
Звіт 

про роботу Наукового товариства молодих вчених ЛТЕУ 

у 2020-2021 н. р. 

 

Наукове товариство молодих вчених Львівського торговельно-

економічного університету здійснює свою діяльність з метою сприяння 

професійному зростанню молодих науковців, ефективному використанню їх 

наукового потенціалу, налагодженню й підтримці професійних контактів і 

культурних зв’язків з науковими, молодіжними і студентськими організаціями 

України та інших країн. Його дійсними членами є 37 молодих науковців – 

викладачів та аспірантів Університету. 

 

Протягом 2020-2021 н. р. Науковим товариством молодих вчених ЛТЕУ  

здійснено наступну роботу: 

 

1) наповнення інформацією рубрики новин товариства на сайті 

університету; 

2) участь в роботі І Всеукраїнського Форуму рад молодих учених, який 

став новою сходинкою на шляху до створення міцної національної мережі рад 

молодих учених та всебічної підтримки та промоції діяльності молодих 

науковців України, де НТМВ було представлено головою Перепьолкіною О. О. 

(29 вересня 2020 р.); 

3) долучення до громадських ініціатив, зокрема, участь у формуванні 

“Літопису здобутків молодих вчених за 30 років незалежності”; 

4) популяризація можливості для молодих вчених участі у конкурсному 

відборі для отримання Державних іменних стипендій, що призначаються за 

вагомий внесок у розвиток української науки як важливої складової захисту 

національних інтересів України, за посилення міжнародного авторитету 

України, внесок у розвиток демократичних та гуманістичних цінностей у сфері 

науки і освіти; 



5) тісна співпраця з Західноукраїнським науковим центром НАН України, 

участь у нарадах, зустрічі з представниками владних структур, де 

обговорюються питання залучення молодих вчених Львівщини до співпраці у 

напрямі розвитку регіону; 

6) визнання здобутків молодих вчених, зокрема, доцент кафедри теорії 

держави і права Голинська М. І. стала лауреатом обласної премії для 

працівників наукових установ та закладів вищої освіти за наукові досягнення, 

які сприяють соціально-економічним перетворенням у регіоні й утверджують 

високий авторитет науковців Львівщини в Україні та світі (16 листопада 2020 

р.); 

7) участь в роботі Всеукраїнського онлайн-форуму “Викладачі 4.0: 

ефективні підходи для дистанційної освіти”, де відбулися дискусії з 

представниками держави, бізнесу та закладів освіти про виклики у роботі 

викладачів в умовах карантину та дистанційного навчання, обговорення 

сучасних підходів до вирішення викликів та презентації практичних відео-

лекцій від експертів, НТМВ було представлено заступником голови Давидович 

О. Я. (16-23 грудня 2020 р.); 

8) участь у Регіональній зустрічі Рад молодих учених Львівщини, де було 

презентовано функціонування Ради молодих учених при МОН України, а також 

представлено діяльність рад молодих учених Львівської області; 25-ма 

учасниками з 18-ти закладів вищої освіти та наукових установ Львівщини 

здійснено обговорення можливостей та викликів у діяльності рад молодих 

учених та молодих вчених, зокрема. Підсумком зустрічі стала домовленість 

щодо активізації співпраці та спільних наукових досліджень. НТМВ було 

представлено головою Перепьолкіною О. О. (17 лютого 2021 р.); 

9) участь у співорганізації та проведенні Міжнародної науково-

практичної конференції молодих учених і студентів “Проблеми та перспективи 

розвитку бізнесу в Україні” в ЛТЕУ, де взяли участь близько 150 молодих 

вчених з різних країн, які представляли 10 університетів, 2 інститути та 11 

коледжів (19 лютого 2021 р.); 



10) організація та проведення щорічного засідання круглого столу, де 

доповідалися результати найбільш актуальних досліджень на тему: “Сучасні 

напрями розвитку економіки, підприємництва та права”, участь в якому взяли 

викладачі та аспіранти ЛТЕУ (03 березня 2021 р.); 

11) внесення Наукового товариства молодих вчених ЛТЕУ до 

Всеукраїнського Реєстру Рад молодих вчених (01 квітня 2021 р.); 

12) участь в “Аспірантських зустрічах” зі здобувачами вищої освіти 

третього (освітньо-наукового) рівня спец. 051 “Економіка”, де голова 

Наукового товариства молодих вчених ЛТЕУ Перепьолкіна О. О. під час 

виступу наголосила на важливості активізації участі аспірантів в діяльності 

Наукового товариства, звернула увагу на різноплановість такої роботи та її 

спрямованість на формування гармонійної особистості молодого науковця (05 

квітня 2021 р.); 

13) участь в Спілці Рад – робочій онлайн нараді, де обговорювалися 

поточні проблеми та шляхи їх вирішення, стан та перспективи розвитку Рад 

молодих вчених, методи активізації діяльності та помноження результативності 

їх роботи, НТМВ було представлено головою Перепьолкіною О. О. (18 червня 

2021 р.); 

14) проведення загальних зборів з підведенням підсумків роботи 

товариства у 2020-2021 навчальному році (25 червня 2021 р.). 


