
ПРОТОКОЛ №1 

Засідання Ради молодих учених 

КЗВО ЛОР «Львівська медична академія 

імені Андрея Крупинського» 

 

від 22 серпня 2022 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: 

Грицевич Н. Р. (к.мед.н.) – асистент кафедри хірургічних дисциплін і 

невідкладних станів; 

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

асистент кафедри соціально-гуманітарних дисциплін; 

Коротка В.О. (к.тех.н.) – викладач циклової комісії загальноосвітніх 

дисциплін; 

Людкевич У.І. (к. мед.н.) – викладач циклової комісії загальноосвітніх 

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; 

Застрижна М.Л. – викладач кафедри фармації; 

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 – 14 



ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

1. Про роботу Ради молодих учених Академії за 2021/2022 н.р. та 

обговорення питань, що будуть винесені на засіданні спілки Рад молодих 

вчених 8 вересня 2022 р. 

Доповідач: Голова РМУ Сушко О.О. 

2. Важлива роль науки в умовах воєнного стану 

Доповідач: Проректор з наукової роботи  

Стоколос-Ворончук О.О. 

3. Участь молодих науковців Академії у Міжнародній конференції 

«Відкрита наука та інновації в Україні 2022» 

Доповідач: Заступник голови РМУ Різун Г.М. 

4. Про заплановані вебінари Радою молодих вчених МОН на вересень-

жовтень 2022 року. 

Доповідач: Голова РМУ Сушко О.О. 

 

 

І. СЛУХАЛИ: 

Сушко О.О. – голову РМУ Академії про результати роботи Ради молодих 

учених за 2021/2022 н.р., про поточні проблеми та перспективи розвитку 

Ради молодих учених Академії. 

 

УХВАЛИЛИ: 

1. Затвердити результати роботи Ради молодих учених Академії за 

2021/2022 н.р. 

2. Затвердити перспективи розвитку Ради молодих вчених та висунення 

проблемних питань на засіданні Спілки Рад молодих вчених 

 

 

ІІ. СЛУХАЛИ: 

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

про важливу роль науки в умовах воєнного стану. 

 

УХВАЛИЛИ: 

1. Проводити поточний моніторинг соціальних умов молодих учених 

Академії під час воєнного стану та обговорення їх вирішення 

 

ІІІ СЛУХАЛИ: 

Різун Г.М. – заступника голови РМУ, яка подала інформацію про основні 

напрямки роботи конференції та запропонувала молодим науковцям 

взяти участь з публікацією тез до збірника матеріалів конференції. 



УХВАЛИЛИ: 

1. Провести обговорення на засіданнях кафедр про участь науковців у 

першій Міжнародній конференції «Відкрита наука та інновації в України 

2022», що відбудеться у 27-28 жовтня. 

 

 

ІV. СЛУХАЛИ: 

Сушко О.О. – голову РМУ Академії про заплановані вебінари РМУ МОН 

(вебінар від Clarivate Core Collection, проєкт Grantwriter) та доцільність 

участі молодих учених Академії в них. 

 

УХВАЛИЛИ: 

1. Подання інформації на засіданнях кафедр про серію вебінарів, що 

відбудуться в вересні-жовтні 2022 року. 

 

 

 

 

 

 

Голова РМУ Академії О. О. Сушко 

 

Секретар Г.М. Різун 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


