
 
 

 

РАДА МОЛОДИХ ВЧЕНИХ  
Одеський національний економічний університет 

 

 вул. Преображенська, 8  
 м. Одеса, Україна 

 
smu.oneu@gmail.com 

 

ЗВІТ РАДИ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ ОНЕУ ЗА 

РЕЗУЛЬТАТАМИ РОБОТИ У 2013 РОЦІ 

 

В ОНЕУ працює Рада молодих вчених (РМВ), метою 

діяльності якої є:  

- сприяння виконанню наукових досліджень молодими 

вченими й фахівцями, пропаганді їхніх досягнень у сфері 

академічної науки, впровадженню результатів досліджень молодих 

учених і фахівців;  

- розвиток існуючих і сприяння становленню нових 

наукових шкіл і напрямків за участю молодих учених і фахівців, 

забезпечення, як наукової наступності, так і інновацій в галузі 

фундаментальної науки;  

- організація інформаційного забезпечення: подання 

інформації про вакансії, фонди, гранти, конференціях, школах і 

інших заходах щодо підтримки наукової молоді;  

- сприяння в організації й проведенні наукових 

конференцій, науково-практичних семінарів, круглих столів, шкіл 

молодими вченими й т.д.;  

- заохочення й пропаганда наукових досягнень молодих 

учених;  

- представлення інтересів молодих учених і фахівців у 

загальнодержавних, муніципальних, наукових, суспільних і інших 

організаціях.  

У 2013 році Радою проведено низку різноманітних заходів. 

За ініціативою РМВ організовано зустрічі з вченими ОНЕУ та 

інших університетів, різнопланові семінари та тренінги, зокрема: 

- Тематична зустріч «Роль РМВ в активізації життя 

аспіранта» (24.01.2013); 

- Семінар «Методичні рекомендації з написанні наукових 

робіт» (21.02.2013); 

- Виїзний семінар в обласному управлінні статистки в 

Одеській області (28.02.2013); 
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-  Семінар «Скажи мені свій індекс Хірша…»  (14.03.2013); 

- Презентація програм «Дослідницькі стипендії Карнегі  

2013-2014 (США)» (20.03.2013); 

- Молоді вчені та студенти ОНЕУ здійснили екскурсію на 

кінно-спортивний клуб «Стетсон» з метою згуртування колективу 

та проведення іппотерапії (23.03.2013); 

-  Тренінг «Як започаткувати та розвивати власну справу»  

(02.04.2013) 

- Щорічна зустріч РВМ з Ректором ОНЕУ Звєряковим М. І. 

щодо обговорення актуальних наукових питань (12.04.2013); 

- Семінар-тренінг з активних методів навчання 

«Використання вебінарів у вищій школі» (25.04.2013); 

- Фінальна гра «Що, Де, Коли» для старшокласників шкіл 

міста Одеса (в межах проведення профорієнтаційної роботи 

університету) (співорганізатор) (20.04.2013); 

- Виробнича екскурсія до готелю «Каліфорнія» для студентів, 

аспірантів та молодих вчених ОНЕУ (17.09.2013); 

- Виробнича екскурсія до АТ «ПЛАСКЕ» для студентів, 

аспірантів та молодих вчених ОНЕУ (18.09.2013); 

- Виробнича екскурсія до санаторію «Магнолія»  для 

студентів, аспірантів та молодих вчених ОНЕУ (20.09.2013); 

- Учбово-розважальна екскурсія до м. Вілково та Дунайського 

біосферного заповіднику для студентів, аспірантів та молодих 

вчених ОНЕУ приурочена до міжнародного дню туризму 

(28.09.2013); 

- Виробнича екскурсія до санаторію «Біла Акація»  для 

студентів, аспірантів та молодих вчених ОНЕУ (03.10.2013); 

- Виробнича екскурсія до санаторію ім. Пірогово «Куяльник»  

для студентів, аспірантів та молодих вчених ОНЕУ (04.10.2013); 

- Семінар-тренінг «Навички успішної презентації» (спільно з 

Бізнес-тренінг центром ОНЕУ) (29.10.2013); 
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- Туристичний форум «Практика готельно-ресторанного 

бізнесу в Одесі» (співорганізатор) (12.11.2013); 

- Семінар-тренінг «Використання комп’ютерних технологій 

для підвищення обґрунтованості наукових досліджень» (спільно з 

Бізнес-тренінг центром ОНЕУ) (12.12.2013); 

Представники РМВ є учасниками організаційних комітетів 

наукових конференцій та семінарів, що проходять на базі ОНЕУ, 

зокрема: 

- Міжнародного наукового форуму «Актуальні проблеми 

розвитку економіки в контексті глобальних викликів» (19-

20.09.2013),  

- ІІ  Міжнародної науково-практичної конференції 

«Економіка підприємства: сучасні проблеми теорії та практики» 

(26.09.2013),  

- входили до складу представницької делегацій ОНЕУ на 

Міжнародній україно-японській конференції з питань науково-

промислового співробітництва (24-25.10.2013). 

Радою проводиться робота щодо налагодження зв’язків з 

іншими профільними науковими установами, зокрема в 2013 році 

було укладено договір про співпрацю з Радою молодих вчених 

Інституту економіки і менеджменту Національного університету 

«Львівська політехніка». РМВ приймає активну участь в діяльності 

та входить до складу президіуму Ради молодих вчених Одеської 

області.  

Активна участь у заходах Ради молодих вчених є 

обов’язковою умовою проходження щорічної атестації. 

 

 

Голова РМВ ОНЕУ                                                             Гусєва О. В. 
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