
ПЛАН РОБОТИ РАДИ МОЛОДИХ НАУКОВЦІВ УДПУ НА 2015/2016 Н.Р. 

 

№ 

з/п 

Зміст роботи Термін 

виконання 

Відповідальні 

1. Затвердження складу, основних 

напрямів роботи Ради молодих 

науковців та затвердження плану 

роботи на 2015/2016 н. р. 

жовтень 

2015 року 

голова ради 

Слатвінський М.А. 

2. Участь та практична допомога в 

організації науково-практичних 

конференцій та інших науково-

практичних заходів, що проводяться 

на базі УДПУ 

протягом 

року 

голова ради 

Слатвінський М.А., 

члени ради 

3. Організація та проведення РМН 

УДПУ Всеукраїнської науково-

практичної конференції молодих 

науковців 

травень 

2016 року 

голова ради 

Слатвінський М.А., 

члени ради 

4. Організація роботи Рад молодих 

науковців на факультетах 

протягом 

року 

голова ради 

Слатвінський М.А., 

члени ради 

5. Про розробку рекомендацій щодо 

вдосконалення нормативних актів, які 

стосуються діяльності та 

стимулювання молодих вчених 

протягом 

року 

голова ради 

Слатвінський М.А. 

6. Встановлення співпраці з Радами 

молодих вчених інших ВНЗ 

протягом 

року 

голова ради 

Слатвінський М.А., 

члени ради 

7. Надання практичної та організаційно-

методичної допомоги Студентському 

науковому співтовариству УДПУ 

протягом 

року 

голова ради 

Слатвінський М.А., 

члени ради 

8. Проведення конкурсу «Кращий 

молодий науковець УДПУ» 

квітень-

травень 

2016 р. 

голова ради 

Слатвінський М.А. 

9. Організація та участь у заходах, 

присвячених Дню науки 

травень 

2016 р. 

голова ради 

Слатвінський М.А., 

члени ради 

10. Моніторинг  науково-пошукової і 

науково-дослідницької діяльності 

протягом 

року 

голова ради 

Слатвінський М.А. 



молодих науковців 

11. Редагування та оновлення 

інформаційного порталу Ради 

молодих науковців на веб-сторінці 

університету 

протягом 

року 

 

голова ради 

Слатвінський М.А. 

12. Підготовка та надання інформації  про 

вимоги оформлення проектів для 

отримання грантів, стипендій ВРУ, 

КМУ та інших премій і стипендій для 

молодих вчених 

протягом 

року 

голова ради 

Слатвінський М.А., 

члени ради 

13. Інформування молодих науковців та 

аспірантів університету про 

можливість участі у наукових 

заходах, що плануються у наукових 

установах України та за кордоном 

протягом 

року 

голова ради 

Слатвінський М.А., 

члени ради 

14. Інформування молодих науковців про 

прогресивні освітні програми, 

інноваційні та інформаційно-

комунікаційні технології з метою їх 

використання у науково-

дослідницькій роботі та навчальному 

процесі 

протягом 

року 

голова ради 

Слатвінський М.А., 

члени ради 

15. Активізація участі молодих науковців 

УДПУ в зарубіжних та вітчизняних 

наукових конкурсах, програмах тощо 

протягом 

року 

голова ради 

Слатвінський М.А., 

члени ради 

16. Залучення молодих науковців УДПУ 

до опублікування наукових 

досліджень у вигляді статей в 

наукових журналах, що входять в 

міжнародні бази даних Scopus, Web of 

Science, Copernicus та ін.  

протягом 

року 

голова ради 

Слатвінський М.А., 

члени ради 

 

 

Голова РМН УДПУ                                                                  М.А. Слатвінський 

 


