Оприлюднені рішення вченої ради ВНЗ
УХВАЛА Вченої ради «Про призначення іменних стипендій студентам на І семестр
2015/2016 н.р., згідно Положення про модульно-рейтингову систему оцінки знань
студентів ВНКЗ ЛОР «Львівський медичний коледж ім. Андрея Крупинського”.
Протокол №1
Від 28.08.2015 р.
І. Заслухавши та обговоривши доповідь заступника директора Цегелик Г.В. «Про
призначення іменних стипендій студентам на І семестр 2015/2016 н.р., згідно Положення
про модульно-рейтингову систему оцінки знань студентів ВНКЗ ЛОР «Львівський
медичний коледж ім. Андрея Крупинського”, вчена рада інституту
УХВАЛИЛА:
1.Призначити стипендію ім. Андрея Крупинського з 01.07.15 р. на І семестр
2015/2016 н.р. студентці ІІІ курсу спеціальності «Сестринська справа» освітньокваліфікаційного рівня „ молодший спеціаліст ”(гр. ІІІ МС-12 ) Кубінській Уляні, яка
набрала 92,75 балів зі 100 можливих і посіла І місце серед студентів коледжу за
рейтингом.
2.Призначити стипендію ім. Олени Степанівни з 01.07.15 р. на І семестр
2015/2016 н.р. студентці ІІ курсу спеціальності «Стоматологія ортопедична» освітньокваліфікаційного рівня молодший спеціаліст ” (гр.ІІ СО-11) Снядецькому Осипу , який
набрав 92,64 балів зі 100 можливих і посів ІІ місце серед студентів коледжу за
рейтингом.
ІІ. Заслухавши та обговоривши Положення про Вчену раду ВНКЗ ЛОР «Львівський
інститут медсестринства та лабораторної медицини ім. Андрея Крупинського», яке
подала на схвалення вчений секретар Стоколос-Ворончук О.О., вчена рада
УХВАЛИЛА:
Схвалити Положення про Вчену раду ВНКЗ ЛОР «Львівський інститут медсестринства та
лабораторної медицини ім. Андрея Крупинського» в цілому .
УХВАЛА Вченої ради
1.«Розгляд та затвердження Правил прийому до ВНКЗ ЛОР „Львівський інститут
медсестринства та лабораторної медицини ім. Андрея Крупинського” в 2016році.
2. .«Розгляд та затвердження Положення про приймальну комісію ВНКЗ ЛОР
„Львівський інститут медсестринства та лабораторної медицини

ім.

АндреяКрупинського” в 2016 році.
Протокол №3-А
Від 14.12.2015
1.Заслухавши та обговоривши Правила прийому до ВНКЗ ЛОР „Львівський
інститут медсестринства та лабораторної медицини імені Андрея Крупинського” в 2015

році, що були розроблені відповідно до Умов прийому на навчання до вищих навчальних
закладів України в 2016 році, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України від 15
жовтня 2015 року № 1085 та зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 04 листопада
2015 р. за № 1351/27796. – Вчена рада
УХВАЛИЛА:
1.

Затвердити Правила прийому до до ВНКЗ ЛОР „Львівський інститут
медсестринства та лабораторної медицини

ім. Андрея Крупинського” в 2016

році.
2. Затвердити Порядок подання та розгляду заяв в електронній формі на участь у

конкурсному відборі до

ВНКЗ ЛОР «Львівський інститут медсестринствата

лабораторної медицини ім. Андрея Крупинського» в 2016 році.
3. У встановлені терміни сформувати в ЄДЕБО інформаційні таблиці до Правил

прийому та подати їх на верифікацію
2. Заслухавши та обговоривши доповідь директора Шегедин М.Б., я к а ознайомила
присутніх з положенням про приймальну комісію ВНКЗ ЛОР «Львівський інститут
медсестринства та лабораторної медицини ім. Андрея Крупинського» в 2016 році.
(Положення про приймальну комісію закладу розроблено у відповідності до Положення
про приймальну комісію вищого навчального закладу, затвердженого наказом МОН від 15
жовтня 2015 року № 1085

та затверджуються вченою радою вищого навчального

закладу), Вчена рада
УХВАЛИЛА:
1. Затвердити Положення про приймальну комісію ВНКЗ ЛОР «Львівський інститут

медсестринствата лабораторної медицини ім. Андрея Крупинського» в 2016 році.
2. П оло ж е н ня про приймальну комісію

ВНКЗ ЛОР «Львівський інститут

медсестринства та лабораторної медицини ім. Андрея Крупинського» подати для
оприлюднення на веб-сайт закладу.
УХВАЛА Вченої ради «Про практичне навчання – невід*ємна складова
формування компетентності фахівця – медика за освітньо-кваліфікаційним рівнем
сестра медична (ІІ курс навчання, денна та вечірня форми навчання
Протокол №3
Від 23.12.2015
Заслухавши та обговоривши питання «Практичне навчання – як невід’ємна
складова формування компетентності фахівця –медика за освітньо-кваліфікаційним
рівнем сестра медична (ІІ курс навчання, денна та вечірня форми) вчена рада
УХВАЛИЛА:

1.Формування професійної компетентності медсестер за освітньо-кваліфікаційним рівнем
сестра медична (ІІ курс навчання, денна та вечірня форми) вважати задовільною.
2.Вдосконалювати відпрацювання практичних навичок на муляжах та фантомах у
кабінетах до клінічної практики (Впродовж навчального року/ викладачі / Орібко С. Д /
декан)
3.Удосконалювати застосування сучасних протоколів медсестри та нових діючих наказів
МОЗ при проведенні практичних занять.
4.Посилити контроль за відвідуванням студентами лекційних і практичних занять,
своєчасним виставлянням «нб» та їх відпрацювань (Щомісячно / Цегелик Г. В;/ Декани
Дуб Н.Є., Журомський В.С., Сойка Л.Д.)
5.З метою ширшого впровадження інноваційно-педагогічних технологій

в навчальний

процес старатися збагачувати матеріально-технічну базу інституту(Протягом року /
Орібко С.Д., Корман В.Р./ Шегедин М.Б.)
6. Активізувати роботу комп’ютерного класу для проведення практичних занять та оцінки
знань студентів (Постійно / Викладачі/ декани факультетів)
УХВАЛА Вченої ради «Аналіз роботи педагогічного колективу за І семестр 2015/2016
н.р. та завдання на ІІ семестр»
Протокол №4
Від 26.01.2016.
Заслухавши та обговоривши виступ директора інституту Шегедин М.Б. щодо
аналізу роботи педагогічного колективу за І семестр 2015/2016 н.р. та завдання на ІІ
семестр – Вчена рада
УХВАЛИЛА:
1.Завідувачам кафедр:
-створити електронні варіанти робочих навчальних програм з дисциплін, які читаються на
кафедрі (для кафедри, методкабінету, деканів).
-Методичні рекомендації до СПРС з дисциплін здати в бібліотеку (паперовий та
електронний варіанти).
положення про студентські наукові гуртки, об'єднання та здати їх в методкабінет.
-Запланувати викладачам у ІІ семестрі взаємовідвідування з метою обміну досвідом з
розрахунку 1 відвідування на місяць без оцінки якості заняття
2. Створити збірник наукових праць наших викладачів до 01.03.2016 р. Збірник видати в
електронному форматі. Навчально-методичній лабораторії розробити вимоги до
написання наукових статей, тез для збірника наукових праць інституту.

3. Розробити положення про спортивні секції, спецгрупи та групи ЛФК для занять з
фізвиховання (до 10.02.2016 р.).
4. В оціночну шкалу діяльності викладачів включити питання наукової роботи.
Запровадити самооцінку викладачів за шкалою з наступним захистом її результатів
(травень-червень).
5. Запланувати керівникам навчальних структурних підрозділів відвідування занять
викладачів з оцінкою у виразах: “відмінно”, “добре”, “задовільно”, “незадовільно” з
розрахунку 2 на місяць.
6. Методкабінету розробити положення про аналіз відвіданих занять у викладачів
7.Викладачам, які не займаються дисертаційними дослідженнями, здійснювати науководослідну роботу зі студентами з наступним оприлюдненням на конкурсах, олімпіадах,
конференціях, друкованих форматах.
8. Викладачам випускових кафедр створити навчальні посібники для бакалаврату та
магістратури (термін 1 рік).
9. Викладачам фармакології опрацювати клінічні протоколи МОЗ України з розділу:
“Лікування” та застосовувати їх для представлення новітніх препаратів при розгляді груп
препаратів тої чи іншої дії.
10. З 01.02 2016 р. створити Раду з питань інформаційних технологій,

розробити

положення та план роботи.
11. Провести експеримент щодо доцільності розробки відеолекцій для нечуючих студентів
з дисциплін гуманітарного циклу (до 01.09.2016 р.)
12. Для наведення порядку у веденні навчальних журналів запровадити: виставлення “нб”
до 5 числа кожного місяця. Після чого пусті клітинки попереднього місяця
перекреслювати і не враховувати, якщо на цьому місці буде виставлено “нб” після 5
числа. У випадку порушення цього правила на викладачів будуть накладатися
дисциплінарні стягнення.
13. Викладачами доопрацювати для перевидання навчальні підручники та посібники,
видані до 2010 року (до 01.04.2016 р.).
14. Ввести тести “Кроків М і Б” та підсумкового контролю з усіх дисциплін в програму
“Деканат” з розрахунку: на кожні 54 год з дисципліни - 100 тестів.
15. Подати в методкабінет диски з мультимедійними презентаціями лекцій з усіх
дисциплін навчальних планів (до 01.06.2016 р.).
16. Викладачам, які читають “Основи охорони праці та охорона праці в галузі” розробити
типову програму та навчальний посібник для рівна молодшого бакалавра (до 01.09.2016).

17. Державну атестацію випускників проводити відповідно до вимог Закону України “Про
вищу освіту” з оформленням документів, передбачених листами Мон та МОЗ України.
18. Створити оргкомітет з підготовки та проведення VII Міжнародного конгресу
медичних сестер (червень, 2016 р.).
УХВАЛА Вченої ради «Про оптимізацію навчального процесу в сучасних умовах:
використання новітніх педагогічних технологій, навчально-методичне забезпечення
занять з фундаментальних, гуманітарних та природничих та суспільних дисциплін»
Протокол №6
Від 27.05. 2016
Заслухавши та обговоривши доповіді завідувачів кафедр (циклових комісій)
фундаментальних, гуманітарних та природничих та суспільних дисциплін з питання
«Оптимізація навчального процесу в сучасних умовах, використання новітніх
педагогічних технологій, навчально-методичне забезпечення занять з фундаментальних,
гуманітарних та природничих і суспільних дисциплін» Вчена рада
УХВАЛИЛА:

1. Оптимізацію навчального процесу в сучасних умовах, використання новітніх
педагогічних технологій, навчально-методичне забезпечення занять з фундментальних,
гуманітарних та природничих і суспільних дисциплін вважати на належному рівні.

2.

І надалі продовжувати використання новітніх педагогічних технологій навчання,

зокрема, - інтерактивну дошку (Постійно /Вик.: викладачі/ : зав. Кафедри)

3.

Доповнити методичне забезпечення занять різними методиками застосування

інноваційних технологій на конкретних заняттях( Постійно /Вик.: викладачі/ зав.
Кафедри)

4. Активізувати науково-пошукову роботу студентів під керівництвом викладачів
кафедр інституту.(Впродовж навчального року /Вик.: викладачі/ зав. кафедри

5.

Удосконалювати тестові завдання модульних контролів та оцінювати їх за

критеріями складності (Постійно/Вик.: викладачі / : зав. кафедри, Смачило І.С.

6.

Дооформити зошити самостійної роботи студентів та методичні рекомендації для

практичних занять (Постійно/ Вик.: викладачі/ : зав. кафедри, /Смачило І.С.)

7.

Молодим викладачам та викладачам-початківцям систематично відвідувати заняття

викладачів кафедри та майстер-класи досвідчених викладачів інституту.(Постійно/Вик.:
викладачі/ зав. кафедри, /Назар С.Л.)

