та Вченої 

ради факультету на 2022/2023 н.р. 

 

2. Слухали: Білобривку В.Ю., заступника відповідального секретаря приймальної 

комісії Академії, котра проінформувала присутніх про результати організації та проведення 

вступної кампанії на спеціальності факультету у 2022 р. Вступна кампанія була організована за 

принципами демократичності, прозорості та на основі законодавчої бази. Робота приймальної 

комісії здійснювалася відповідно до Положення про приймальну комісію. Скарг та зауважень 

до роботи приймальної комісії з боку абітурієнтів та їх батьків не було. 

Ухвалили: Інформацію прийняти до уваги. Активізувати профорієнтаційну роботу науково-

педагогічних працівників факультету. 

 

3. Слухали: Дуб Н.Є. з інформацією про завдання науково-педагогічного колективу 

факультету на 2022/2023 н.р. Доповідач визначила мету, завдання та напрями освітнього 

процесу на факультеті; наголосила на дотриманні основних принципів освітнього процесу: 

студентоцентрованого навчання, академічної доброчесності, розвитку співпраці з іншими 

закладами освіти України та зарубіжжя. 

Ухвалили: Продовжити роботу з удосконалення навчально-методичного забезпечення 

освітнього процесу підготовки здобувачів освіти, наповнення віртуального освітнього 

середовища. 

 

4. Слухали: Сопнєву Н.Б., Неділько Р.В., Похмурського В.М., Костя М.М. завідувачів 

кафедр факультету, які представили на затвердження плани роботи кафедр на 2022-2023 н.р. 

Ухвалили: Затвердити плани роботи кафедр факультету на 2021-2022 н.р. 

 



5. Слухали: Сопнєву Н.Б., Неділько Р.В., Похмурського В.М., Костя М.М. завідувачів 

кафедр факультету, які представили на затвердження плани показових відкритих заходів 

кафедр факультету на 2022-2023 н.р. 

Ухвалили: Затвердити план показових відкритих заходів кафедр факультету на 2022-2023 н.р. 

 

6. Слухали: завідувачів кафедр факультету, щодо формування тематичного плану 

наукових досліджень кафедр факультету. Було наголошено, що тематика наукових досліджень 

кафедр факультету повинна бути співзвучною з темою наукових досліджень Академії. 

Ухвалили: Розробити тематичний план наукових досліджень кафедр факультету, узгодити 

тематичний план з навчально-методичною частиною. Активно залучати здобувачів освіти до 

науково-дослідної роботи. 

 

7. Слухали: завідувачів кафедр факультету, щодо організації методичної роботи 

викладачів факультету. Обговорювалося питання продовження створення електронних 

навчально-методичних комплексів, наповнення електронного освітнього репозитарію 

MOODLE. 

Ухвалили: Продовжити створення електронних навчально-методичних комплексів, 

наповнення електронного освітнього репозитарію MOODLE. 

 

8. Слухали: завідувачів кафедр факультету, які подали на розгляд та затвердження плани 

профорієнтаційної роботи кафедр. Завідувачі запропонували урізноманітнити форми та методи 

профорієнтаційної та агітаційної роботи серед майбутніх абітурієнтів у регіоні з метою 

покращення набору. 

Ухвалили: Затвердити план профорієнтаційної роботи на 2022-2023 н.р.. Підвищувати імідж 

Академії, проводити тренінги, майстер-класи у школах області. 

 

9. Слухали: кураторів академічних груп факультету, які запропонували до обговорення 

план виховної роботи у групах на 2022-2023 н.р. Заплановано провести виховні години на 

початку семестру патріотичного спрямування. Куратори груп перших курсів запланували 

проведення зустріч-знайомства зі студентами, роботу з адаптації студентів до нових умов. 

Заплановано систематично організовувати і проводити зустрічі, 5-хвилинки, диспути, дискусії, 

круглі столи, прес-конференції з найбільш важливих подій в країні, за кордоном, екскурсії, 

виховні години та історико-літературні музичні композиції, на яких знайомити студентів з 

історичними документами проголошення незалежності України; проводити виховні години та 

інші заходи. Було наголошено на значенні функціонування студентських наукових товариств та 

об’єднань, спортивних секцій для формування фізичного та психічного здоров»я здобувачів 

освіти. 

Ухвалили: Активізувати участь студентів факультету у роботі студентських наукових 

товариств та об’єднань, спортивних секцій. Кураторам груп проводити відкриті виховні години 

та залучати студентів факультету до загальноакадемічних виховних заходів. 

 

10. Слухали: Велідову Ю., студентського декана факультету, яка представили План 

роботи студентського самоврядування факультету на 2022-2023 н.р. 

Ухвалили: План роботи студентського самоврядування факультету на 2022-2023 н.р. 

прийняти до уваги. 

 

 

11. Слухали: Задорецьку О.Р. – заступника декана факультету з інформацією про 

реалізацію принципів академічної доброчесності та запобігання корупції в 2022/2023 н.р. на 

факультеті. В Академії розроблена антикорупційна програма , яка розміщена у вільному 

доступі на сайті академії (https://lma.edu.ua/wp-content/uploads/2020/09/antykorupczijna-programa-

2020-2.pdf). Дана програма розроблена у відповідності до Конституції України, Закону України 

https://lma.edu.ua/wp-content/uploads/2020/09/antykorupczijna-programa-2020-2.pdf
https://lma.edu.ua/wp-content/uploads/2020/09/antykorupczijna-programa-2020-2.pdf


«Про запобігання корупції» ( далі за текстом Закон), Закону України «Про засади державної 

антикорупційної політики в Україні (Антикорупційна стратегія) на 2014-2017 роки», Закону 

України Про внесення змін до Закону України "Про запобігання корупції" щодо викривачів 

корупції № 198-IX від 17.10.2019 року, Типової Антикорупційної програми юридичної особи», 

затвердженої рішенням Національного агентства з питань запобігання корупції від 02.03.2017 

№ 75, «Типового положення про уповноважений підрозділ (особу) з питань запобігання та 

виявлення корупції» затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від «04» вересня 

2013 р. № 706, та іншого антикорупційного законодавства України. Антикорупційна програма 

поширюється на всіх штатних працівників Вищого навчального комунального закладу 

Львівської обласної ради "Львівської медичної академії імені Андрея Крупинського" (далі за 

текстом Академія) та працівників за сумісництвом. Антикорупційна програма є комплексом 

заходів, правил, стандартів і процедур щодо виявлення, протидії та запобігання корупції у 

діяльності Академії. Антикорупційна програма є обов’язковою для виконання усіма 

працівниками Академії. 

Дотримання академічної доброчесності педагогічними, науково-педагогічними та 

науковими працівниками передбачає: 

➢ посилання на джерела інформації у разі використання ідей, розробок, тверджень, 

відомостей; 

➢ отримання норм законодавства про авторське право і суміжні права; 

➢ надання достовірної інформації про методики і результати досліджень, джерела 

використаної інформації та власну педагогічну (науково-педагогічну, творчу) 

діяльність; 

➢ контроль за дотриманням академічної доброчесності здобувачами освіти; 

➢ об’єктивне оцінювання результатів навчання. 

Дотримання академічної доброчесності здобувачами освіти передбачає: 

➢ самостійне виконання навчальних завдань, завдань поточного та підсумкового 

контролю результатів навчання (для осіб з особливими освітніми потребами ця 

вимога застосовується з урахуванням їхніх індивідуальних потреб і можливостей); 

➢ посилання на джерела інформації у разі використання ідей, розробок, тверджень, 

відомостей; 

➢ дотримання норм законодавства про авторське право і суміжні права; 

➢ надання достовірної інформації про результати власної навчальної (наукової, творчої) 

діяльності, використані методики досліджень і джерела інформації. 

Ухвалили: Сприяти реалізації принципів академічної доброчесності та запобігання корупції в 

2022/2023 н.р. на факультеті. Вчасно інформувати усіх учасників освітнього процесу про 

принципи академічної доброчесності, зробити інформацію про це максимально зрозумілою, 

прозорою та доступною.  

12. Слухали: інженера з охорони  праці Академії, котрий проінформував усіх присутніх 

про питання організації охорони праці в Академії. Забезпечення реалізації державної політики в 

галузі охорони праці здійснюється єдиною державною системою охорони праці, яка 

складається з постійно діючих функціональних і територіальних підсистем та їх ланок. Для 

створення безпечних і нешкідливих умов праці в галузі освіти необхідно керуватися переліком 

таких основних нормативно-законодавчих актів і документів з охорони праці: Закон України 

,,Про охорону праці” від 14.10.1992 No 2695-XII;,,Про освіту” від 05.09.2017 No 2145-VІІІ(ст. 

53,54,56,57);,,Про повну загальну середню освіту” від 16.01.2020 No 463-ІХ (ст. 1,10,12,20, 21, 

38);,,Основи законодавства України про охорону здоров’я” від 19.11.1992 No 2801-ХІІ;Кодекс 

законів про працю України від 10.12.1971 No 322-VІІІ;Положення про організацію роботи з 

охорони праці учасників освітнього процесу в установах і закладах освіти, затверджене наказом 

МОН України від 26.12.2017 р. No 1669, зареєстрованим у Мінюсті України 23.01.2018 р. за No 

100/31552;Положення про порядок розслідування нещасних випадків, що сталися із 

здобувачами освіти під час освітнього процесу (Наказ МОН України No 659 від 16.05.2019 



року);Типове положення «Про кабінет охорони праці» затверджене наказом МОЗ України від 

01.04.1998р. No81. У кожному закладі освіти повинен бути кабінет охорони праці та безпеки 

життєдіяльності, основними завданнями якого є навчання учнів і працівників з питань охорони 

праці, безпеки життєдіяльності, пропаганда безпечних і нешкідливих умов праці й позитивного 

досвіду щодо профілактики аварій, виробничого травматизму та професійних захворювань. 

Діяльність кабінету охорони праці та безпеки життєдіяльності як навчального приміщення 

здійснюється згідно із Законами України ,,Про освіту” від 05.09.2017р. No 2145-VIII, «Про 

охорону праці» та іншими чинними нормативними актами.  

Ухвалили: дотримуватися правил охорони праці та техніки безпеки при здійсненні 

професійної діяльності, відповідно до чинних нормативних документів. 

13. Слухали: Сопнєву Н.Б., Неділько Р.В., Похмурського В.М., Костя М.М. завідувачів 

кафедр факультету, які представили на затвердження «Положення про кафедру». 

Ухвалили: затвердити «Положення про кафедру». 

 

 

Секретар Вченої ради (підпис) _______________________Н.О. Нечипор 

 

Голова вченої ради (підпис)  ___________________Н.Є. Дуб 

 


