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Пропозиції щодо запланованих Радою молодих вчених заходів для подальшого 

узагальнення і формування відповідних розділів Плану роботи Маріупольського 

державного університету на 2021-2022 н.р. 

№ 
Дата 

проведення 
Назва заходу Відповідальні особи 

1. 25.11.2021 Підбиття підсумків 2 етапу щорічного конкурсу 

«Кращий молодий науковець Маріупольського 

державного університету» 

Завідувачі кафедр, 

голова Ради молодих 

вчених, відповідальний 

за напрямок 

2. 04.02.2022 XIV науково-практична конференція викладачів 

МДУ «Актуальні проблеми науки та освіти» 

Декана факультетів, 

голова Ради молодих 

вчених, відповідальні за 

науку на факультетах 

3. 24.02.2022 Підбиття підсумків 2 етапу конкурсу «Краще 

студентське наукове товариство» 

Завідувачі кафедр, 

голова Ради молодих 

вчених, відповідальний 

за напрямок 

4. 07.03.2022-

18.03.2022 

Декада студентської науки в Маріупольському 

державному університеті 

Декани факультетів,  

рада молодих вчених 

МДУ 

5. 12.05.2022 Форум молодих науковців Маріупольського 

державного університету в рамках Фестивалю 

науки 2022 р. 

Голова Ради, 

відповідальні за науку 

на факультетах 

 

 

 

План засідань Ради молодих вчених МДУ 

на 2021 – 2022 навчальний рік 

 

Дата  Порядок денний Доповідачі  

02 вересня 

14:30 

1. Про затвердження програми ради молодих вчених 

на 2021-2025 роки 

Голова Ради 

2. Про напрямки роботи ради у 2021-2022 навч. році Голова Ради 

3. Про підготовку до проведення підсумкової науково-

практичної конференції викладачів МДУ 

Голова Ради 

4. Про стан проведення першого етапу конкурсного 

відбору проєктів наукових робіт та науково-технічних 

(експериментальних) розробок молодих вчених 

Голова Ради 

5. Різне Голова Ради 

28 жовтня 

14:30 

1. Про організацію участі молодих вчених МДУ в 

грантових програмах, стажуваннях, конкурсах тощо 

Відповідальний за 

напрямок 

2. Про напрями розвитку інноваційної діяльності 

молодих вчених МДУ (проведення науково-дослідних 

робіт в межах міжнародних програм, конкурсу 

проектів наукових робіт та науково-технічних 

(експериментальних) розробок молодих вчених тощо; 

розвиток співпраці з підприємствами, установами та 

організаціями на різних рівнях щодо впровадження 

результатів досліджень молодих вчених) 

Відповідальний за 

напрямок 

3. Про планування проведення інформаційно-

консультативної діяльності ради (організація роботи 

Відповідальний за 

напрямок 
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веб-сторінки ради, його підтримка та наповнення, 

підтримка ради молодих вчених в соціальних мережах 

тощо) 

4. Про організацію та проведення І туру 

Всеукраїнського конкурсу студентських наукових 

робіт з галузей знань і спеціальностей у 2021–2022 

навч. році 

Відповідальний за 

організацію та проведення 

конкурсу студентських 

наукових робіт 

5. Про підготовку та організацію конкурсу «Кращий 

молодий науковець МДУ» 

Відповідальний за 

напрямок 

6. Про підготовку до проведення Декади студентської 

науки в МДУ 

Відповідальний за 

напрямок 

7. Різне Голова Ради 

25 листопада 

14:30 

 

1. Про координацію роботи з Департаментом освіти 

Маріупольської міської ради у 2021–2022 навч. році 

Відповідальний за 

напрямок 

2. Про підсумки конкурсу «Кращий молодий 

науковець МДУ» 

Заступник голови Ради 

3. Про організацію конкурсу «Краще студентське 

наукове товариство МДУ» 

Відповідальний за 

проведення конкурсу 

4. Про організацію та проведення І етапу 

Всеукраїнської студентської олімпіади в МДУ 

Відповідальний за 

студентські олімпіади 

5. Різне Голова Ради 

27 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-практичних конференцій 

студентів, аспірантів та молодих учених на 

факультетах у вересні-січні 2021-2022 навч. році 

Відповідальні за 

наукову діяльність на 

факультетах 

3. Про організацію та проведення Форуму молодих 

науковців МДУ в рамках Фестивалю науки 2022 р. 

Голова Ради 

4. Про результати конкурсу «Краще студентське 

наукове товариство Маріупольського державного 

університету» 

Відповідальний за 

проведення конкурсу 

5. Різне  

24 лютого 

14:30 

 

1. Про стан підготовки до проведення Декади 

студентської науки – 2022 

Голова Ради 

2. Про підсумки проведення І туру Всеукраїнського 

конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань 

і спеціальностей у 2021–2022 навч. році 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 олімпіади  у МДУ та участь у ІІ етапі 

Відповідальний за 

студентські олімпіади 

5. Різне  
28 квітня 

14:30 

1. Про підсумки проведення Декади студентської 

науки - 2022 

Голова Ради 

2. Про результати роботи з Департаментом освіти 

Маріупольської міської ради у 2021–2022 навч. році 

Відповідальний за 

напрямок 

3. Про стан підготовки до проведення Форуму 

молодих науковців МДУ 2022 р. 

Голова Ради 
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4. Різне  

26 травня 

14:30 

1. Про результати проведення Міжнародних та 

Всеукраїнських науково-практичних конференцій 

студентів, аспірантів та молодих учених на 

факультетах у лютому-травні 2021-2022 навч. року 

Відповідальні за 

наукову діяльність на 

факультетах 

2. Про результативність участі молодих вчених МДУ в 

грантових програмах, стажуваннях, конкурсах тощо 

Відповідальний за 

напрямок 

3. Про ефективність інноваційної діяльності молодих 

вчених МДУ  

Відповідальний за 

напрямок 

4. Про результативність проведення інформаційно-

консультативної діяльності Ради  

Відповідальний за 

напрямок 

5. Про підсумки роботи Ради в 2021–2022 навч. році та 

перспективні напрями роботи ради на 2022-2023 

навч. рік 

Голова Ради 

 


