
ПРОТОКОЛ № 3 

Засідання Ради молодих учених 

ВНКЗ ЛОР «Львівська медична академія 

імені Андрея Крупинського» 

 

від 20 грудень 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 – 11 

Відсутні – 1 ( Менів Н.П.) 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

1. Звіт голови РМУ про роботу Ради у поточному навчальному році 

Доповідач: Голова РМУ Сушко О.О. 

2. Пропозиції щодо участі у проєкті «Книга Захиснику» 



Доповідач: Голова РМУ Сушко О.О. 

3. Розгляд участі у Школі молодого науковця при МОН, як професійна 

наукова діяльність викладача та відображення цієї активності у щорічному 

рейтингуванні. 

Доповідач: Заступник голови РМУ Різун Г.М. 

4. Про зміни у складі Ради молодих учених  

Доповідач: Проректор з наукової роботи  

Стоколос-Ворончук О.О. 

5. Розгляд участі студентів у І турі Всеукраїнського конкурсу 

студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей у 

2021/2022 році. 

Доповідач: Проректор з наукової роботи  

Стоколос-Ворончук О.О. 

 

І. СЛУХАЛИ: 

Сушко О.О. – голову РМУ Академії з інформацією про роботу РМУ 

Академії у поточному навчальному році.  

 

УХВАЛИЛИ: 

1. Визнали роботу РМУ задовільною. 

 

 

ІІ СЛУХАЛИ: 

Сушко О.О. – голова РМУ Академії про організацію долучення до 

проєкту «Книга Захиснику» створеного Радою молодих учених при 

МОН України та обговорення положення про проєкт «Книга захиснику» 

(представлений Радою молодих вчених при МОН України від 10 червня 

2021 р.). 

 

УХВАЛИЛИ: 

1. Роботу з долученням до проєкту «Книга Захиснику» згідно 

запропонованим планом. 

2. Призначити Сушко О.О. відповідальну за проєкт «Книга Захиснику». 

 

ІІI СЛУХАЛИ: 

Різун Г.М. – заступника голови РМУ з інформацію по висунення 

пропозиції внесення навчання в Школі  

 

УХВАЛИЛИ: 



1. Подання запропонованої пропозиції на розгляд в методкабінет 

Академії. 

 

ІV СЛУХАЛИ: 

Стоколос-Ворончук О.О. – проректора з наукової роботи, з інформацією 

про вибори нового Голови РМУ Академії, заступника голови РМУ та 

секретаря Ради. 

Різун Г.М., кандидатка на посаду Голови РМУ 

Сушко О.О., кандидатка на посаду Голови РМУ 

 

УХВАЛИЛИ: 

1. За результатами голосування («За»: Сушко О.О. – 10 осіб; Різун Г.М. 

– 4 особи). Обрати Сушко О.О. Головою РМУ Академії. 

2. Призначити Різун Г.М. заступником Голови РМУ. 

 

 

 

V СЛУХАЛИ: 

Стоколос-Ворончук О.О. – проректора з наукової роботи, з інформацією 

про організацію І туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових 

робіт. 

 

УХВАЛИЛИ: 

1. Залучення молодих вчених Академії та студентів до підготовки 

наукової роботи. Обговорення даного питання на наукових студентських 

гуртах Академії. 

  

 

Голова РМУ Академії О. О. Сушко 

 

Секретар Г.М. Різун 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРОТОКОЛ № 2 

Засідання Ради молодих учених 

ВНКЗ ЛОР «Львівська медична академія 

імені Андрея Крупинського» 

 

від 20 жовтень 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 – 11 

Відсутні – 1 (Стахера І.М.) 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

1. Вебінар «Особливості реалізації принципів академічної доброчесності 

у Львівській Академії» 

Доповідач: Проректор з наукової роботи  



Стоколос-Ворончук О.О. 

2. Обговорення участі представників Академії, аспірантів, докторантів і 

молодих вчених Академії у Всеукраїнському Форумі Рад Молодих 

Учених. 

Доповідач: Голова РМУ Сушко О.О. 

 

3. Питання, пропозиції 

 

І. СЛУХАЛИ: 

Стоколос-Ворончук О.О. – проректора з наукової роботи, з інформацією 

про академічну доброчесність, її сутність та принципи. Обговорення 

політики доброчесноті та кодексу честі учасників освітнього процесу 

Академії. 

 

УХВАЛИЛИ: 

2. Визнали впровадити аналогічний вебінар на засіданнях кафедр та 

студентських гуртах на 2021/2022 н.р. 

 

 

 

І. СЛУХАЛИ: 

Сушко О.О. – голову РМУ Академії з інформацією про кандидатів на 

участь у форумі: Сушко О.О. та Різун Г.М. 

 

УХВАЛИЛИ: 

1.Затвердили представлені кандидатури на участь у форумі. 

 

 

 

Голова РМУ Академії О. О. Сушко 

 

Секретар Г.М. Різун 

 


