
План засідань  

Ради молодих вчених МДУ на 2022 – 2023 навчальний рік 

 

Дата  Порядок денний Доповідачі  

27.09.2021 

15:00 

 

 

(четвертий 

вівторок) 

1. Про зміни у складі Ради  Голова Ради 

2. Про напрямки роботи ради у 2022-2023  н.р. Голова Ради 

3. Різне Голова ради 

25.10.2022 

15:00 

 

1. Про організацію участі молодих вчених МДУ в 

грантових програмах, стажуваннях, конкурсах тощо  

Відповідальний за 

напрямок 

2. Про планування проведення інформаційно-

консультативної діяльності ради (організація роботи 

веб-сторінки ради, її підтримка та наповнення, 

підтримка ради молодих вчених у соціальних 

мережах тощо) 

Відповідальний за 

напрямок (Моргун А. 

А.) 

3. Про організацію та проведення І туру 

Всеукраїнського конкурсу студентських наукових 

робіт з галузей знань і спеціальностей у 2022 - 

2023 н.р. 

Відповідальний за 

організацію та 

проведення конкурсу 

студентських наукових 

робіт (Хаджинова І. В.) 

4. Про підготовку та організацію конкурсу «Кращий 

молодий науковець МДУ» (перенесено з вересня) 

Заступник голови Ради 

(Мартинюк Г. В.) 

5. Про підготовку до проведення Декади 

студентської науки в МДУ (перенесено з вересня) 
Голова Ради 

6. Про підготовку до проведення підсумкової 

науково-практичної конференції викладачів МДУ 

(перенесено з вересня) 

Голова Ради 

7. Різне  

22.11.2022 

15:00 

 

1. Про залучення студентів до участі у науково-

дослідній діяльності наукових шкіл, забезпечення 

співпраці з провідними науковими і науково-

педагогічними працівниками як університету, так і 

академічних інститутів, закладами вищої освіти, 

професійними об’єднаннями, асоціаціями органами 

державного управління 

Відповідальні за 

напрямок по 

факультетам 

(Мартинюк Г. В., 

Демідко О. О, Поклад 

Т. М., Вагабова А. О., 

Катеринич П. В.) 

2. Про підсумки конкурсу «Кращий молодий 

науковець МДУ» 
Заступник голови Ради 

3. Про організацію конкурсу «Краще студентське 

наукове товариство МДУ» 

Відповідальний за 

проведення конкурсу 

(Холод Д. В.) 

4. Про напрями розвитку інноваційної діяльності 

молодих вчених МДУ (проведення науково-

дослідних робіт в межах міжнародних програм, 

конкурсу проєктів 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) (перенесено з жовтня) 

Відповідальні за 

напрямок по 

факультетам 

(Мартинюк Г. В., 

Демідко О. О, Поклад 

Т. М., Вагабова А. О., 

Катеринич П. В.) 



5. Різне 

Про заходи щодо підвищення іміджу наукових шкіл 

університету в українському та міжнародному 

науковому просторі 

Голова Ради 

24.01.2023 

15:00 

 

1. Про стан підготовки до проведення підсумкової 

науково-практичної конференції викладачів МДУ 

(07.02.2022) 

Відповідальні за 

напрямок по 

факультетам 

(Мартинюк Г. В., 

Демідко О. О, Поклад 

Т. М., Вагабова А. О., 

Катеринич П. В.) 

2. Про результати проведення Міжнародних та 

Всеукраїнських науково-практичних конференцій з 

проблем вищої освіти і науки на факультетах і 

навчально-науковому інституті управління та для 

здобувачів вищої освіти і молодих вчених (вересень-

січень 2022-2023 н.р.) 

Відповідальні за 

напрямок по 

факультетам 

(Мартинюк Г. В., 

Демідко О. О, Поклад 

Т. М., Вагабова А. О., 

Катеринич П. В.) 

3. Про організацію та проведення ІV Форуму 

молодих науковців МДУ в рамках Фестивалю науки 

2023 р. 

Голова Ради 

4. Різне  

21.02.2023 

15:00 

 

1. Про стан підготовки до проведення Декади 

студентської науки – 2023 (10.03.2023 – 20.03.2023) 
Голова Ради 

2. Про підсумки проведення І туру Всеукраїнського 

конкурсу студентських наукових робіт з галузей 

знань і спеціальностей у 2022-2023 н.р. та участь у  

ІІ етапі Всеукраїнського конкурсу 

Відповідальний за 

організацію та 

проведення конкурсу 

студентських наукових 

робіт (Хаджинова І. В.) 

3. Про підсумки проведення конкурсу «Краще 

студентське наукове товариство МДУ» 

Відповідальний за 

проведення конкурсу 

(Холод Д. В.) 

4. Різне  

25.04.2023 

15:00 

 

1. Про підсумки проведення Декади студентської 

науки-2023 (10.03.2023 – 20.03.2023) 
Голова Ради 

2. Про стан підготовки до проведення ІV Форуму 

молодих науковців МДУ 
Голова Ради 

3. Різне  

23.05.2022 

15:00 

 

1. Про результати проведення Міжнародних та 

Всеукраїнських науково-практичних конференцій з 

проблем вищої освіти і науки на факультетах і 

навчально-науковому інституті управління та для 

здобувачів вищої освіти і молодих вчених (лютий – 

травень 2023) 

Відповідальні за 

напрямок по 

факультетам 

(Мартинюк Г. В., 

Демідко О. О, Поклад 

Т. М., Вагабова А. О., 

Катеринич П. В.) 

2. Про результативність участі здобувачів вищої 

освіти і молодих вчених в програмах академічної 

мобільності з університетами-партнерами МДУ, 

грантових програмах, стажуваннях, конкурсах тощо 

Відповідальні за 

напрямок по 

факультетам 

(Мартинюк Г. В., 

Демідко О. О, Поклад 



Т. М., Вагабова А. О., 

Катеринич П. В.) 

3. Про результативність проведення інформаційно-

консультативної діяльності Ради  

Відповідальний за 

напрямок (Моргун А. 

А.) 

4. Про підсумки роботи Ради в 2022-2023 н.р. та 

перспективні напрями роботи ради на 2023-2024 н.р. 
Голова Ради 

5.Різне  

 

  



 
 


