
ПРОТОКОЛ № 2 

засідання Вченої ради факультету №1 

КЗВО ЛОР «Львівська медична академія імені Андрея Крупинського» 

 
22 вересня 2022 року м. Львів 

 

 
Присутні: 34 члени Вченої ради 

 
Порядок денний: 

1.Затвердження планів роботи з виховної, профорієнтаційно-

інформаційної, науково-методичної ради, кафедр, студентської 

ради на 2022-2023 н.р. 

2.Про роботу студентської ради факультету (план) 

3.Про роботу кураторів в академічних групах 

4. Різне. 

 

1. СЛУХАЛИ: Безкоровайну У.Ю. 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, 

- залучення в освітній процес зовнішніх та внутрішніх 

стейкхолдерів. 

УХВАЛИЛИ: Продовжити роботу з удосконалення навчально-

методичного забезпечення освітнього процесу підготовки 



здобувачів вищої освіти, удосконалення віртуального освітнього  

середовища. 

2.СЛУХАЛИ:  

- проректора з виховної роботи канд.держ.упр. Юристовську Н.Я., 

яка проінформувала про основні напрямки у виховній роботі  

Академії, де активну участь здобувачі вищої освіти факультету №1. 

Розглядалося два варіанти роботи студ. ради  в звичайному режимі 

та режимі on-line, долучатися до волонтерської роботи. Проректор з 

виховної роботи канд.держ.упр. Юристовську Н.Я. проінформувала, 

що згідно наказу по Академії затверджені куратори академічних 

груп. Інформація подається на веб сайт Академії. 

- проректора з розвитку та міжнародних зв’язків канд.мед.наук 

Согуйка Ю.Р., який надав інформацію в напрямку 

профорієнтаційної роботи Академії, де будуть залучені, як 

професорсько-викладацький склад Академії та студенти. Залучатися 

до профорієнтаційної роботи у інтернет ресурсах та масмедіа. 

Зокрема  здобувачі вищої освіти будуть задіяні у двох напрямках: в 

загальноосвітні заклади так і в закладах охорони здоров’я.   

- проректора з наукової роботи канд. філологічних наук Стоколос-

Ворончук О.О. зауважила, що якісні та кількісні параметри наукової 

роботи на кафедрах мають бути покращені. У 2021-2022 н.р. 

запланувати публікацію ряду статей у фахових виданнях, 

зарубіжних монографіях і журналах, участь у міжнародних науково-

практичних конференціях, у тому числі за кордоном. Видавництво 

підручників з академічним букфейсом.  Окрім того конкретно 

окреслили наукову роботу магістрів. 

Участь в обговоренні взяли: доц. Федорик В.М. 

 



УХВАЛИЛИ: Інформацію про плани в 2022-2023 н.р. прийняти  до 

уваги. 

 

3. СЛУХАЛИ: Бодак Н., голову студентського самоврядування 

факультету, Шегедин А., студентського декана факультету, які 

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. 

       4. СЛУХАЛИ: Рик Т.М. заступника декана факультету, яка 

представила всім присутнім кураторів академічних груп факультету, 

обговорила план виховної роботи факультету на 2022-2023 н.р.  

      Зокрема було запропоновано: систематично організовувати і 

проводити: круглі столи, прес-конференції з найбільш важливих подій 

в країні, за кордоном, екскурсії, виховні години задіювати студентів до 

волонтерської допомоги, активізувати роботу студентів на 

гуманітарних хабах,  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 здобувачів факультету у роботі 

студентських наукових товариств та об’єднань, спортивних секцій. 

Кураторам груп проводити відкриті виховні години та залучати 

студентів факультету до виховних заходів. 

    5. СЛУХАЛИ: завідувачів кафедр, а саме Лозинську С.О., 

Федорович У.М, Калитовську М.Б. та Палигу І.Є., які представили 

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



індивідуальні плани роботи викладачів  

     кафедр факультету 

      УХВАЛИЛИ: Затвердити плани роботи кафедр факультету,  

індивідуальні плани роботи викладачів кафедр 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 вищої  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. 





 


