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Ради молодих учених КЗВО ЛОР «Львівська медична академія
імені Андрея Крупинського» є добровільним професійним
громадським об’єднанням, створеним з метою сприяння професійному
і науковому зростанню молодих науковців Академії, реалізації їх
наукових, культурних та соціальних інтересів і прав.

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.



Ректор Академії

Проректор з наукової 

роботи

Рада молодих учених
Рада наукового 

студентського товариств

Дискусійні клуби

Наукові гуртки



Правління РМУ Академії:

• голова – Сушко Ольга Олександрівна, кандидат
біологічних наук, викладач кафедри
фундаментальних дисциплін;

• заступник голови – Коротка Вікторія Олегівна,
кандидат технічних наук, викладач циклової комісії
загальноосвітніх дисциплін;

• секретар – Різун Ганна Михайлівна, голова
Первинної профспілкової організації студентів,
викладач кафедри лабораторної медицини.

Головною метою РМУ Академії є підтримка молодіжних
ініціатив, залучення молоді до науково-дослідної роботи та сприяння
розвитку наукового і творчого потенціалу.



Основними завданнями РМУ Академії:

✓ надання молодим вченим допомоги в одержанні грантів на
наукові дослідження;

✓ організація та проведення молодіжних наукових заходів;

✓ розвиток контактів з Радами молодих учених інших закладів
вищої освіти;

✓ організація й проведення лекцій провідних наукових
співробітників Академії;

✓ вирішення питань соціальної захищеності молодих учених
Академії та багато інших.



Напрями діяльності РМУ Академії

Участь в організації та проведенні практичних 

семінарів, тренінгів, та воркшопів

Організація і проведення наукових 

конференцій, форумів молодих учених Академії 

та інших наукових заходів спільно з 

молодіжними науковими організаціями, 

науковими установами і навчальними 

закладами

Науково-методична та організаційна підтримка 

опублікування наукових праць молодих учених

Надання інформації про наукові конференції, 

форму, конкурси, семінари, гранти, державні 

молодіжні програми та інші заходи

Співпраця з Радами молодих учених різних 

науково-дослідних установ та навчальних закладів, 

молодіжними і науковими організаціями України та 

зарубіжжя.

Організація наукових лекцій провідних учених 

Академії для молодих науковців, запрошення 

учених з інших наукових і освітніх центрів України 

та зарубіжних країн.






