
ПРОТОКОЛ № 8 

засідання Вченої ради факультету №1 

КЗВО ЛОР «Львівська медична академія імені Андрея Крупинського» 

 

16.02.2023 року                                                                                       м. Львів 

Присутні: 38 членів Вченої ради 

 

Порядок денний: 

1. Стан документації деканату. 

2. Аналіз проблем, які виникають у майбутніх фармацевтів  при вивчені 

спеціальних дисциплін на кафедрі фармакології 

3. Про стан написання магістерських робіт. 

4. Різне. 

 

СЛУХАЛИ: Заступник декана факультету 1 Рик Т. М.. доповіла про стан 

документації деканату. Всі групи факультету успішно склали екзаменаційну 

сесію і заповнено всі екзаменаційні відомості, залікові книжки, навчальні карти 

здобувача вищої освіти, форми та  академічні журнали.  

Участь в обговоренні взяли: Федорович У.М., Лозинська С.О., Калитовська М.Б. 

УХВАЛИЛИ: Дану інформацію взяти до вдома. 

СЛУХАЛИ: завідувача кафедри фармації к. фарм. наук, доц Калитовську М.Б., 

яка зазначила, що професійна підготовка фахівців фармацевтичної галузі у 

сучасних умовах набуває пріоритетного значення, оскільки істотно сприяє 

подальшому розвитку охорони здоров’я населення, збереженню й зміцненню 

здоров’я людей та запобіганню різноманітним захворюванням. Адже саме 

висококваліфіковані фахівці фармацевтичної галузі здатні забезпечити пошук 

та вдосконалення нових ефективних засобів лікування і профілактики хвороб. 

Але сьогодення диктує нові тенденції у методики викладання. Так дуже  

проблемно вивчати спец.дисципліни, які вимагають роботу руками. Тому 

рекомендовано вивести здобувачів вищої освіти з 27.02.2023 року на очну 

форму навчання.  

Участь в обговоренні взяли проректор з навчальної роботи Сойка Л.Д.,яка 

повідомила про готовніть кафедри до прийняття здобувачів. Навчальна частина 



повністю розподілила аудиторії серед науково-педагогічних та педагогічних 

працівників, які викладають на спеціальності 226 Фармація. Промислова 

фармація. Декан факультету Безкоровайна У.Ю. повідомила, що здобувачі 

третього курсу з 13.02 по 17.02 2023 року були на виробничій практиці, тому 

приступають до навчання з 20 лютого в онлайн форматі, а з 27.02. 2023  - 

навчання в очному форматі.  Також декан зазначила, що варто пригадати 

здобувачам освіти, що під час сигналу «Повітряна тривога», необхідно разом з 

викладачем пройти в укриття. 

УХВАЛИЛИ: інформацію взяти до відома. 

СЛУХАЛИ: канд.філологічних наук, доцента, проректора з наукової роботи 

Стоколос-Ворончук О.О., яка повідомила про належний стан написання 

магістерських робіт студентами спеціалізації 223 Медсестринство за другим 

(магістерським) рівнем вищої освіти.  

Участь в обговоренні взяли: Безкоровайна У.Ю., Шегедин Я.Ю., Лозинська 

С.О., Клонцак О.І. 

УХВАЛИЛИ: інформацію взяти до відома та провести передзахисти на 

відповідних кафедрах. 

СЛУХАЛИ: канд.філологічних наук, доцента, проректора з наукової роботи 

Стоколос-Ворончук О.О., яка ознайомила присутніх  з  комплексом  

профілактичних заходів  з попередження недотримання норм та правил 

академічної доброчесності в Академії. 

 

УХВАЛИЛИ: Рекомендувати керівникам груп провести виховні години  з 

інформування здобувачів вищої освіти, науково-педагогічних працівників 

науковців та інших членів академічної спільноти  про необхідність дотримання 

правил академічної доброчесності, професійної етики. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


