
ПЛАН РОБОТИ РАДИ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ ТАВРІЙСЬКОГО 

НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ В.І.ВЕРНАДСЬКОГО  

на 2021 - 2022 навчальний рік 

№ 

з/п 

Назва виду роботи Термін 

виконання 

Відповідальні Примітки 

1. Забезпечення участі молодих 

вчених Таврійського 

національного університету 

імені В.І.Вернадського в 

конкурсах 

Січень – 

Лютий 

2022р. 

Відділ 

організації 

наукової роботи, 

голова Ради 

молодих вчених, 

члени Ради 

молодих вчених 

 

2. Обговорення питання «Робота 

Ради молодих вчених та 

наукових товариств студентів, 

аспірантів, докторантів і 

молодих вчених Таврійського 

національного університету 

імені В.І.Вернадського » 

Січень – 

Лютий 

2022р. 

Відділ 

докторантури та 

аспірантури, 

голова Ради 

молодих вчених, 

члени Ради 

молодих вчених 

 

3. Проведення круглого столу із 

молодими науковцями на тему: 

«Молоді лідери: шлях до успіху 

та  перспективи» 

Березень 

2022р. 

Голова Ради 

молодих вчених, 

члени Ради 

молодих вчених 

 

4. Проведення науково-

практичного семінару для 

аспірантів , магістрантів 

Таврійського національного 

університету імені 

В.І.Вернадського  на тему: 

«Написання авторського 

тексту: практичні рекомендації 

та поради» 

 

 

Березень – 

Квітень 2022 

року 

Голова Ради 

молодих вчених, 

члени Ради 

молодих вчених 

 

5. Обговорення та подання  

кандидатур на здобуття грамот 

та подяк до Дня науки ( 21 

травня 2022 року) від 

Міністерства освіти та науки 

України 

Березень – 

Квітень 2022 

року 

Проректор з 

навчальної 

роботи, голова 

Ради молодих 

вчених, члени 

Ради молодих 

вчених 

 

6. Проведення підсумкових зборів 

Ради молодих вчених 

Таврійського національного 

університету імені 

В.І.Вернадського 

Травень 2022 

року 

Проректор з 

навчальної 

роботи, голова 

Ради молодих 

вчених, члени 

Ради молодих 

вчених 

 

7. Підготовка річного звіту про Червень 2022 Голова Ради  



роботу Ради молодих вчених 

Таврійського національного 

університету імені 

В.І.Вернадського за 2022 

навчальний рік 

року молодих вчених, 

члени Ради 

молодих вчених 

8. Проведення інформування 

електронною поштою членів 

Ради молодих вчених про 

можливість прийняти участь у 

конференціях, семінарах, 

наукових школах, а також 

конкурсах на здобуття грантів, 

стипендій, участь у 

стажуваннях 

протягом 

2022 н.р. 

Голова Ради 

молодих вчених, 

члени Ради 

молодих вчених 

 

9. Здійснення моніторингу та 

аналізу наукової діяльності 

молодих вчених Таврійського 

національного університету 

імені В.І.Вернадського 

протягом 

2022 н.р. 

Проректор з 

навчальної 

роботи, голова 

Ради молодих 

вчених, члени 

Ради молодих 

вчених, 

директора 

інситутів 

 

10. Проведення засідань Ради 

молодих вчених Таврійського 

національного університету 

імені В.І.Вернадського 

протягом 

2022 н.р. 

Проректор з 

навчальної 

роботи, 

відділ 

докторантури та 

аспірантури, 

голова Ради 

молодих вчених, 

члени Ради 

молодих вчених,  

 

11. Участь у наукових заходах, які 

проводяться під керівництвом 

Ради молодих вчених при 

Міністерстві освіти і науки 

України та Ради молодих 

вчених закладів Київської, 

Тернопільської, Львівської, 

Івано – 

Франківської,Чернівецької 

областей 

протягом 

2022 н.р. 

Проректор з 

навчальної 

роботи, голова 

Ради молодих 

вчених, члени 

Ради молодих 

вчених, 

директора 

інститутів 

 

12. Забезпечити проходження 

стажування у вітчизняних та 

зарубіжних університетах і 

наукових, науково-дослідних 

центрах аспірантів, ад’юнктів і 

молодих вчених університету 

протягом 

2022 н.р. 

Проректор з 

навчальної 

роботи, голова 

Ради молодих 

вчених, члени 

Ради молодих 

вчених, 

директора 

інститутів 

 



13. Розвивати співпрацю всіх 

структурних підрозділів 

університету з органами 

державного управління, 

організаціями, закладами вищої 

освіти, професійними 

об’єднаннями, асоціаціями 

тощо, діяльність яких пов’язана 

з науковою роботою крізь 

спільне проведення наукових, 

науково-практичних заходів 

різних рівнів 

протягом 

2022 н.р. 

Проректор з 

навчальної 

роботи, голова 

Ради молодих 

вчених, члени 

Ради молодих 

вчених, 

директора 

інститутів 

 

14. Участь в організації науково-

практичних конференцій та 

інших наукових заходах, що 

проводяться на базі 

Таврійського національного 

університету імені 

В.І.Вернадського 

протягом 

2022 н.р. 

Проректор з 

навчальної 

роботи,відділ 

докторантури та 

аспірантури, 

голова Ради 

молодих вчених, 

члени Ради 

молодих вчених, 

директора 

інститутів 

 

15. Встановлення співпраці з 

Радами молодих вчених інших 

закладів вищої освіти 

протягом 

2022 н.р. 

Голова Ради 

молодих вчених,  
 

 

 

Голова Ради Молодих Вчених                                            Юлія МУЗИКА 

 

 


