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ПЛАН ЗАХОДІВ РАДИ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ ПОЛТАВСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АГРАРНОЇ АКАДЕМІЇ  

НА 2019 – 2020 НАВЧАЛЬНИЙ РІК 
№ 

з/п 
Назва заходу Строк виконання Відповідальна особа 

1 Ознайомлення з Положенням про Раду молодих вчених, оновлення складу Ради 
вересень 

2019 р. 
Зоря С. П. 

2 Координація роботи секцій (у відповідності до наукових інтересів голів секцій в розрізі факультетів) жовтень 2019 р. голови секцій 

3 
Проведення конкурсу серед молодих вчених академії «Кращий молодий науковець року» у 

відповідності до затвердженого положення 

І етап: листопад – 

грудень 2019 р.; 

ІІ етап: березень 2020 р. 

Зоря С. П.;  

Кодак Т. С. 

4 

Створення постійно діючої групи в соціальних мережах Facebook з метою об’єднання молодих вчених 

академії для спільного вирішення наукових питань 

Оновлення інформації на офіційному сайті ПДАА рубрики «Рада молодих вчених» 

постійно Мокієнко Т. В. 

5 
Проведення розширеного анкетування серед молодих вчених щодо перспективи їх наукової діяльності 

та інших питань 
квітень 2020 р. Дудник В. В. 

6 

Інформування молодих вчених щодо проведення наукових форумів, конференцій, симпозіумів, 

наукові програми, фонди, проекти, конкурсів на здобуття державних премій, стипендій, грантів, 

виставкових робіт і інших заохочувальних заходах для стимулювання наукових досліджень молодих 

науковців, тощо 

постійно 

Собчишин В. М.;  

Самойлик Ю. В.;  

Дудник В. В.; Кулик М.І.; 

Звенігородська Т. В.;  

Кодак Т. С. 

 

7 
Здійснення моніторингу та аналізу наукової діяльності молодих вчених, збір інформації та підготовка 

загального звіту про наукову діяльність  молодих вчених Полтавської державної аграрної академії  
постійно 

Зоря С. П.;  

Боровик Т. В.; 

Рибальченко А. М.; 

Келемеш А. О.; 

Кодак Т. С.; 

Мельничук В. В. 

8 

Надання молодим науковцям інформаційної, методичної, організаційної допомоги при підготовці 

дисертаційних робіт, виданні авторефератів, опублікуванні наукових праць, участі в наукових і 

науково-технічних заходах 

постійно всі члени Ради МВ 

9 

Організація та проведення науково-практичних конференцій молодих вчених різного рівня 

(здійснення організаційної допомоги при проведенні конференцій різного рівня кафедрами чи 

академії)  

постійно всі члени Ради МВ 

10 Підготовка річного звіту про роботу Ради молодих вчених за 2019-2020 н. р. липень 2020 р. Зоря С.П. 

 

Голова Ради молодих вчених  

ПДАА                                                                              Зоря С. П. 


