
План засідань Ради молодих учених МДУ  

на 2017 – 2018 навчальний рік 

 

Дата  Порядок денний Доповідачі  

26 вересня 

14:30 

1. Про зміни у складі Ради  Голова ради 

2. Про напрямки роботи ради у 2017-2018 н.р. Голова ради 

3. Про підготовку та організацію конкурсу 

«Кращий молодий науковець МДУ» 

Заступник голови ради 

4. Про підготовку до проведення Декади 

студентської науки в МДУ 

Голова ради 

5. Про підготовку до проведення підсумкової 

науково-практичної конференції викладачів 

МДУ 

Голова ради 

6. Про організацію та проведення І туру 

Всеукраїнського конкурсу студентських 

наукових робіт з природничих, технічних і 

гуманітарних наук у 2017–2018 н. р. 

Відповідальний за 

організацію та проведення 

конкурсу студентських 

наукових робіт 

7. Різне  

31 жовтня 

14:30 

1. Про підсумки конкурсу «Кращий молодий 

науковець МДУ» 

Заступник голови ради 

2. Про підготовку та організацію ІІ етапу 

Всеукраїнської студентської олімпіади з 

новогрецької мови та літератури 

Відповідальний за наукову 

діяльність факультету 

грецької філології 

3. Про організацію участі молодих вчених 

МДУ в грантових програмах, стажуваннях, 

конкурсах тощо 

Відповідальний за 

напрямок 

4. Про організацію та проведення 

інформаційно-консультативної діяльності ради 

(організація роботи сайту ради, його підтримка 

та наповнення, підтримка РМУ в соцмережах 

тощо)  

Відповідальний за 

напрямок 

5. Різне  

28 листопада 

14:30 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Про координацію роботи з Управлінням 

освіти Маріупольської міської ради у 2017–

2018 н. р. 

Відповідальний за 

напрямок 

2. Про організацію конкурсу «Краще 

студентське наукове товариство МДУ» 

Відповідальний за 

проведення конкурсу 

3. Про організацію та проведення І етапу 

Всеукраїнської студентської предметної 

олімпіади в МДУ 

Відповідальний за 

організацію та проведення 

студентських предметних 

олімпіад 

4. Різне  

30 січня 

14:30 

1. Про стан підготовки до проведення 

підсумкової науково-практичної конференції 

викладачів МДУ  

Відповідальний за 

проведення 



2. Про результати проведення Міжнародних та 

Всеукраїнських науково-практичної 

конференції студентів, аспірантів та молодих 

учених на факультетах у вересні-січні 2017-

2018 н.р. 

Відповідальні за наукову 

діяльність на факультетах 

3. Про організацію та проведення круглого 

столу, присвяченого Міжнародному дню жінок 

в науці (11 лютого) 

Голова ради 

4. Різне  

27 лютого 

14:30 

 

 

 

1. Про стан підготовки до проведення Декади 

студентської науки – 2018 

Голова ради 

2. Про підсумки проведення І туру 

Всеукраїнського конкурсу студентських 

наукових робіт з природничих, технічних і 

гуманітарних наук у 2017–2018 н. р. та участь 

у ІІ етапі Всеукраїнського конкурсу 

Відповідальний за 

організацію та проведення 

конкурсу студентських 

наукових робіт 

3. Про підсумки проведення конкурсу «Краще 

студентське наукове товариство МДУ» 

Відповідальний за 

проведення конкурсу 

4. Про підсумки проведення І етапу 

Всеукраїнської студентської предметної 

олімпіади  у МДУ та участь у ІІ етапі 

Відповідальний за 

організацію та проведення 

студентських предметних 

олімпіад 

5. Різне  

24 квітня 

14:30 

1. Про підсумки проведення Декади 

студентської науки - 2018 

Голова ради 

2. Про результати роботи з Управлінням освіти 

Маріупольської міської ради у 2017–2018 н. р. 

Координатор роботи Ради 

з Управлінням освіти 

Маріупольської міської 

ради 

3. Про результати проведення ІІ етапу 

Всеукраїнської студентської олімпіади з 

новогрецької мови та літератури 

Відповідальний за наукову 

діяльність факультету 

грецької філології 

4. Різне   

29 травня 

14:30 

1. Про результати проведення Міжнародних та 

Всеукраїнських науково-практичної 

конференції студентів, аспірантів та молодих 

учених на факультетах у лютому-травні 2017-

2018 н. р. 

Відповідальні за наукову 

діяльність на факультетах 

2. Про результативність участі молодих вчених 

МДУ в грантових програмах, стажуваннях, 

конкурсах тощо 

Відповідальний за 

напрямок 

3. Про результативність проведення 

інформаційно-консультативної діяльності ради  

Відповідальний за 

напрямок 

4. Про підсумки роботи ради в 2017–2018 н. р. 

та перспективні напрями роботи ради на 2018-

Голова ради 



2019 н. р. 

 



 


