
ПРОТОКОЛ № 4 

засідання студентського наукового товариства ВНКЗ ЛОР 

«Львівська медична академія імені Андрея Крупинського»  

 від 20.05.2021 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; 

Сопнєва Надія Богданівна доцент ,кандидат педагогічних наук, завідувач 

кафедри фундаментальних дисциплін; 
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 – 14  

Відсутні – 0 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Про студоцентроване навчання 

2.Про студоцентроване навчання на кафедрах  фундаментальних дисциплін,  

Внутрішньої медицини та управління охороною здоров’я 

3.Проведення опитування серед студентів 

 

 



1.СЛУХАЛИ:  

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

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

студоцентроване навчання  

 

УХВАЛИЛИ:  

1. Інформація прийнята до відома та використовується у роботі. 

 

2. СУХАЛИ: 

Сопнєву Н.Б. доцент ,кандидат педагогічних наук, завідувач кафедри 

фундаментальних дисциплін про основні підходи, методи та технології, 

систему оцінювання, які будуть використовуватися на кафедрі 

фундаментальних дисциплін 

 

УХВАЛИЛИ:  

1. Інформація прийнята до відома та використовується у роботі  

 

3. СЛУХАЛИ:  

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

завідувач кафедри внутрішньої медицини та управління охороною здоров’я 

про основні підходи, методи та технології, систему оцінювання, які будуть 

використовуватися на кафедрі внутрішньої медицини та управління охороною 

здоров’я. 

 

УХВАЛИЛИ:  

1.Інформація прийнята до відома та використовується у роботі 

 

3.СЛУХАЛИ:  

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

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

проведення опитування серед студентів про враження та рівень навчання та 

пропозицій щодо покращення навчання, зміни та додавання нових дисциплін. 

 

УХВАЛИЛИ:  

1. Інформація прийнята до відома та використовується у роботі. Пропозиції 

були обґрунтовані, тому будуть враховані в навчальному процесі академії 

 

 

 

Голова Ради молодих вчених   _________ Різун Г.М.   

 

Секретар      _________ Шегедин А.С. 

 

 

 

 


