
План роботи 

Ради молодих учених 

Горлівського інституту іноземних мов  

Державного вищого навчального закладу 

«Донбаський державний педагогічний університет»  

на 2020/2021 н.р. 
 
 

№ 

п/п 

Назва заходу Планова 

дата 

виконання 

Виконавець 

Організаційна робота 

1. Затвердження складу та  основних напрямків 

роботи Ради молодих учених та 

затвердження плану роботи на 2020/2021 

н. р. 

вересень 

2020 року 

Голова РМУ 

2. Засідання Ради молодих учених (четверта 

середа місяця) – за рішенням голови ради 

протягом 

року 

Голова РМУ 

3. Засідання Президії РМУ (четверта середа 

місяця) – не менше 1 разу на квартал 

протягом навчального року. 

вересень, 

грудень, 

березень, 

червень 

Голова РМУ 

4. Встановлення та підтримка контактів із 

радами молодих учених інших вищих 

навчальних закладів, обласних рад молодих 

учених, Ради молодих учених при 

Міністерстві освіти і науки України. 

протягом 

року 

Члени РМУ 

5. Налагодження зв’язків із соціально- 

громадськими організаціями міста, області 

та інших ВНЗ України. 

протягом 

року 

Члени РМУ 

6. Участь у регіональному форумі "Наука. 

Бізнес. Інновації" 

вересень 

2020 року 

представники 

РМУ 

 

7. Організаційна зустріч РМУ із досвідченими 

науковими кадрами інституту 

Протягом 

року 

Голова РМУ, 

представники 

кафедри 

факультетів 

ФСМК та 

ФРГМ 



 

8 Презентація наукових фахових видань з 

певних галузей знань (лінгвістика, 

літературознавство, педагогіка, психологія, 

історія) членами РМУ 

(протягом 

року). 

Члени РМУ 

Інформаційно-методична робота 

9. Співпраця із Радою студентського 

наукового товариства ГІІМ. 

протягом 

року 

Голова, 

Члени РМУ 

10. Інформування електронною поштою членів 

РМУ про проведення конференцій, 

семінарів, наукових шкіл, а також конкурсів 

на здобуття грантів, ініційованих 

Міністерством освіти і науки України. 

протягом 

року 

Голова РМУ 

11. Інформаційно-методичне забезпечення 

проведення міжнародних, всеукраїнських, 

міжвузівських та  інститутських 

студентських  науково-практичних 

конференцій. 

протягом 

року 

згідно 

плану 

проведення 

заходів 

Президія РМУ 

Наукова робота 

12. Організація та проведення наукового 

семінару молодих учених «Створення 

онлайн-контенту на платформі Moodle». 

вересень 

2020 року 

Голова РМУ, 

Члени РМУ 

13. Участь в організації та проведенні щорічної 

наукової конференції молодих дослідників, 

аспірантів та студентів «Дослідження 

молодих учених у галузі гуманітарних 

наук» до Дня Науки. 

травень 

2021 року 

Члени РМУ 

14. Сприяння проведенню в  ГІІМ решти 

конференцій та семінарів із залученням 

молодих учених до роботи у складі 

організаційних комітетів. 

протягом 

року 

Президія РМУ 

15. Сприяння публікації робіт молодими 

ученими у фахових наукових журналах і 

збірниках наукових праць. 

протягом 

року 

Президія РМУ 

16. Сприяння участі молодих учених у 

міжнародних конференціях,  семінарах, 

зустрічах тощо. 

протягом 

року 

Президія РМУ 

17. Сприяння участі молодих учених у 

наукових конкурсах на отримання премій, 

протягом 

року 

Президія РМУ 



стипендій, запроваджених вищими 

органами влади України. 

18. Сприяння проведенню конкурсів наукових 

робіт і предметних олімпіад, залучення 

членів РМУ до складу оргкомітетів та 

комісій конкурсів наукових робіт та 

предметних олімпіад. 

протягом 

року 

Президія РМУ 

 
 

 

 

 
 

Голова РМУ  

ГІІМ ДВНЗ ДДПУ  Д.В. Єфімов 


