
План роботи Ради молодих вчених МДПУ імені Богдана Хмельницького 

на  2019 р. 

№ Зміст роботи Термін 

виконання 

Відповідальні 

1 Оновлення банку даних про молодих вчених Протягом 

року 

Представники 

РМВ в 

інституті/ 

факультетах 

2 Зустріч з ректором та  

проректором з наукової роботи з  

питань розвитку науки в  

університеті для молодих учених 

Січень-

вересень 

2019 р. 

Бунчук О.В. 

Чорна В.В. 

3 Затвердження плану роботи РМВ Грудень 

2018 р. 

Бунчук О.В, 

Чорна В.В. 

4 Презентація наукових заходів та результатів 

науково-дослідної роботи аспірантів, докторантів та 

молодих вчених університету, розміщення на сайті 

РМВ 

Протягом 

року 

Чорна В.В., 

представники 

РМВ в 

інституті/ 

факультетах 

5 Здійснення моніторингу та аналізу наукової 

діяльності молодих вчених 

Грудень 

2019 р. 

Члени РМВ 

6 Оновлення інформації на офіційному сайті в 

рубриці «Рада молодих вчених» 

Протягом 

року 

Попелешко 

Ю.І., 

представники 

РМВ в 

інституті/ 

факультетах 

7 Підсумки наукової діяльності  молодих учених у 

2019 р. 

Грудень 

2019 р. 

Чорна В.В. 

8 Підготовка річного звіту про роботу Ради молодих 

вчених за 2019 н.р. 

Жовтень-

грудень 

2019 р. 

Бунчук  О.В. 

9 Організація роботи Наукових товариств на 

факультетах 

Протягом 

року 

Чорна В.В., 

представники 

РМВ в 

інституті/ 

факультетах 

10 Інформування молодих вчених про:  

- гранти й міжнародні проекти для молодих вчених 

України; 

- вимоги проходження стажування для молодих 

вчених, можливості проходження стажування за 

кордоном 

Протягом 

року 

Бунчук О.В., 

представники 

РМВ в 

інституті/ 

факультетах 



- конференції, журнали та збірники наукових праць, 

які входять до міжнародних наукометричних та 

реферативних баз даних 

11 Організація участі членів РМУ в наукових 

конференціях, семінарах та інших заходах 

Університету для молодих вчених 

Протягом 

року 

представники 

РМВ в 

інституті/ 

факультетах 

12 Інформування молодих науковців та аспірантів 

університету про можливість участі у наукових 

заходах, що плануються у наукових установах 

України та за кордоном 

Протягом 

року 

представники 

РМВ в 

інституті/ 

факультетах 

13 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 

представники 

РМВ в 

інституті/ 

факультетах 

14 Організація та проведення III Всеукраїнської Internet-

конференції:  «Сучасна наука: тенденції та перспективи» 

(м. Мелітополь, 2020 р.). 

Жовтень 

2019 р. 

Бунчук О.В., 

Чорна В.В. 

Члени РМВ 

15 Участь в організації науково-практичних 

конференцій та інших наукових заходах, що 

проводяться на базі МДПУ 

Протягом 

року 

Бунчук О.В., 

Чорна В.В. 

Члени РМВ 

16 Підготовка та видання збірника  за підсумками 

інтернет-конференції 

Листопад-

грудень 

2019 

Бунчук О.В., 

Чорна В.В. 

Яковенко І.О. 

17 Організація та участь у заходах, присвячених Дню 

науки  

Травень 

2017 р 

Члени РМВ 

18 Організація та проведення наукових семінарів, 

круглих столів, зустрічей молодих вчених і 

студентів з провідними науковцями, визначними 

діячами мистецтва, журналістами  та ін.  

Протягом 

року 

Бунчук О.В., 

Чорна В.В. 

Члени РМВ 

19 Участь у проведенні заходів, присвячених Дню 

працівника освіти  

Жовтень 

2019 р. 

Бунчук О.В., 

Чорна В.В. 

Члени РМВ 

20 Залучення молодих науковців МДПУ імені Богдана 

Хмельницького до опублікування наукових 

досліджень у фахових журналах 

Протягом 

року 

Бунчук О.В. 

Члени РМВ 

21 Проведення загальноуніверситетського конкурсу з 

педагогічної майстерності для здобувачів вищої 

освіти  

Листопад 

2019 р. 

Бунчук О.В., 

Чорна В.В. 

Члени РМВ 

22 Круглий стіл на тему «Проблеми самореалізації 

молодих вчених в умовах сьогодення» 

Травень 

2019 р. 

Бунчук О.В., 

Чорна В.В. 

представники 

РМВ в 

інституті/ 



факультетах 

23 Обговорення питання щодо  подання кандидатур на  

здобуття гранту президента України, кандидатур на 

здобуття стипендій Кабінету міністрів України та 

Верховної ради України 

Березень, 

2019 

Бунчук О.В. 

Члени РМВ 

24 Участь у роботі Вченої ради університету Протягом 

року 

Чорна В.В. 

 

25 Подання пропозицій щодо вдосконалення 

розпорядчих документів університету, які 

стосуються діяльності та стимулювання молодих 

вчених 

Протягом 

року 

Бунчук О.В. 

Члени РМВ 

26 Надання практичної та організаційно-методичної 

допомоги Науковому товариству студентів, 

аспірантів, докторантів і молодих вчених 

університету 

Протягом 

року 

Бунчук О.В., 

Чорна В.В. 

Члени РМВ 

27 Співпраця з науковими школами, навчально-

науковими центрами та навчально-методичними 

лабораторіями університету 

Протягом 

року 

Бунчук О.В., 

Чорна В.В. 

Члени РМВ 

28 Висвітлення досягнень молодих вчених 

університету у ЗМІ  

Протягом 

року 

представники 

РМВ в 

інституті/ 

факультетах 

29 Підписання договорів про співробітництво з Радами 

молодих учених провідних закладів педагогічного 

профілю в Україні та за її межами, та активна робота 

по обміні інформацією та науковій допомозі 

молодим ученим. Співучасть в організації 

конференцій з іншими Радами молодих вчених 

провідних закладів педагогічного профілю в 

Україні  

Протягом 

року 

Бунчук О.В., 

Чорна В.В. 

Члени РМВ 

 

 

 

 

 

Голова Ради молодих вчених 

МДПУ імені Богдана Хмельницького                                 Бунчук О.В. 


