
ВНКЗ ЛОР «Львівська медична 

академія імені Андрея Крупинського»

ПРОГРАМА 

РАДИ МОЛОДИХ УЧЕНИХ



Рада молодих учених ВНКЗ ЛОР
«Львівська медична академія імені Андрея
Крупинського» - постійно діючий колегіальний орган,
що об’єднує на умовах добровільного членства
людей, які займаються науковою діяльністю,
сприяють розвитку науки в державі.

Рада створена з метою об’єднання наукової
молоді, виявлення її інтересів переважно у
професійній і частково в соціальній сферах.
Діяльність Ради здійснюється на основі Конституції
України, чинного законодавства держави,
нормативних документів Міністерства освіти і науки
України, а також принципів демократизму,
добровільності, рівноправності і самоврядування.



Орієнтовний план роботи на І семестр 2020 р.

Термін 

проведення
Назва заходів

Вересень 2020 Інформаційна робота серед молодих учених Академії щодо проведення

вітчизняних та закордонних науково-практичних заходів

Вересень 2020 Обговорення та рекомендації до затвердження магістерських робіт зі
спеціальності 223 Медсестринство

Жовтень  2020 Проведення та підтримка пошукової роботи щодо інтеграції молодих учених
до міжнародної наукової спільноти (гранти, стажування, літні школи тощо)

Жовтень 2020 Організація та проведення опитування (анкетування) членів Ради молодих 

учених щодо організації роботи в Раді

2021 р. – 2023 р. Проєкт наукової роботи молодих учених “Реалізація потенціалу молодих 

учених в інтеграції науки, освіти, медицини”

Листопад 2021 Організація та проведення наукового тренінгу «Публікаційна стратегія 

молодого науковця»

Грудень 2020 Плагіат як проблема академічної доброчесності: шляхи подолання

грудень 2020

травень 2021

Проведення звітних Загальних зборів РМУ

Впродовж року Співпраця з органами студентського самоврядування, Радами молодих учених 

ЗВО, студентськими об’єднаннями, громадськими організаціями тощо

Впродовж року участь у загальноміських заходах з популяризації науки



План роботи РМУ: 

представницька функція

Ректор “Львівська медична 
академія імені Андрея Крупинського”

Проректор з наукової роботи

Рада СНТРада молодих учених

Кафедральні гуртки Голова СНТ

Відповідальний за 

наукову роботу 

на кафедрах

Студенти



План роботи РМУ: 

інформаційна функція

Семінари

Конгреси Симпозіуми

Виставки

Конференції

Конкурси

Гранти

Публікації



План роботи РМУ: 

комунікативна функція

 забезпечує методичну та організаційну підтримку 

публікацій молодих учених;  

 організовує участь наукової молоді у конкурсах наукових 

праць, конференціях, симпозіумах, семінарах, конгресах, 

диспутах тощо; 

 організовує збір і поширення інформації про фонди, які 

пропонують грантову підтримку молодим ученим; 

 організовує зустрічі широкої громадськості молодих 

учених з провідними вченими, публічні заходи, які мають 

мету поширення світогляду, посилення виховної роботи, 

громадянського самовизначення молоді; 

 здійснює співробітництво з іншими молодіжними, 

громадськими, благодійними організаціями з метою 

підвищення ефективності власної діяльності.



План роботи РМУ: адміністративно-

організаційна та ресурсна функції

 бути рекомендованими до подання на нагородження 

преміями, стипендіями, подяками, державними 

нагородами та іншими видами відзнак і нагород;

отримувати додаткові 10 балів до поточного рейтингу з 

дисциплін кафедри, в складі РМУ якої перебуває 

студент;

мати переваги при розподілі на роботу та подальше 

навчання після закінчення Академії.



Дякую за увагу!


