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ПЛАН  

роботи вченої  ради факультету №1 на 2022-2023 навчальний рік 

 

№п/п Порядок денний Термін 

виконання 

Відповідальні за підготовку 

питань 

 

Доповідачі 

  1 засідання   

1. Про результати роботи факультету за 2021– 2022 н.р. та 

завдання на новий навчальний рік 

 29.08.2022 

Деканат Декан 

2.  Затвердження плану роботи ради факультету  Деканат Декан 

3. Затвердження складу вченої ради факультету Деканат Декан 

2 засідання  

  

22.09.2022 

  

1.  Затвердження планів роботи з виховної, 

профорієнтаційно-інформаційної, науково-методичної 

ради, кафедр, студентської ради на 2022-2023 н.р. 

Деканат, заступник декана з 

виховної роботи, завідувачі 

кафедри, голова науково-

методичної ради, голова 

студради 

Декан 

3.  Про роботу студентської ради факультету (план)  Голова студради Голова студради 

4.  Про роботу кураторів в академічних групах 
 Деканат 

Заступник декана з виховної 

роботи 

  3 засідання   

1. Результати роботи приймальної комісії ЛМА : аналіз 

вступної кампанії 2022 року та план 

профорієнтаційної роботи на 2022 – 2023 н.р. 

20.10.2022 

Деканат, завідувачі кафедр, 

відповідальні за 

профорієнтаційну роботу 

Відповідальний за 

профорієнтаційну роботу 

факультету 

2. Про результати набору на перший курс на спеціальностей 

факультету 
Приймальна комісія, деканат Технічні секретарі 

3.  Практична підготовка здобувачів вищої освіти Деканат, завідувачі кафедр, 

відповідальний за виробничу 

практику 

Відповідальний за виробничу 

практику 

4. Аналіз проходження освітнього процесу на факультеті 1 

шляхом збору та аналізу інформації котру подають 

завідувачі кафедр. 

 

 

 

 

Куратори груп першого курсу Куратори груп першого курсу 



 

 

5. Інформація про  виробничу практику студентів груп  

ІІ мс 31, ІІІ мс (в) 21. 

 

 
Відповідальні 

за виробничу практику 

Відповідальні 

за виробничу практику 

  4 засідання   

1. 

 
Питання адаптації студентів нового набору до 

навчання в Академії 
 

17.11.2022 

Заступник декана Заступник декана 

2. Про готовність кафедр факультету до проведення зимової 

екзаменаційної сесії. Заходи щодо запобігання конфліктам 

інтересів та забезпечення академічної доброчесності. 

 

Деканат, куратори академічних 

груп 
Заступник декана 

3. Застосування сучасних інформаційних комп’ютерних 

технологій у навчальній та науководослідницькій 

роботі 

Завідвачі кафедр  

  5 засідання   

1. Звіт голови Екзаменаційної комісії про результати 

державної атестації бакалаврів вечірньої форми навчання.  

15.12.2022 

Деканат, завідувачі кафедр Заступник декана 

2. Про хід  зимової екзаменаційної сесії 

3. Звіт декана про виконання індивідуальних навчальних 

планів здобувачами вищої освіти. 

 

Деканат, студенти, які 

навчаються за індивідуальними 

планами 

Заступник декана 

4. Результати моніторингу формування «soft-skills» в усіх 

учасників освітнього процесу на факультеті №1 

Робоча група з моніторингу 

якості освітнього процесу 

Академії: Федорик В., Дуб Н., 

Безкоровайна У.Ю. 

 

5 Аналіз проведених заходів щодо покращення якості 

освітнього процесу на факультеті 

 Завідувачі кафедр факультету 

 

6 Аналіз проведених заходів щодо популяризації принципу 

академічної доброчесності на факультеті 

 Завідувачі кафедр факультету 

 

7 Аналіз проведених заходів щодо інтернаціоналізації 

освітньої діяльності на факультеті 

 Завідувачі кафедр факультету 

 



8 Заходи з попередження булінгу в освітньому середовищі  Хміляр І.Р. 
 

  6 засідання   

1. Результати зимової заліково-екзаменаційної сесії 

студентів денної та вечірньої форм навчання. Моніторинг 

забезпечення якості освіти на факультеті. 

 

 

19.01.2023 

Декан  Декан та заступники декана 

2. Про підвищення загальних компетентностей майбутніх 

сестер/братів медичних, фармацевтів та лаборантів  при 

вивчені спеціальних дисциплін на кафедрі соціально-

гуманітарних дисциплін. 

 

Викладачі 

Зав кафедрою 

Викладачі 

Зав кафедрою 

3. Дотримання засад академічної доброчесності під час 

складання зимової екзаменаційної сесії. 
завідувач кафедри Завідувач кафедри 

  7 засідання   

1. Стан документації деканату. 

16.02.2023 

Деканат Деканат 

2. Аналіз проблем які виникають у майбутніх фармацевтів  

при вивчені спеціальних дисциплін на кафедрі 

фармакології 

Кафедра фармації Кафедра фармації 

3. Про стан написання магістерських робіт. Зав кафедрами Зав кафедрами 

  8 засідання   

1. Про участь студентів факультету в міжвузівських 

конференціях   

16.03.2023 

Кафедри факультету 

Завідувачі кафедр 

Кафедри факультету Завідувачі 

кафедр 

2. Профорієнтаційна діяльність кафедр: стан, проблеми і 

перспективи. Деканат 

Відповідальний за здійснення 

інформаційної діяльності 

факультету 

  9 засідання   

1. Аналіз поточної успішності студентів факультету  

20.04.2023 

Деканат, куратори академічних 

груп 
Заступник декана 

2. Аналіз проблем які виникають у майбутніх лаборантів  

при вивчені спеціальних дисциплін на кафедрі 

лабораторної медицини 

Деканат, заступник декана 
Відповідальні за  науково-

дослідницьку  студентську роботу 

3.  Про розподіл студентів на літню практику в ЗОЗ, 

лабораторних центрах та аптеках,  допуск студентів на 

складання літньої сесії 
 

Деканат, керівник виробничої 

практики 
Заступник декана 

  10 засідання   

1. 
Про підготовку документації і допуск здобувачів вищої 

освіти до атестації  
28.05.2023 Деканат Заступник декана 



2. 
Звіт про виконання індивідуальних планів студентів Деканат, студенти, які 

навчаються за індивідуальними 

планами 

Заступник декана 

  11 засідання   

1. Звіт про результати літньої сесії за 2022-2023н.р. 

30.06.2023 

Деканат, зав.кафедр. 

Заступник декана,  завідувачі 

кафедр 

 

2. 
Затвердження звітів голів атестаційних комісій 

 
Деканат Голови  комісій 

3. 
Звіт про виконання рішень ради факультету за 2022-2023 

навчальний  рік 

Секретар вченої ради 

факультету 
Секретар вченої ради факультету 

 

 

 


