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План роботи 

Ради молодих вчених 

ВНКЗ ЛОР «Львівської медичної академії  

ім. А. Крупинського» 

на 2022 рік 

 

 

№ 

п/п 
Найменування заходів 

Термін 

виконання 

Відповідальні 

за виконання 

1. Проведення засідань Ради молодих 

вчених 

щомісячно члени ради 

2. Ознайомлення з Положенням про 

раду молодих вчених. Обговорення 

та затвердження плану роботи на 

2022 р. 

січень голова ради 

3. Залучення докторів і молодих вчених 

до членства у Раді 

протягом 

року 

голова ради 

4. Участь у ІІІ Регіональній науково-

практичній конференції «Стратегії 

розвитку медсестринської освіти», 

організована кафедрою внутрішньої 

медицини та управління охороною 

здоров’я ВНКЗ ЛОР «Львівська 

медична академія ім. А. 

Крупинського»  

жовтень члени ради 

5. Підготовка студентів до участі в 

Всеукраїнській студентській 

науково-практичній конференції 

«Теоретичні та прикладні аспекти 

фундаментальних медико-

біологічних наук», організована 

кафедрою фундаментальних 

травень члени ради 

СХВАЛЕНО 

Вченою радою ВНКЗ ЛОР 

«Львівської медичної академії  

ім. А. Крупинського» 

_____________________ 2022 р. 



дисциплін ВНКЗ ЛОР «Львівська 

медична академія ім. А. 

Крупинського» 

6. Адміністрування та наповнення 

відомостями сторінки Ради на сайті 

ВНКЗ ЛОР «Львівської медичної 

академії ім. А. Крупинського» 

протягом 

року 

заступник 

голови 

7. Налагодження співпраці з Радами 

молодих вчених інших установ та 

ЗВО 

протягом 

року 

члени ради 

8. Інформування та участь молодих 

вчених у роботі наукових 

конференцій, круглих столів, 

семінарів, нарад та форумів 

протягом 

року 

члени ради 

9. Консультування молодих вчених 

щодо можливості участі у державних 

конкурсах (стипендія та премія 

Президента, Верховної ради та 

інших) 

протягом 

року 

голова та 

заступник 

голови ради 

10. Популяризація науки серед 

студентської молоді 

протягом 

року 

члени ради 

11. Навчання з питань можливості 

публікації наукових праць у різних 

наукових виданнях, журналах, що 

входять до наукометричних баз 

Scopus та Web of Science» та ін. 

протягом 

року 

члени ради 

12. Воркшоп «Як обрати якісний журнал 

для публікації» 

лютий голова ради 

13. Проведення роз’яснювальної роботи 

щодо участі в програмах академічної 

мобільності 

протягом 

року 

голова та 

заступник 

голови ради 

14. Участь у проєктах від Ради молодих 

учених при МОН України 

✓ Школа молодого науковця 

✓ Монографія на грант 

✓ Ніч молодіжної науки 

✓ Регіональні зустрічі 

✓ Книга захиснику 

протягом 

року 

члени ради 

15. Звіт молодих викладачів-аспірантів 

про стан підготовки до захисту 

дисертаційних досліджень 

грудень члени ради 



16. Аналіз діяльності Ради молодих 

вчених та підготовка річного звіту 

про роботу Ради молодих вчених за 

2022 р. 

грудень  

 

Голова Ради молодих вчених 

ВНКЗ ЛОР «Львівської медичної академії 

ім. А. Крупинського» 


