
ПРОТОКОЛ №1 

Засідання Ради молодих учених 

ВНКЗ ЛОР «Львівська медична академія 

імені Андрея Крупинського» 

 

від 9 вересня 2021 року 

 

Голова Ради молодих учених: Сушко О.О. – к.б.н., викладач кафедри 

фундаментальних дисциплін 

Заступник та секретар: Різун Г.М. – голова Первинної профспілкової 

організації студентів, викладач кафедри лабораторної медицини. 

 

Запрошені: 

Стоколос-Ворончук О.О. (к. філол.н.) – проректор з наукової роботи; 

доцент кафедри психічного та фізичного здоров’я. 

 

Члени Ради молодих учених: 

Клонцак О.І. (к.пед.н.) – керівник відділу роботи з іноземними студентами; 

асистент кафедри соціально-гуманітарних дисциплін; 

Андрейко О.І. – асистент кафедри внутрішньої медицини та управління 

охороною здоров’я; 

Білобривка В.Ю. – асистент кафедри внутрішньої медицини та управління 

охороною здоров’я; 

Гутей Г.М. – викладач кафедри клінічного медсестринства, акушерства та 

гінекології; 

Ільчишин О.В. – методист, викладач кафедри внутрішньої медицини та 

управління охороною здоров’я; 

Менів Н.П. – викладач кафедри лабораторної медицини; 

Рудакова Н.Є. – викладач кафедри психічного та фізичного здоров’я; 

Стахера І.М. – викладач кафедри лабораторної медицини; 

Цюник Н.Ю. – викладач кафедри лабораторної медицини; 

Щурко М.М. – викладач фундаментальних дисциплін; 

 

Присутні – 10 

Відсутні – 1 (Рудакова Н.Є.) 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

1. Затвердити і оновити склад РМУ 

Доповідач: Голова РМУ Сушко О.О. 



2. Обговорити пропозиції для подальшої роботи та затвердити план 

роботи РМУ Академії на 2021-2022 н.р. 

Доповідач: Голова РМУ Сушко О.О. 

 

 

 

І. СЛУХАЛИ: 

Сушко О.О. – голову РМУ Академії з щодо необхідності затвердити і 

оновити склад РМУ Академії. 

 

 

УХВАЛИЛИ: 

1. Підтримати ініціативу голови РМУ та ухвалити новий склад Ради: 

1. Клонцак О.І. (к.пед.н.) – керівник відділу роботи з 

іноземними студентами; асистент кафедри соціально-гуманітарних 

дисциплін; 

2. Андрейко О.І. – асистент кафедри внутрішньої медицини та 

управління охороною здоров’я; 

3. Білобривка В.Ю. – асистент кафедри внутрішньої медицини 

та управління охороною здоров’я; 

4. Гутей Г.М. – викладач кафедри клінічного медсестринства, 

акушерства та гінекології; 

5. Ільчишин О.В. – методист, викладач кафедри внутрішньої 

медицини та управління охороною здоров’я; 

6. Менів Н.П. – викладач кафедри лабораторної медицини; 

7.  Рудакова Н.Є. – викладач кафедри психічного та фізичного 

здоров’я; 

8. Стахера І.М. – викладач кафедри лабораторної медицини; 

9.  Цюник Н.Ю. – викладач кафедри лабораторної медицини; 

10. Щурко М.М. – викладач фундаментальних дисциплін; 

 

 

 

ІІ СЛУХАЛИ: 

Сушко О.О. – голова РМУ Академії про організацію та пропозиції для 

плану робіт РМУ Академії на 2021-2022 н.р. 

 

УХВАЛИЛИ: 

1. Взяти до уваги плани робіт науково-молодіжних організацій та 

приймати участь в проведенні їхніх заходів. 



2. Затвердити представлений план роботи РМУ Академії на 2021-2022 

н.р. 

 

 

 

 

 

 

Голова РМУ Академії О. О. Сушко 

 

Секретар Г.М. Різун 

 

 


