
План діяльності Наукового товариства молодих вчених ЛТЕУ 

на 2021-2022 навчальний рік 

№п/п Напрями діяльності Терміни 

1. Висвітлення та поширення наукової та іншої інформації, що 

стосується діяльності молодих вчених. 

постійно 

2. Проводити заходи, спрямовані на надання молодим вченим і 

фахівцям допомоги в опануванні ними навичок дослідницької 

та наукової роботи, зростання їх знань і професійної 

майстерності. 

постійно 

3. Сприяти у публікації наукових статей і участі в наукових 

конференціях, що проводяться в Університеті та інших 

організаціях і установах, у впровадженні результатів наукових 

досліджень молодих вчених. 

постійно 

4. Поглиблювати співпрацю з науковою молоддю установ НАН 

України, закладів вищої освіти та наукових установ у 

Львівській області, в Україні та за кордоном. 

постійно 

5. Співпраця та координація діяльності із Радою молодих 

учених при МОН, участь в Спілці рад. 

постійно 

6. Рекомендувати молодих вчених на здобуття премій різного 

ступеня та рівня, для участі у грантах та наукових заходах. 

постійно 

7. Підтримувати участь молодих вчених в міжнародних, 

державних, регіональних та місцевих програмах. 

постійно 

8. Надання інформації про премії, стипендії, гранти, фонди, 

конференції, школи та інші заходи щодо підтримки наукової 

молоді. 

постійно 

9. Популяризація громадських ініціатив та соціальних проєктів 

для молодих вчених, що сприяють усесторонньому розвитку 

молодого науковця. 

постійно 

10. Участь в роботі ІІ Всеукраїнського Форуму рад молодих 

учених. 

вересень 2021 р. 

11. Участь в освітньо-інноваційному проєкті “Книга захиснику”. жовтень-листопад 

2021 р. 

12. Участь в семінарі “Популяризація здобутків молодих вчених 

у науковому просторі”. 

грудень 2021 р. 

13. Участь у співорганізації та проведенні ІІ Міжнародної 

науково-практичної конференції молодих учених і студентів 

“Проблеми та перспективи розвитку бізнесу в Україні”. 

січень 2022 р. 

14. Участь у Регіональній зустрічі Рад молодих учених 

Львівщини щодо створення та засад функціонування Офісу 

підтримки вченого. 

лютий 2022 р. 

15. Організація та проведення щорічного засідання круглого 

столу на тему: “Розвиток економіки, підприємництва та 

права: виклики сьогодення”. 

березень 2022 р. 

16. Проведення загальних зборів з підведенням підсумків свого 

перебування на посаді головою НТМВ Перепьолкіною О. О. 

та обрання нового голови. 

квітень 2022 р. 

17. Підведення підсумків діяльності товариства та погодження 

плану роботи на 2022-2023 н. р. 

червень 2022 р. 

 


