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ПОЛОЖЕННЯ
ПРО РАДУ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ

ЛЬВІВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО МЕДИЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
імені Данила Галицького

1. Загальні положення.
1.1. Рада молодих вчених (далі РМВ) Львівського національного медичного 

університету імені Данила Галицького (далі ЛНМУ імені Данила Галицького) є 
громадською організацією молодих вчених ЛНМУ імені Данила Галицького віком 
до 35 років.

1.2. РМВ здійснює свою діяльність згідно з Конституцією України, Законами 
України “Про вищу освіту”, “Про наукову і науково-технічну діяльність”, “Про 
об’єднання громадян”, нормативними документами Міністерства охорони 
здоров’я України та міністерства освіти і науки України, відповідно до Статуту 
ЛНМУ імені Данила Галицького та на підставі цього Положення.

1.3. РМВ у своїй роботі керується принципами верховенства наукової творчості, 
змагальності та конкурсності; рівноправстві усіх членів, самоврядування та 
гласності у роботі; накопичення і примноження наукового потенціалу ЛНМУ імені 
Данила Галицького та виховання майбутніх науково-педагогічних кадрів.

1.4. Назва РМВ.
1.4.1. Українською мовою: Рада молодих вчених Львівського національного 

медичного університету імені Данила Галицького. Скорочено: РМВ ЛНМУ 
імені Данила Галицького.

1.4.2. Англійською мовою: Young Scientist’s Council of Danylo Halytsky Lviv National 
Medical University. Скорочено: YSC LMNU.

1.5. РМВ функціонує без державної реєстрації, не набуває прав юридичної особи та 
не може вступати від свого імені в цивільні правовідносини.

1.6. РМВ працює в тісному взаємозв’язку з адміністрацією, структурними 
підрозділами та іншими громадськими організаціями ЛНМУ імені Данила 
Галицького.

1.7. У РМВ відсутня система членських внесків.
1.8. РМВ має свій бланк, печатку, штамп, емблему та інші реквізити, необхідні для 

здійснення всіх видів діяльності згідно з даним положенням. Зразки звітно- 
облікової документації та інших реквізитів приймаються шляхом голосування 
членами РМВ.

2. Основна мета, завдання, функції та напрями діяльності.
2.1. Метою діяльності РМВ є всебічне сприяння розвитку медичної і 

фармацевтичної науки та захист наукових і професійних інтересів молодих 
вчених.

2.2. Завдання РМВ є:
• сприяння підвищенню якості підготовки спеціалістів, підвищенню 

кваліфікаційного рівня та постійному ознайомленню молодих лікарів із 
досягненнями медичної та суміжних наук;

• сприяння науковій діяльності молодих науковців, підтримка самостійної 
науково-дослідницької роботи;

• підвищення теоретичного рівня і практичної значимості науково- 
дослідницьких робіт молодих вчених;



• сприяння публікації та впровадженню в практику результатів наукових 
робіт молодих вчених;

• проведення наукових з’їздів, конференцій, симпозіумів, виставок, семінарів, 
майстер-класів, тренінгів, круглих столів та публікація збірок наукових 
праць, тез, випуск власного друкованого органу;

• поширення міжнародних зв’язків, встановлення контактів з науковими 
товариствами України та зарубіжних країн для обміну делегаціями і 
спільної наукової діяльності;

• інформування української та зарубіжної громадськості про свою діяльність.

2.3. ФункціїРМВ є:
• керує та організовує роботу молодих вчених ЛНМУ імені Данила 

Галицького;
• організовує та проводить наукові форуми, школи молодих вчених, фахові 

конкурси та інші заходи передбачені планом роботи РМВ;
• сприяє комплексній розробці молодими вченими наукових тем з провідної 

проблематики кафедр;
• налагоджує співробітництво з українськими громадськими об’єднаннями, 

установами, підприємствами, зарубіжними установами та організаціями для 
виконання завдань РМВ згідно з цим положенням;

• налагоджує взаємодію з іншими науковими товариствами ЛНМУ імені 
Данила Галицького та з органами студентського самоврядування;

• бере участь в обговоренні кандидатур на присудження членам РМВ премій, 
іменних стипендій, цінних призів, здобуття грантів, присвоєння їм 
державних та відомчих нагород та подає їх на розгляд Вченої Ради ЛНМУ 
імені Данила Галицького;

• розглядає питання, що вносяться на обговорення членами РМВ;
• висвітлює роботу РМВ в пресі;
• виносить питання, що стосується роботи РМВ на розгляд деканатів та 

Вчених Рад факультетів, ректорату та Вченої Ради ЛНМУ імені Данила 
Г алицького;

• підтримує зв’язки з РМВ інших вищих навчальних закладів України та 
інших країн.

2.4. РМВ має право:
• заслуховувати та обговорювати звіти Голови РМВ та членів РМВ про їх 

діяльність між засіданнями;
• ухвалювати резолюції, звернення та інші необхідні документи;
® приймати рішення про прийом до РМВ нових членів та виключення членів з 

РМВ.
2.5. Рішення Ради оформлюються у вигляді постанов або протокольних рішень.
2.6. Обов’язки та повноваження членів РМВ визначаються і затверджуються 

Головою РМВ та/або заступником Голови РМВ.
2.7. Засідання РМВ відбуваються не рідше одного разу на місяць.

3. Структура РМВ

3.1. До складу РМВ входять: Голова РМВ, заступник Голови РМВ, секретар РМВ, 
члени РМВ.



3.2. Загальне число молодих науковців в РМВ не повинно перевищувати 25 осіб;

3.3. Голова РМВ.
3.3.1. Голова РМВ обирається на засіданні РМВ з числа членів РМВ простою 

більшістю голосів на термін повноважень два роки і затверджується наказом 
ректора ЛНМУ імені Данила Галицького.

3.3.2. Кандидатури на посаду Голови РМВ можуть висуватися РМВ, проректором з 
наукової роботи ЛНМУ імені Данила Галицького та науковим керівником 
РМВ.

3.3.3. Голова РМВ може бути звільнений з посади відповідним рішенням шляхом 
відкритого голосування РМВ простою більшістю голосів, затвердженим 
проректором з наукової роботи ЛНМУ імені Данила Галицького та науковим 
керівником РМВ або спеціальним наказом ректора ЛНМУ імені Данила 
Г алицького.

3.3.4. Обов’язки Голови РМВ:
• репрезентує РМВ у стосунках з керівними органами ЛНМУ імені Данила 

Галицького, державними та громадськими організаціями, установами та 
підприємствами усіх форм власності, як в Україні, так і за її межами;

• має право підпису документів РМВ;
• здійснює оперативний контроль за діяльністю та виконанням рішень РМВ;
• видає розпорядження з поточних питань;
• представляє річний звіт про діяльність РМВ;
• здійснює іншу діяльність в межах наданих йому повноважень.

3.3.5. У разі тимчасової неможливості виконання Головою покладених на нього 
обов’язків, останній має право на цей час передати свої повноваження 
заступнику Голови РМВ.

3.4. Заступник Г о лови РМВ.
3.4.1. Заступник Голови РМВ обирається на засіданні РМВ з числа членів РМВ 

простою більшістю голосів на термін повноважень два роки.
3.4.2. Обов’язки заступника Голови РМВ:

• здійснює безпосереднє керівництво науковою, організаційно-методичною 
діяльністю та зовнішніми зв’язками РМВ.

• здійснює всебічну допомогу Голові РМВ у виконанні його обов’язків.

3.5. Секретар РМВ.
3.5.1. Секретар РМВ обирається на засіданні РМВ з числа членів РМВ простою 

більшістю голосів на термін повноважень два роки.
3.5.2. Обов’язки Секретаря РМВ:

• здійснює оформлення та упорядкування обліково-звітної документації 
РМВ;

• веде діловодство РМВ;
• засвідчує документи РМВ;
® контролює регламент проведення засідань РМВ та інших заходів;
• інформує членів РМВ про дату засідань РМВ;
• контролює присутність членів РМВ на засіданнях.



4. Членство в РМВ.
4.1. Членство в РМВ здійснюється на добровільних засадах і є індивідуальним.
4.2. В РМВ встановлюється дійсне та почесне членство.
4.3. Дійсним членом РМВ може бути кожен інтерн, магістр, клінічний ординатор, 
аспірант або співробітник ЛНМУ імені Данила Галицького віком до 35 років, який 
визнає це Положення та активно бере участь у науковій діяльності.
4.4. Прийом в дійсні члени РМВ проводиться РМВ простою більшістю голосів на 
підставі письмової анкети претендента, рекомендації завідувача відповідної кафедри 
та рекомендації наукового керівника РМВ.
4.5. Членство в РМВ припиняється у випадку:

• дій, що завдають шкоди РМВ або підривають його авторитет;
• у випадку завершення навчання чи звільнення з ЛНМУ імені Данила 

Галицького.
4.6. Рішення про припинення членства в РМВ приймаються РМВ простою більшістю 
голосів на підставі пункту 4.5 даного Положення.
4.7. Без відома Голови РМВ і/або заступника Голови РМВ члени РМВ не 
уповноважені представляти РМВ на будь-якому рівні, укладати угоди від імені РМВ.
4.8. Почесне членство в РМВ існує з метою відзначення наукових досягнень дійсних 
членів РМВ, які досягли граничного віку дійсного членства в РМВ (35 років), а також 
молодих вчених інших вищих навчальних закладів України та іноземних країн. 
Почесні члени, що працюють в ЛНМУ імені Данила Галицького, зберігають права, 
що ними користуються дійсні члени РМВ.
4.9. Почесне членство надається РМВ та зберігається відзначеною особою довічно.
4.10. Членам РМВ видаються документи зразків, прийнятих РМВ.

5. Права та обов’язки членів РМВ ЛНМУ.
5.1. Члени РМВ мають право:

• брати участь у роботі всіх заходів, які проводить РМВ;
• обговорювати питання діяльності РМВ та вносити пропозиції щодо 

вдосконалення його роботи;
• на представництво власних інтересів з боку РМВ в керівних органах ЛНМУ 

імені Данила Галицького;
• представляти на конкурсній основі результати своєї наукової роботи у 

друкованих виданнях РМВ;
• обирати та бути обраними до керівних органів РМВ;
• отримувати методичну та інформаційну допомогу від РМВ;
• бути рекомендованими до подання на нагородження преміями, стипендіями, 

подяками, державними нагородами та іншими видами відзнак і нагород 
відповідно до чинного законодавства та Статуту ЛНМУ імені Данила 
Галицького;

5.2. Члени РМВ зобов’язані:
• дотримуватись цього Положення;
• брати участь в роботі РМВ та регулярно відвідувати засідання РМВ;
• проводити науково-дослідну роботу, виступати з доповідями на наукових 

конференціях РМВ;
• не порушувати конфіденційності правової та іншої інформації, пов’язаної з 

діяльністю РМВ;
• надавати необхідну допомогу в проведенні заходів РМВ та виконувати рішення 

його керівних органів;



• звітувати про виконану наукову та організаційну роботу;
• пропагувати діяльність РМВ, сприяти підвищенню престижу та авторитету 

РМВ та ЛНМУ імені Данила Галицького.

6. Співпраця з молодіжними науковими товариствами ЛНМУ.
6.1. РМВ активно підтримує зв’язки з Студентським науковим товариством ЛНМУ 
імені Данила Галицького та всебічно сприяє виконанню концепції підготовки 
науково-педагогічних кадрів в ЛНМУ імені Данила Галицького з позицій наступності 
та спадкоємності.
6.2. РМВ може виконувати з молодіжними товариствами ЛНМУ імені Данила
Галицького спільні проекти відповідно до завдань, обумовлених цим Положенням, та 
укладати з ними угоди про співпрацю.

7. Основи фінансово-господарської діяльності.
7.1. РМВ не виконує фінансових функцій.
7.2. Фінансування матеріальних витрат, пов’язаних з роботою РМВ, здійснюється 
відповідно до кошторису, затвердженого ректором ЛНМУ імені Данила Галицького, 
за рахунок коштів, що виділяються ЛНМУ імені Данила Галицького
7.3. Для забезпечення діяльності РМВ, ЛНМУ імені Данила Галицького закріплює за 
РМВ приміщення, виділяє оргтехніку й витратні матеріали до неї, створює необхідні 
умови для його ефективної діяльності.
7.4. Всі підрозділи ЛНМУ імені Данила Галицького всебічно сприяють статусній 
діяльності РМВ.

8. Заключні положення.
8.1. Дане Положення вступає в дію з моменту ухвалення Вченою радою ЛНМУ імені 
Данила Галицького та затвердження ректором університету.
8.2.Зміни та доповнення до даного Положення вносяться:

• рішенням засідання РМВ затвердженим науковим керівником РМВ 
8.3. Діяльність РМВ може бути припинена:

• рішенням Ради РМВ за погодженням з проректором з наукової роботи та 
науковим керівником РМВ;

• спеціальним наказом ректора ЛНМУ імені Данила Галицького.

Науковий керівник 
Ради молодих вчених 
д.мед.н., професор Масна 3.3.


