
ПРОТОКОЛ № 5 

засідання Вченої ради факультету №1 

КЗВО ЛОР «Львівська медична академія імені Андрея 

Крупинського» 

 

15 грудня 2022 року м. Львів 

 

 

Присутні: 38 член Вченої ради 

 

Порядок денний: 

1. Звіт голови Екзаменаційної комісії про результати державної 

атестації бакалаврів вечірньої форми навчання.  

2. Про хід  зимової екзаменаційної сесії. 

3. Звіт декана про виконання індивідуальних навчальних планів 

здобувачами вищої освіти. 

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

учасників освітнього процесу на факультеті №1 

5. Аналіз проведених заходів щодо покращення якості освітнього 

процесу на факультеті. 

6. Аналіз проведених заходів щодо популяризації принципу 

академічної доброчесності на факультеті 

7. Аналіз проведених заходів щодо інтернаціоналізації освітньої 

діяльності на факультеті 

8. Заходи з попередження булінгу в освітньому середовищі. 

9. Різне. 

 



 

СЛУХАЛИ: 

           Звіт голови Екзаменаційної комісії Дутки Романа 

Ярославовича - доктора медичних наук, професора завідувача 

кафедри пропедевтики внутрішньої медицини Львівського 

національного медичного університету ім. Данила Галицького з 

прийому випускової атестації ЗВО факультету 1 спеціальності 223 

Медсестринство ОПП Сестринська справа в період 7.11-13.11.2022 та 

28.11-04.12.2022. Звіт додається. 

 

Участь в обговоренні взяли: Стоколос-Ворончук О.О. –   

кандидат філологічних наук, доцент, проректор з навчальної роботи; 

Похмурський В.В. - кандидат медичних наук, доцент, екзаменатор 

дисципліни "Клінічне медсестринство в хірургії"; Безкоровайна У.Ю. – 

кандидат наук з державного  управління (доктор філософії) 

екзаменатор з дисципліни "Клінічне медсестринство у внутрішній 

медицині";  

 

УХВАЛИЛИ: Прийняти до уваги звіт Дутки Романа Ярославовича - 

доктора медичних наук, професора завідувача кафедри пропедевтики 

внутрішньої медицини Львівського національного медичного 

університету ім. Данила Галицького пропозиції звіту та обговорити на 

профілюючих кафедрах. 

СЛУХАЛИ: Декана факультету 1 канд. держ. упр. Безкоровайну У.Ю., 

яка поінформувала, що з 25.11.2022 року діє наказ в Академії Про 

завершення осіннього семестру 2022/2023 навчального року. 

          Завідувача кафедри соціально-гуманітарних дисциплін кандидата 

історичних наук Лозинську Світлану Олексіївну, яка повідомила, 



що зимова екзаменаційна сесія  проходить згідно наказу. Вся 

документація підготовлена та зберігається на кафедрі та в навчальній 

частині.  

       Завідувача кафедри акушерства та гінекології д.м.н. Палигу І.Є. , 

який повідомив, що зимова екзаменаційна сесія  проходить згідно 

наказу. Неординарних ситуацій не виникало.  

      Завідувача кафедри фармакології кандидата фармацевтичних 

наук Калитовська М.Б. , яка повідомила, що зимова заліково-

екзаменаційна сесія, яка  проходить згідно наказу.  

Завідувача кафедри лабораторної діагностики Федорович У.М., 

яка повідомила що зимова заліково-екзаменаційна сесія проходить 

згідно наказу. Вся документація підготовлена та зберігається на 

кафедрі та в навчальній частині.  

Участь в обговоренні взяли: завідувач навчальної частини Федорик 

В.М., Лозинська С.О., Федорович У.М. 

Результати голосування: «за» - 33; «проти» - немає; «утримались» - 

немає. 

 

УХВАЛИЛИ: інформацію завідувачів кафедрами взяти до відома, 

визнати що заліково-екзаменаційна сесія на факультеті 1 ЛМА 

проходить згідно наказу. 

 

СЛУХАЛИ: 

Декана факультету 1 канд. держ. упр. Безкоровайну У.Ю., яка 

поінформувала, що на факультеті за індивідуальним навчальним 

графіком в І семестрі 2022-2023 н.р.  навчалися 12 здобувачі вищої 

освіти. 12 здобувачів вклались в навчальний план та успішно склали 

залікову сесію, допущені до екзаменаційної сесії.  



 

УХВАЛИЛИ: взяти до уваги інформацію про здобувачів вищої 

освіти котрі навчались за індивідуальним графіком навчання. 

 

 

      СЛУХАЛИ: Заступника декана факультету 1 Рик Т.М.., яка 

наголосила на важливості формування «soft-skills» не тільки у 

здобувачів освіти, а й у науково-педагогічних працівників. Доповідач 

проінформувала про важливу участь саме викладачів у формуванні 

соціальних навичок студентів. Наголосила на значенні безперервного 

професійного розвитку та саморозвитку у формуванні 

конкурентноспроможності в педагогічному середовищі. Заступник 

декана поінформуала, що на факультеті було проведено анонімне 

опитування здобувачів вищої освіти, щодо важливості формування 

«soft-skills» навичок. Результати опрацьовуються. 

 

УХВАЛИЛИ: Сприяти розвитку «soft-skills» у викладачів та студентів 

факультету 

 

 

       СЛУХАЛИ: Безкоровайну У.Ю. з питанням про дотримання 

принципу академічної доброчесності академічною спільнотою 

факультету. Доповідач презентувала поняття АД. Зауважила, що за 

порушення академічної доброчесності усі учасники можуть бути 

притягнуті до академічної відповідальності. 

УХВАЛИЛИ: Дотримуватися принципу академічної доброчесності. 

Популяризувати його в академічній спільноті. Систематично 

проводити круглі столи, конференції, бесіди, зустрічі з даної тематики. 



 

СЛУХАЛИ: Хміляр І.Р. з інформацією про ситуацію з булінгом в світі. 

Доповідач розкрив поняття «булінг», описала його форми і наслідки. 

Повідомила про заходи з попередження булінгу в освітньому 

середовищі.  

 

УХВАЛИЛИ: Слідкувати за появою булінгу в освітньому середовищі. 

Розповідати студентам та викладачам про заходи з попередження 

булінгу. 

 

 

 

 



 

 

 

 


