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Проректор з науково-дослідної роботи 
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безпеки життєдіяльності 
д.с.-г.н., процесор 
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ПЛАН 
роботи ради молодих вчених Львівського державного 

університету безпеки життєдіяльності 
на II семестр 2020-2021 навчального року 

№ 
з/п Види роботи Термін 

виконання Відповідальні 
Відмітка 

про 
виконання 

1 ОРГАН [ІЗАЦІЙНА РОБОТА 
1.1. Переглянути та при 

необхідності внести зміни до 
Положень про наукове 
товариство студентів, 
курсантів, слухачів, 
ад'юнктів, докторантів і 
молодих вчених Львівського 
державного університету 
безпеки життєдіяльності та 
про раду молодих вчених 
Львівського державного 
університету безпеки 
життєдіяльності відповідно 
до Закону України «Про 
вищу освіту». 

лютий-
березень 
2021 р. 

ВІДДІЛ 

організації 
науково-
дослідної 
діяльності 

(далі 
ВОНДД), 

голова, 
заступник, 
секретар та 
члени ради 

молодих 
вчених (далі 

РМВ) 

1.2 Надавати кафедрам 
інформацію, щодо 
конференцій молодих 
вчених, які проводяться в 
інших закладах вищої освіти 
(далі ЗВО) України та 
країнах зарубіжжя. 

протягом II 
семестру 

ВОНДД, 
голова, 

заступник, 
секретар та 
члени РМВ 

1.3. Висвітлювати результати 
роботи наукового товариства 
та РМВ в періодичних 
виданнях Університету, на 
сторінці фейсбук, 

протягом II 
семестру 

ВОНДД, 
голова, 

заступник, 
секретар та 
члени РМВ 



локальному інформаційному 
порталі та інших ЗМІ. 

1.4. Організувати засідання РМВ 
для обговорення та 
визначення основних 
напрямків діяльності 

щокварталу голова РМВ 

1.5. Організувати перевірку 
роботи наукового товариства 
кожної кафедри 
Університету 

не рідше 2-х 
разів на 
квартал 

голова, 
заступник та 
члени РМВ 

1.6. Організувати та провести 
Міжнародна науково-
практична конференція 
молодих вчених, курсантів 
та студентів "Проблеми та 
перспективи розвитку 
системи безпеки 
життєдіяльності" 

квітень 
2021 р. 

відповідальні 
за наукову 
роботу по 
кафедрах, 
вондд, 
голова, 

заступник, 
секретар та 
члени РМВ 

1.7. Організувати обговорення 
доповідей членів наукового 
товариства на засіданнях 
РМВ для визначення кращих 
та представлення їх на 
наукових конференціях 
різних рівнів. 

протягом II 
семестру 

голова, 
заступник, та 
члени РМВ 

1.8. Скласти звіт РМВ про 
роботу в II семестрі 2020-
2021 навчальному році. 

червень 
2021 р. голова РМВ 

2. НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА НА КАФЕДРАХ 
2.1 Організувати проведення 

занять з членами наукового 
товариства з вивчення 
основних положень щодо 
проведення науково-
дослідної роботи на 
кафедрах: 
• виготовлення макетів, 
лабораторних установок та 
удосконалення науково-
лабораторної бази; 
• організація та проведення 
НДР; 
• організація, проведення та 
участь у роботі наукових 
конференцій; 

протягом II 
семестру 

відповідальні 
за наукову 
роботу по 

кафедрах та 
члени РМВ 



• підготовка наукових 
статей. 

2.2. Організувати участь 
молодих вчених у науково-
дослідних роботах, які 
проводяться в ЛДУБЖД. 

протягом II 
семестру 

голова, 
заступник 
голови та 

члени РМВ 
2.3. Організувати проведення 

наукових семінарів на 
інститутах та кафедрах. 

протягом II 
семестру 

відповідальні 
за наукову 
роботу по 
кафедрах 
голова, 

заступник 
голови та 

члени РМВ, 
вондд 

2.4. Організувати участь 
молодих вчених у публікації 
результатів своїх досліджень 
в наукових виданнях, в тому 
числі в збірках наукових 
праць «Пожежна безпека», 
«Вісник Львівського 
державного університету 
безпеки життєдіяльності», 
«Педагогіка і психологія 
професійної освіти» та 
«Львівський філологічний 
часопис». 

протягом II 
семестру 

відповідальні 
за наукову 
роботу по 
кафедрах, 

голова, 
заступник 
голови та 

члени РМВ 

3. ПРОВЕДЕННЯ ЗАХОДІВ МІЖ ЗАКЛАДАМИ ВИЩОЇ ОСВІТИ 
3.1. Організувати участь 

курсантів та студентів 
університету в 
конференціях, конкурсах 
наукових робіт тощо, що 
проводяться в інших ЗВО. 

протягом II 
семестру 

голова, 
заступник 
голови та 

члени РМВ 

3.2. Взяти участь в роботі 
конференцій молодих 
вчених, які проводяться 
Радою молодих вчених при 
МОН, Радами молодих 
вчених ЗВО Львівщини. 

за планом 
РМВ МОН, 
РМВ ЗВО 
Львівщини 

вондд, 
голова, 

заступник 
голови та 

члени РМВ 

3.3. Відбір кандидатур для участі 
у щорічних конкурсах 
різного рівня та надання 
іменних стипендій. 

протягом II 
семестру 

відповідальні 
за наукову 
роботу по 
кафедрах, 

голова РМВ 



4. МІЖДНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ 
4.1. Організувати участь 

курсантів та студентів в 
роботі науково-практичних 
та науково-технічних 
конференціях, які будуть 
проводитися у закордонних 
зво. 

протягом II 
семестру 

вондд, 
голова, 

заступник 
голови та 

члени РМВ 

4.2. Організувати участь 
курсантів та студентів у 
конкурсах на кращу наукову 
роботу курсантів та 
студентів, що проводяться у 
закордонних ЗВО. 

протягом II 
семестру 

вондд, 
голова, 

заступник 
голови та 

члени РМВ 

Голова Ради молодих 

вчених ЛДУБЖД 

Заступник голови Ради молодих 

вчених ЛДУБЖД 

Секретар Ради молодих 

вчених ЛДУБЖД 

митро КОБИЛКІН 

Олена ВАВРИНІВ 

Володимир МАРИЧ 


