
 

 

План роботи  

Ради молодих учених 

КЗВО ЛОР «Львівської медичної академії  

імені Андрея Крупинського» 

на 2022 – 2023 навчальний рік 

 

Організаційна робота 
 

№ 

п/п 
Найменування заходів 

Термін 

виконання 

Відповідальні 

за виконання 

1. Проведення засідань РМУ 

Академії 

не менше 1 разу на 

квартал протягом 

року 

члени Ради 

2. Переобрання членів та голови 

РМУ 

за потреби голова та 

заступник 

голови Ради 

3. Встановлення та підтримка 

контактів з Радами молодих 

учених інших вищих 

навчальних закладів, обласних 

Рад молодих учених та 

Всеукраїнської Ради молодих 

учених. 

протягом року голова Ради 

4. Участь у Всеукраїнському 

форумі Рад молодих учених 

щорічно голова Ради 

5. Створити умови для обміну 

студентами, аспірантами, 

науковими і науково-

педагогічними працівниками в 

рамках міжнародних програм 

(навчальних та наукових). 

протягом року заступник 

голови Ради 

6. Анкетування молодих учених і 

спеціалістів, залучення їх до 

членства та роботи в РМУ 

протягом року заступник 

голови Ради 

7. Звітування про діяльність РМУ 

на Вченій Раді Академії. 

грудень голова Ради 

 

 

Інформаційна робота 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

На засіданні Ради молодих учених  

КЗВО ЛОР «Львівської медичної 

академії ім. А. Крупинського» 

 _22.08.2022 р. 



 

№ 

п/п 
Найменування заходів 

Термін 

виконання 

Відповідальні за 

виконання 

1. Інформування членів РМУ про 

проведення конференцій, 

семінарів, наукових шкіл, 

круглих столів, нарад, форумів 

та конкурсів на здобуття грантів. 

протягом року члени Ради 

2. Розробка концепції та 

інформаційне наповнення 

сторінки РМУ на сайті Академії. 

протягом року заступник голови 

Ради 

 

 

Наукова робота 
 

№ 

п/п 
Найменування заходів 

Термін 

виконання 

Відповідальні за 

виконання 

1. Проведення серед студентської 

молоді агітаційної роботи щодо 

її залучення до наукової роботи.  

протягом року голова та 

заступник голови 

Ради 

2. Розробка та реалізація плану 

циклу публічних лекцій на 2023 

р. для молодих учених Академії, 

присвячених актуальним 

пробле-мам підготовки 

дисертаційних робіт, публікацій 

у науко-метричних виданнях, 

здобуття стипендій та грантів, 

академічної доброчесності тощо, 

із залу-ченням науковців 

Академії, а також зовнішніх 

спеціалістів. 

протягом року голова та 

заступник голови 

Ради 

3. Проведення аналізу наукової 

роботи та звіт молодих учених 

Академії про стан підготовки до 

захисту дисертаційних дос-

ліджень упродовж 2023 р. 

щорічно голова Ради 

4. Участь у V Регіональній 

науково-практичній конференції 

«Стратегії розвитку мед-

сестринської освіти», органі-

зована кафедрою внутрішньої 

жовтень члени Ради 



медицини та управління 

охороною здоров’я КЗВО ЛОР 

«Львівська медична академія ім. 

А. Крупинського». 

5. Підготовка студентів до участі в 

Всеукраїнській студентській 

науково-практичній конференції 

«Теоретичні та прикладні 

аспекти фундаментальних 

медико-біологічних наук», 

організована кафедрою 

фундаментальних дисциплін 

КЗВО ЛОР «Львівська медична 

академія ім. А. Крупинського». 

травень члени Ради 

6. Залучити молодих науковців до 

наукової роботи кафедр та 

забезпечувати можливість 

викладення одержаних результа-

тів у фахових виданнях та 

одержання авторських прав. 

протягом року члени Ради 

 

 

 

Голова Ради молодих вчених 

КЗВО ЛОР «Львівської медичної  

академії ім. А. Крупинського» 

 

Сушко О.О. 


