
ПЛАН РОБОТИ РАДИ МОЛОДИХ УЧЕНИХ ВОЛИНСЬКОГО 

НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ЛЕСІ УКРАЇНКИ  

НА 2022 РІК 

 

№ 

з/п 

Зміст роботи Терміни 

виконання 

Відповідальні 

1 Подання кандидатур та підготовка 

документів на призначення 

стипендій Президента України, 

Верховної Ради України та премії 
Кабінету Mіністрів України для 

молодих учених 

січень 2022 року Голова ради 

Голуб Г. С. 

2 Атестація стипендіатів Кабінету 
Міністрів України, подання 

кандидатур і підготовка 

документів для участі у конкурсі 

на здобуття стипендій Кабінету 
Міністрів для молодих учених на 

2022-2023 рр. 

лютий 2022 року Голова ради 
Голуб Г. С. 

3 Подання кандидатур та підготовка 

документів для участі у конкурсі 

наукових проектів на здобуття 
грантів Президента України для 

підтримки наукових досліджень 

молодих учених на 2022 р. 

лютий 2022 року Голова ради 

Голуб Г. С., 

дійсні члени 
РМВ 

4 Подання кандидатур до участі у 

конкурсі «Кращий молодий 
науковець ВНУ»  

квітень 2022 року Голова ради 

Голуб Г. С. 

5 Участь у підготовці та проведенні 

ХVI Міжнародної конференції 

аспірантів і студентів «Молода 

наука Волині: пріоритети та 
перспективи досліджень» 

квітень-травень 2022 

року 

Голова ради 

Голуб Г. С., 

дійсні члени 

РМВ 

6 Проведення круглого столу в 

рамках Фестивалю науки у ВНУ 

імені Лесі Українки «Інтеграція 

молодих вчених у міжнародний 
науковий простір» 

травень 2022 року Голова ради 

Голуб Г. С. 

7 Підготовка проєктів для участі у 

конкурсному відборі проєктів 

наукових робіт та науково-

серпень 2022 року Голова ради 

Голуб Г. С., 

дійсні члени 
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технічних (експериментальних) 
розробок молодих учених, які 

виконуватимуться з 2023 року 

РМВ 

8 Затвердження тематичних 

напрямів та інформаційного листа 

VІ Міжнародної конференції 
молодих учених, студентів та 

acпipaнтів «Актуальні проблеми 

розвитку природничих та 
гуманітарних наук» 

вересень 2022 року Голова ради 

Голуб Г. С., 

дійсні члени 
РМВ 

9 Атестація стипендіатів Кабінету 
Міністрів України, подання 

кандидатур і підготовка 

документів для участі у конкурсі 
на здобуття стипендій Кабінету 

Міністрів для молодих учених на 

2022-2023 рр. 

жовтень 2022 року Голова ради 
Голуб Г. С., 

дійсні члени 

РМВ 

10 Проведення VІ Міжнародної 

конференції молодих учених, 
студентів та acпірантів 

«Актуальні проблеми розвитку 

природничих та гуманітарних 

наук» 

листопад 2022 року Голова ради 

Голуб Г. С., 
члени ради 

11 Підготовка та представлення звіту 
про діяльність РМВ за 2022 рік на 

засіданні наукової ради 

університету 

грудень 2022 Голова ради 
Голуб Г. С. 

 

12 Підготовка та затвердження плану 

діяльності Ради молодих вчених 
на 2023 рік 

грудень 2022 Голова ради 

Голуб Г. С. 

13 Участь у засіданнях Ради молодих 

вчених при Управлінні освіти, 

науки та молоді ВОДА 

протягом року 

 

Голова ради 

Голуб Г. С. 

 

14 Інформаційне та змістовне 

наповнення веб-сторінки Ради 
молодих учених на сайті «Наука. 

та інновації Волинського 

національного університету імені 

Лесі Українки» 



15 Організація та проведення 
наукових семінарів, круглих 

столів, тренінгів для молодих 

учених з актуальної наукової 
тематики із залученням  

провідних фахівців відділу 

міжнародних зв'язків та 

бібліотеки університету 

16 Налагодження професійних 
контактів РМВ з науковими 

установами, вищими навчальними 

закладами України та іноземними 

науковими - установами та 
організаціями для поглиблення 

наукової співпраці та спільного 

проведення наукових заходів 

17 Висвітлення досягнень молодих 

вчених університету у ЗМІ 

 
 

 

 

 
Голова Ради молодих вчених                                      Геннадій  ГОЛУБ 

 


