
ПРОТОКОЛ №2 

Засідання Ради молодих учених 

КЗВО ЛОР «Львівська медична академія 

імені Андрея Крупинського» 

 

від 26 жовтня 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 – 12 

Відсутні – 2 (Рудакова Н.Є., Гутей Г.М.) 

 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

1. Актуалізація системи оцінювання тренінгів, курсів, вебінарів від Ради 

молодих учених МОН, які проходять молоді вчені Академії та отримують 

підтверджуючий документ. 

Доповідач: Голова РМУ Сушко О.О. 

2. Обговорення планів до Міжнародного дня жінок і дівчат у науці на лютий 

2023 р. 

Доповідач: Проректор з наукової роботи  

Стоколос-Ворончук О.О. 

3. Обговорення участі молодих учених Академії у Осінній школі молодого 

науковця при МОН 

Доповідач: Заступник голови РМУ Різун Г.М. 

4. Різне 

Доповідач: Голова РМУ Сушко О.О. 

 

 

І. СЛУХАЛИ: 

Сушко О.О. – голову РМУ Академії про пропозиції внесення змін у 

щорічне рейтингування викладачів, а саме пункти про участь у тренінгах, 

курсах та вебінарах від Ради молодих учених МОН України. 

 

УХВАЛИЛИ: 

1. Провести обговорення щодо внесення змін у щорічне рейтингування 

на кафедрах Академії. 

2. Внести пропозиції та їх обгрунтування на засіданні Вченої Ради 

Академії. 

 

 

ІІ. СЛУХАЛИ: 

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

про планування заходів до Міжнародного дня жінок і дівчат у науці. 

 

УХВАЛИЛИ: 

1. Представити наукові здобутки жінок та дівчат Академії на засіданні 

Ради молодих учених та наукових гуртків, щоб популяризувати 

залучення дівчат та жінок у науку. 



2. Провести конкурс «Жінки в науці» серед студенток-магістрів, 

аспіранток та викладачок Академії. 

 

 

ІІІ СЛУХАЛИ: 

Різун Г.М. – заступника голови РМУ про участь молодих учених Академії 

у роботі Осінньої школи молодого науковця при МОН. 

 

УХВАЛИЛИ: 

1. Провести обговорення питань Осінньої школи молодого науковця на 

засіданні Ради молодих учених Академії про «Планування соціальної дії 

та втілення її у громаді». 

 

 

ІV. СЛУХАЛИ: 

Сушко О.О. – голову РМУ Академії про оновлений список членів Ради 

молодих учених Академії 

 

УХВАЛИЛИ: 

1. Затвердити представлений список членів Ради молодих учених 

Академії на 2022/2023 н.р. 

 

 

 

Голова РМУ Академії О. О. Сушко 

 

Секретар Г.М. Різун 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


