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ЗВІТ  

ГОЛОВИ РАДИ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ УНІВЕРСИТЕТУ ПРО 

ДІЯЛЬНІСТЬ НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА СТУДЕНТІВ, КУРСАНТІВ, 

СЛУХАЧІВ, АД’ЮНКТІВ, ДОКТОРАНТІВ І МОЛОДИХ ВЧЕНИХ 

У 2021-2022 НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ 

 

 
Організаційна робота: 

1) Оновлено склад Наукового товариства студентів, курсантів, слухачів, 

ад’юнктів, докторантів і молодих вчених Львівського державного 

університету безпеки життєдіяльності та створено електронний реєстр 

членів наукового товариства.  

2) Впродовж року кафедрам навчально-наукових інститутів Університету та 

молодим вченим надавалася інформація, щодо організації конференцій 

молодих вчених, які проводяться в інших закладах вищої освіти України 

та закордоном. 

3) Результати роботи наукового товариства та РМВ висвітлювалися на 

офіційному сайті університету та сторінці фейсбук. 

4) Відбувалися засідання РМВ із обговорення основних напрямів діяльності 

в онлайн та оф лайн режимах. 

5) Проведено перевірку діяльності наукового товариства кожної з кафедр 

Університету. 

6) Співорганізатори міжнародної науково-практичної конференції молодих 

вчених, курсантів та студентів "Проблеми та перспективи розвитку 

системи безпеки життєдіяльності".  
7) Співорганізатори міжнародних, всеукраїнських науково-практичних 

конференцій для курсантів, студентів та молодих вчених, ініціаторами 

яких були кафедри навчально-наукових інститутів університету. 
 
Науково-дослідна робота: 

1) Проведені заняття з членами наукового товариства з вивчення основних 

положень щодо проведення науково-дослідної роботи на кафедрах:  

• виготовлення макетів, лабораторних установок та удосконалення 

науково-лабораторної бази;  

• організації та проведення НДР;  

• організації, проведення та участі у роботі наукових конференцій;  

• підготовці наукових статей. 



2) Організовано участь молодих вчених у науково-дослідних роботах, які 

проводилися в ЛДУБЖД. 

3) Організовано проведення наукових семінарів для молодих вчених на 

інститутах та кафедрах. 

4) Організовано участь молодих вчених у публікації результатів своїх 

досліджень в наукових виданнях, в тому числі в збірниках наукових праць 

«Пожежна безпека», «Вісник Львівського державного університету 

безпеки життєдіяльності», «Педагогіка і психологія професійної освіти» та 

«Львівський філологічний часопис». 

 

Проведення заходів між закладами вищої освіти 

1) Організовано участь курсантів, студентів, молодих вчених університету в 

конференціях, конкурсах наукових робіт, що проводилися в інших ЗВО. 

2) Прийнято участь у роботі Ради молодих вчених при МОН України та РМУ 

при Львівській обласній державній адміністрації. 

3) Проводилися відбори кандидатур для участі у щорічних стипендіальних 

конкурсах, зокрема для отримання іменних стипендій ім. Чорновола, 

премій з нагоди дня науки, конкурсі Ради молодих вчених при МОН 

України «Молодий вчений року 2022» та ін. 

 

Міжнародна діяльність  

1) Організовано участь курсантів та студентів в роботі науково-практичних 

та науково-технічних конференцій, що проводилися ЗВО країн ЄС. 

2) Консультування представників наукового товариства з приводу участі в 

програмі ЕРАЗМУС+ академічної мобільності до Кінгстонського 

університету м. Лондон, Сполучене Королівство Великої Британії та 

Північної Ірландії. 

 

 

 

 

 

Голова Ради молодих вчених ЛДУБЖД  

канд. техн. наук        Дмитро КОБИЛКІН 

 

 

 

 


