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ПЛАН  

РОБОТИ РАДИ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ  

Державного вищого навчального закладу “Придніпровська державна академія 

будівництва та архітектури” на 2020 рік 

 

№ 

з/п 

Зміст роботи Термін виконання Відповідальні 

1 Затвердження складу Ради молодих 

вчених та плану роботи на 2020 

календарний рік 

січень 2020 голова ради 

Кононова О.Є. 

2 Проведення засідань активу Ради 

молодих вчених 

протягом року голова ради 

Кононова О.Є. 

3 Спільно з ГО “Відкрите знання” 

організація та проведення відкритих 

публічних лекцій Лекторію “Світ 

науки” в Центральній міській 

бібліотеці 

протягом року голова ради 

Кононова О.Є. 

4 Презентація наукових заходів та 

результатів науково-дослідної роботи 

молодих вчених академії 

протягом року голова ради 

Кононова О.Є. 

5 Інформаційно-методичне 

забезпечення проведення 

міжнародних, всеукраїнських, 

міжвузівських та університетських 

науково-практичних конференцій 

молодих вчених  

протягом року голова ради 

Кононова О.Є.  

6 Організація вузівського конкурсу 

“Кращий молодий вчений”  

квітень-травень 2020 голова ради 

Кононова О.Є. 

7 Надання практичної та організаційно-

методичної допомоги науковому 

товариству студентів та аспірантів  

протягом року голова ради 

Кононова О.Є.  

8 Засідання круглих столів молодих 

вчених до знаменних дат 

протягом року голова ради 

Кононова О.Є.  

9 Організація та участь у заходах, 

присвячених Дню науки 

квітень - травень 

2020 

голова ради 

Кононова О.Є. 

10 Захід, приурочений до Дня науки.  

Наукові дебати «Сучасні наукові 

дослідження: результати і 

перспективи розвитку» 

травень 2020 голова ради 

Кононова О.Є. 

11 Організація грантової підтримки 

молодих вчених та організація 

стажувань аспірантів та молодих 

вчених академії в ВНЗ ЄС 

протягом року голова ради 

Кононова О.Є. 

12 Організація проектів співпраці за 

програмою Erasmus + 

протягом року голова ради 

Кононова О.Є. 



13 Налагодження співробітництва з 

Радою молодих вчених 

Дніпропетровської області  

протягом року голова ради 

Кононова О.Є. 

14 Участь у проведенні обласного 

конкурсу “Кращий молодий вчений” 

та “Краща рада молодих вчений” 

вересень – жовтень 

2020  

голова ради 

Кононова О.Є. 

15 Участь в обласному конкурсі 

проектів “Молоді вчені – 

Дніпропетровщини” 

вересень – грудень 

2020 

голова ради 

Кононова О.Є. 

16 Участь в міському конкурсі проектів 

“Молодь Дніпропетровщини – 

рідному місту” 

листопад – грудень 

2020 

голова ради 

Кононова О.Є. 

17 Моніторинг  науково-пошукової і 

науково-дослідницької діяльності; 

науково-технічної творчості молодих 

вчених; кількісного складу молодих 

вчених академії 

протягом року голова ради 

Кононова О.Є. 

18 Висвітлення досягнень молодих 

вчених академії у ЗМІ 

протягом року голова ради 

Кононова О.Є. 

19 Налагодження зв’язків з 

альтернативними соціальними 

організаціями міста, області та інших 

ВНЗ України 

протягом року голова ради 

Кононова О.Є. 

20 Участь у виїзних засіданнях обласної 

ради молодих вчених 

протягом року голова ради 

Кононова О.Є. 

21 Редагування та оновлення 

інформаційного порталу Ради 

молодих учених на веб-сторінці 

академії  

протягом року 

 

голова ради 

Кононова О.Є. 

22 Обговорення плану роботи Ради 

молодих вчених на 2021 календарний 

рік 

грудень 2020 

 

голова ради 

Кононова О.Є. 

 

Голова РМВ  

ДВНЗ ПДАБА                                                                                                      О.Є. Кононова 


