
Протокол № 3 

засідання Ради молодих вчених  

Волинського національного університету імені Лесі Українки 

від 3.12.2020 р. 

Присутні:  Голуб Г., Погребський Т., Зінченко М., Смітюх О., Шурдак М., 

Замуруєва О., Грицевич Ю., Фіщук О., Костуба Н., Подубінська С., 

Погребський Т., Смітюх О., Безсмертнюк Т.,  Малеончук Г., Замуруєва О., 

Грицевич Ю.,  Андрусяк А., Матвійчук Н. 

Порядок денний:  

1. Зустріч Ради молодих вчених з фахівцем Відділу міжнародних зв’язків Т. 

Гордовською. 

2. Формат, організація та проведення IV Міжнародної конференції молодих 

учених, студентів та аспірантів «Актуальні проблеми розвитку природничих 

та гуманітарних наук». 

3 Обговорення та затвердження Статуту РМВ. 

4. Обговорення та затвердження плану роботи на 2021 рік. 

5. Різне.  

По першому питанню слухали фахівця Відділу міжнародних зв’язків Тетяну 

Гордовську. Метою зустрічі було ознайомлення наукових працівників з 

можливостями, які існують для молодих вчених – грантовими програмами та 

програмами обмінів. Зокрема спілкувались про стипендіальні програми від 

урядів Словацької та Естонської Республік, програму «Горизонт 2020». 

Також говорили про особливості формування та подачі заявки на гранти 

Вишеградського фонду та Британської ради, програму імені Жана Моне від 

Європейського союзу. 

Ухвалили: прийняти до уваги рекомендації Відділу міжнародних зв’язків 

університету. 

По другому питанню слухали голову Ради молодих вчених Голуба Г. та 

пропозиції інших членів ради щодо формату, організації та проведення IV 

Міжнародної конференції молодих учених, студентів та аспірантів 

«Актуальні проблеми розвитку природничих та гуманітарних наук».  



Ухвалили: проведення конференції 15 грудня 2020 р. в он-лайн форматі. За 

виключенням пленарного засідання, на якому мають бути присутніми не 

більше 20 осіб. Ухвалили запропоновані доповіді на пленарне засідання: 

1. Від географічного факультету  - «Суспільно-географічні аспекти 

поширення Covid 19» 

2. Від факультету хімії, екології та фармації – «Періодична система 

хімічних елементів як “модератор” розвитку хімії» 

3. Від факультету історії політології та національної безпеки - 

«Інформаційно-психологічна безпека особистості в умовах гібридної 

війни» 

4. Від факультету  біології та лісового господарства  - «Порівняльна 

морфологія квітки родини Amaryllidaceae J.St.-Hil.» 

По третьому питанню слухали голову Ради молодих вчених та 

зауваження членів Ради при обговоренні та затвердженні Статуту РМВ. 

Ухвалили: Внести корективи в пункти 1.1., 1.4, 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 3.8, 4.1, 

4.2, 4.3, 5.1, 5.5, 6.2, 7.1. 

По четвертому питанню голова Ради молодих вчених Голуб Г. 

запропонував обговорення та затвердження плану роботи на 2021 рік. 

Зокрема, обговорювались зміни в раді, формат її роботи, шляхи 

мотивування молодих вчених, щорічна звітність. 

Ухвалили: одноголосно підтримати ініціативи голови Ради молодих 

вчених Волинського національного університету імені Лесі Українки. 

. 

 

 Голова Ради                                                  Голуб Г. 

 

        Секретар                                                            Зінченко М. 
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