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ПЛАН РОБОТИ РАДИ МОЛОДИХ НАУКОВЦІВ НА 2019/2020 Н.Р. 

 

№ Зміст роботи   Термін Відповідальні 

з/п      виконання  

1. Затвердження складу та вересень 2019 голова ради 

 основних напрямків роботи,  Мельник О.С. 

 плану  Ради  молодих  науковців   

 на 2019/2020 н. р.     

2. Організація роботи Рад молодих вересень 2019 голови РМН факультетів 

 науковців на факультетах    

3. Проведення засідань РМН  щоквартально голова ради 

       Мельник О.С. 

4. Надання  практичної та протягом року голови РМН факультетів 

 організаційно-методичної    

 допомоги  студентському   

 науковому товариству     

5. Супроводження веб-сайту РМН протягом року Чичук В.М. 

 на сервері УДПУ     

6. Надання інформації про вимоги протягом року голова ради 

 оформлення проектів для  Мельник О.С. 

 отримання Грантів,  стипендій   

 Верховної  Ради України,   

 Кабінету Міністрів України,   

 інших стипендій та премій для   

 молодих  учених  в  Україні  та   

 закордоном      

7. Інформування молодих учених і протягом року голови РМН факультетів 

 аспірантів  УДПУ  про   

 можливість участі  у наукових   

 заходах, що плануються у ВНЗ   

 та наукових установах України   

 та за кордоном     

8. Участь в організації науково- протягом року заступники голови РМН 

 практичних конференцій та   УДПУ 

 інших наукових заходах, що    

 проводяться на базі УДПУ    

9. Звіт молодих аспірантів та  Жовтень 2019 заступники голови РМН 

 здобувачів університету про  Травень 2020  

 стан підготовки до захисту    

 дисертаційних досліджень    

10. Встановлення співпраці з  протягом року голова ради 

 Радами молодих вчених інших  Мельник О.С. 

 ВНЗ       

11. Участь в організації та   Грудень 2019 – голови РМН факультетів 

 проведенні І етапу   лютий 2020  

 Всеукраїнських студентських   

 олімпіад з навчальних     

 дисциплін та спеціальностей    
 



12. Організація І туру  конкурсу листопад – голови РМН факультетів 

 студентських наукових робіт  грудень 2019  

13. Засідання  круглих столів протягом року голова ради 

 молодих вчених  до знаменних  Мельник О.С. 

 дат          

14. Залучення молодих науковців та протягом року голова ради 

 студентів  до виконання  Мельник О.С. 

 дослідницької роботи в  межах   

 держбюджетних   та   

 кафедральних тем      

15. Моніторинг науково-пошукової протягом року голова ради 

 і науково-дослідницької  Мельник О.С. 

 діяльності         

 молодих науковців      

16. Залучення  молодих  науковців протягом року Курмаєв П.Ю. 

 УДПУ  до опублікування   

 наукових досліджень  у вигляді   

 статей в наукових журналах, що   

 входять в міжнародні бази даних   

 Scopus,  Web of  Science,   

 Copernicus та ін.      

17. Допомога молодим  вченим у протягом року голова ради 

 захистіінновацій,зокрема,  Мельник О.С. 

 надання   консультацій в   

 оформленні патентів і свідоцтв   

 на твори.         

18. Круглий стіл молодих учених і протягом року голова ради 

 аспірантів УДПУ з провідними  Мельник О.С. 

 науковцями, керівниками   

 наукових шкіл       

19. Проведення  конкурсів  квітень 2020р. голова ради, заступники 

 «Кращий молодий  науковець   

 УДПУ»  та  «Кращий  молодий   

 дослідник УДПУ»      

20. Участь  у  наукових  заходах  в протягом року голова ради, заступники 

 рамках проведення фестивалю   

 науки в УДПУ       

21. Організація та проведення РМН травень 2020р. голова ради, заступники 

 УДПУ Всеукраїнської науково-   

 практичної   конференції   

 молодих науковців      

22. Підготовка  річного звіту  про червень 2020р. голова ради, заступники 

 роботу Ради молодих науковців   

 за 2019-2020 н.р.      
 
 
 
 
 
 

Голова РМН О.С. Мельник 


