
 

 

ПРОТОКОЛ № 1 

 

засідання студентського наукового товариства 

ВНКЗ ЛОР «Львівська медична академія імені Андрея Крупинського» 
 

від 25.09.2020 р. 

 

Голова студентського наукового товариства: Різун Г.М. – викладач кафедри 

лабораторної медицини, аспірант кафедри мікробіології Львівського 

національного університету ім. Івана Франка 

Заступник:  

1.Негуляєва Лілія Геннадіївна – заступник голови ради СНТ; голова правління 

СНТ  факультету №1 

2.Велідова Юлія Олексіївна – заступник голови ради СНТ, голова правління 

СНТ  факультету №2 

 

Секретар: Шегедин Анастасія Святозарівна  

 

Запрошені:  
 

Стоколос-Ворончук О.О. (кандидат філологічних наук, доцент) – проректор з 

наукової роботи; доцент кафедри психічного та фізичного здоров’я; 

Сойка Л.Д. (кандидат хімічних наук) – проректор з навчальної роботи; 

Безкоровайна У.Ю. (кандидат наук з державного управління) – декан 

факультету 1; 

Неділько Р.В. (кандидат наук з державного управління (доктор філософії) – 

завідувач кафедри внутрішньої медицини та управління охороною здоров’я. 

 

Члени СНТ: 

1.Климочко Наталія  

2. Матросова Юлія 

3. Камінська Вікторія 

4. Шегедин Анастасія 

5. Левіновський Олексій 

6. Пшеницький Святослав 

7. Богун Мирон 

 

 

Присутні – 15 

Відсутні – 0 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Вибори Голови, заступника та секретаря СНТ. 

2. Затвердження Положення про СНТ ВНКЗ ЛОР «Львівська медична академія 

імені Андрея Крупинського». 

3. Складання плану діяльності СНТ на 2020-2021 н.р 

4.Різне. 

1. СЛУХАЛИ: 



 

 

Пропозицію Неділько Р.В., щодо обрання Голови, заступника та секретаря СНТ 
 

Голосували: за 15, проти 0, утримались 0. 

 

УХВАЛИЛИ:  

Рекомендувати Головою СНТ Різун Г.М., заступниками: Нєгуляєву Л.Г.  –

факультету №1, Велідову Ю.О. –факультету №2 та секретарем Шегедин А.С. 
 

Рішення прийнято: 

Обрати Головою СНТ  Різун Г.М., заступниками: Нєгуляєву Л.Г.  –факультету 

№1, Велідову Ю.О. –факультету №2 та секретарем Шегедин А.С. 

 

 

2. СЛУХАЛИ: 

Різун Г.М. – голову СНТ, котра ознайомила присутніх членів з Положенням про 

СНТ ВНКЗ ЛОР «Львівська медична академія імені Андрея Крупинського». 

 

УХВАЛИЛИ: 

СНТ керуватись Положенням про СНТ ВНКЗ ЛОР «Львівська медична академія 

імені Андрея Крупинського». 

 

«За» - 15 (одноголосно) 

 

3. СЛУХАЛИ: 

Стоколос-Ворончук О.О. – проректора з наукової роботи, котра запропонувала 

скласти план діяльності СНТ на 2020-2021 н.р 

  

 

УХВАЛИЛИ:  

План діяльності СНТ на 2020-2021 н.р 

 «За» - 15 (одноголосно) 

 

 

Голова Ради молодих вчених   _________ Різун Г.М. 

Секретар      _________ Шегедин А.С. 



 

 

ПРОТОКОЛ № 2 

 

засідання студентського наукового товариства 

ВНКЗ ЛОР «Львівська медична академія імені Андрея Крупинського» 
 

від 05.12.2020 р. 

 

Голова студентського наукового товариства: Різун Г.М. – викладач кафедри 

лабораторної медицини, аспірант кафедри мікробіології Львівського 

національного університету ім. Івана Франка 

Заступник:  

1.Негуляєва Лілія Геннадіївна – заступник голови ради СНТ; голова правління 

СНТ  факультету №1 

2.Велідова Юлія Олексіївна – заступник голови ради СНТ, голова правління 

СНТ  факультету №2 

 

Секретар: Шегедин Анастасія Святозарівна  

 

Запрошені:  
 

Стоколос-Ворончук О.О. (кандидат філологічних наук, доцент) – проректор з 

наукової роботи; доцент кафедри психічного та фізичного здоров’я; 

Юристовська Н.Я. (кандидат наук з державного управління) – проректор з 

виховної роботи; 

Безкоровайна У.Ю. (кандидат наук з державного управління) – декан 

факультету 1; 

 

Члени СНТ: 

1.Климочко Наталія  

2. Матросова Юлія 

3. Камінська Вікторія 

4. Шегедин Анастасія 

5. Левіновський Олексій 

6. Пшеницький Святослав 

7. Богун Мирон 

 

 

Присутні – 14 

Відсутні – 0 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Інформаційна робота серед студентів Академії щодо проведення вітчизняних 

та закордонних науково-практичних заходів. 

2.Підготовка студентських наукових публікацій: написання тез, доповідей, 

статей, подання їх на конкурси. 

3.Організація та проведення опитування (анкетування) членів СНТ щодо 

організації роботи. 

4. Різне. 



 

 

1. СЛУХАЛИ: 

Стоколос-Ворончук О.О. – проректора з наукової роботи, котра поінформувала 

присутніх з проведенням вітчизняних та закордонних науково-практичних 

заходів. 

 

УХВАЛИЛИ:  

Заслухавши питання «Інформаційна робота серед студентів Академії щодо 

проведення вітчизняних та закордонних науково-практичних заходів», дану 

інформацію взяти до відома. 

«За» - 14 (одноголосно) 

 

2. СЛУХАЛИ: 

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

Доповідач провела підготовку присутніх з написання студентських наукових 

публікацій: написання тез, доповідей, статей, подання їх на конкурси. 

 

УХВАЛИЛИ:  

Проводити роботу з навчання написання студентських наукових публікацій: 

написання тез, доповідей, статей, подання їх на конкурси. 

 

                                                                                      «За» - 14 (одноголосно) 

 

3. СЛУХАЛИ: 

Різун Г.М. – Голова студентського наукового товариства ,котра провела 

анкетування (опитувальник) членів СНТ щодо організації роботи.  

 

УХВАЛИЛИ: 

СНТ проаналізувати результати опитування, довести до відома членів та дану 

інформацію взяти до відома (заповнені анкети додаються). 

«За» - 14 (одноголосно) 

 

 

 

 

 

Голова Ради молодих вчених   _________ Різун Г.М. 

Секретар      _________ Шегедин А.С. 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПРОТОКОЛ № 3 

 

засідання студентського наукового товариства 

ВНКЗ ЛОР «Львівська медична академія імені Андрея Крупинського» 
 

від 17.02.2021 р. 

 

Голова студентського наукового товариства: Різун Г.М. – викладач кафедри 

лабораторної медицини, аспірант кафедри мікробіології Львівського 

національного університету ім. Івана Франка 

Заступник:  

1.Негуляєва Лілія Геннадіївна – заступник голови ради СНТ; голова правління 

СНТ  факультету №1 

2.Велідова Юлія Олексіївна – заступник голови ради СНТ, голова правління 

СНТ  факультету №2 

 

Секретар: Шегедин Анастасія Святозарівна  

 

Запрошені:  
 

Стоколос-Ворончук О.О. (кандидат філологічних наук, доцент) – проректор з 

наукової роботи; доцент кафедри психічного та фізичного здоров’я; 

Дуб Н.Є. (кандидат наук з державного управління) – декан факультету 2; 

 

Члени СНТ: 

1.Климочко Наталія  

2. Матросова Юлія 

3. Камінська Вікторія 

4. Шегедин Анастасія 

5. Левіновський Олексій 

6. Пшеницький Святослав 

7. Богун Мирон 

 

 

Присутні – 13 

Відсутні – 0 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Плагіат як проблема академічної доброчесності: шляхи подолання. 

2.Співпраця з органами студентського самоврядування, Радами молодих учених 

ЗВО, студентськими об’єднаннями, громадськими організаціями тощо. 

3. Проведення звітних Загальних зборів СНТ. 

4. Різне. 

 

1. СЛУХАЛИ: 

Стоколос-Ворончук О.О. – проректора з наукової роботи. Доповіла про 

«Плагіат як проблема академічної доброчесності: шляхи подолання» (Доповідь 

додається). 



 

 

УХВАЛИЛИ:  

Заслухавши питання «Плагіат як проблема академічної доброчесності: шляхи 

подолання», дану інформацію взяти до відома. 

«За» - 13 (одноголосно) 

 

2. СЛУХАЛИ: 

Різун Г.М. - голову студентського наукового товариства, котра ознайомила 

присутніх членів з можливостями співпраці з органами студентського 

самоврядування, Радами молодих учених Академії, студентськими 

об’єднаннями, громадськими організаціями тощо 

 

УХВАЛИЛИ:  

2.1 Сприяти розвитку професійного рівня та формуванню наукового потенціалу 

серед студентів. 

2.2 Мотивувати членів СНТ до постійного підвищення професійного рівня, 

оволодіння сучасними формами організації та проведення наукових 

досліджень. 

2.3 Забезпечити молодих учених консультативною та експертною допомогою. 

2.4 Запровадити засади академічної етики та доброчесності. 

 

«За» - 13 (одноголосно) 

 

3. СЛУХАЛИ: 

Стоколос-Ворончук О.О. – проректора з наукової роботи, котра провела звітні 

загальні збори СНТ. 

 

УХВАЛИЛИ: 

Заслухавши та обговоривши загальні питання засідання СНТ, дану інформацію 

взяти до відома. 

«За» - 13 (одноголосно) 

 

 

 

Голова Ради молодих вчених   _________ Різун Г.М. 

 

Секретар      _________ Шегедин А.С. 

 

 


