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План роботи  

Ради молодих вчених  
ДУ «Інститут геохімії навколишнього середовища 

НАН України» 
на 2022 р. 

 
№ Зміст роботи Термін 

виконання 
1 Проведення засідань Ради протягом року 
2 Залучення аспірантів, докторантів і молодих вчених 

до членства у Раді 
протягом року 

3 Організація і проведення вебінарів, семінарів для 
молодих вчених  

протягом року 

4 Наповнення відомостями сторінки Ради на сайті ДУ 
«ІГНС НАН України». 

протягом року 

5 Адміністрування групи РМВ у Вайбер  протягом року 
6 Налагодження співпраці з 

Радами молодих вчених інших наукових установ та 
ЗВО 

протягом року 

7 Консультування молодих 
вчених щодо можливості участі у державних конкурсах 
(стипендія та премія Президента, Верховної ради, НАН 
України та ін.) 

протягом року 

8 Рекомендація молодих вчених для участі у конкурсах 
(Премії і Стипендії Президента, Верховної Ради, 
Міського голови, НАН України та інших конкурсах ) 

протягом року 

9 Атестація молодих вчених – стипендіатів 
(Президента, Верховної Ради, НАН України та ін.) 

2 рази на рік  

10 Внесення уточнень до Положень про премії ДУ 
«ІГНС НАН України» для молодих вчених і 
аспірантів 

березень-
квітень 

11 Участь у роботі Ради молодих вчених НАН України протягом року 
12 Організація і проведення конкурсу для отримання 

премій ДУ «ІГНС НАН України» для молодих 
вчених і аспірантів 

листопад-
грудень 

13 Забезпечення участі молодих вчених, аспірантів і 
докторантів у наукових масових заходах 
організованих ДУ «ІГНС НАН України» 
 

протягом року 



14 Подання матеріалів про РМВ ДУ «ІГНС НАН 
України» до книги про РМВ (організовано РМУ 
при МОН України) 

протягом року 

15 Забезпечення участі молодих вчених, аспірантів і 
докторантів ДУ «ІГНС НАН України» у 
Всеукраїнському конкурсі «Молодий вчений року» 
(організовано РМУ при МОН України) 

протягом року 

16 Забезпечення участі молодих вчених, аспірантів і 
докторантів ДУ «ІГНС НАН України» у заході «Ніч 
молодіжної науки 2022» (організовано РМУ при 
МОН України) 

протягом року 

17 Організація та проведення Х Всеукраїнської (І 
Міжнародної) науково-практичної конференції для 
молодих вчених «Наукова молодь-2022»  

жовтень-
грудень 

18 Організація та проведення культурних заходів для 
членів РМВ (відвідування музеїв, виставок, 
кінотеатрів тощо) 

протягом року 

19 Аналіз діяльності Ради молодих вчених та 
підготовка звіту про роботу РМВ ДУ «ІГНС НАН 
України» 

грудень 
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