Звіт про роботу Ради молодих учених та спеціалістів
Південноукраїнського національного педагогічного університету
імені К. Д. Ушинського за 2016 р.
Метою роботи Ради молодих учених та спеціалістів є об’єднання
наукової молоді, вираження її інтересів, насамперед, у професійній сфері і
найважливіших соціальних проблемах. Рада є суспільним органом і
представляє інтереси молодих учених і фахівців (молоді до 35 років), що
працюють в університеті та його підрозділах.
Протягом року голова Ради приймали участь у розширених засіданнях
Одеської обласної ради молодих учених та спеціалістів: 25 квітня 2016 р. та
5 грудня 2016 р. у фізико-хімічному інституті імені О.В. Богатського НАН
України.
28 квітня 2016 р. було заохочено студентів соціально-гуманітарного
факультету до участі у засіданні круглого столу «Українська наука в
контексті євроінтеграції», який проходив в Одеській національній академії
харчових технологій (Воронюк О., Демченко А., Міронов І.). Основними
питаннями обговорення були: імміграції наукової молоді; публікації в
наукових журналах, індексу Хірша як критерію ефективної роботи
українських вчених, а також розвиток інноваційного проекту.
23-24 червня 2016 р. РМУС ПНПУ прийняла активну участь у літньому
форумі молодих вчених SUMMER YOUNG SCIENTISTS FORUM Odesa,
який ініціювала ООРМУС. Питання, які викликали жваві дискусійні
обговорення: мотивація учених та перспективи наукової діяльності в
Україні, фінансове забезпечення наукової діяльності, можливості грантової
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19 жовтня 2016 р. РМУС ПНПУ, а також магістри спеціальності
«Історія» (Качановецький О., Міронов І., Романов Ф.-Ф., Тесса С.) прийняли

участь у семінарі за участю Валентини Борисівні Андрущенко (завідувачем
Відділом організації фундаментальних досліджень у галузі природничих і
технічних наук Державного фонду фундаментальних досліджень (м. Київ)),
на тему: «Гранти Президента України для підтримки наукових досліджень
молодих вчених - порядок подання, основні помилки, рекомендації. Гранти
Європейської дослідницької ради - учасники конкурсів, основні вимоги,
відкриті пропозиції», який проходив в приміщенні фізико-хімічного
інституту імені О.В. Богатського НАН України.
В межах профорієнтаційного заходу, 23 листопада 2016 р. РМУС ПНПУ
прийняла безпосередню участь в «Ярмарці професій», яка проходила в
м. Арциз Одеської області, представляючи спеціальності та професійні
напрями підготовки ПНПУ імені К.Д. Ушинського. Ярмарку відвідало біля
300 школярів 9-11 класів Арцизького району.
12 жовтня 2016 р. РМУС ПНПУ було проведено третю щорічну
всеукраїнську науково-практичну конференцію «Гуманітарна наука в умовах
розвитку інформаційного суспільства». В роботі конференції взяли участь
162 учасника, більшість з яких молоді учені, аспіранти, студенти провідних
вузів м. Одеси (Одеський національний морський університет, Одеський
національний університет імені І.І. Мечникова, Одеська національна академія
зв’язку імені О.С. Попова) та інших міст України (Український католицький
університет (м. Львів), Львівський національний університет імені І. Франка,
Миколаївський національний університет імені В.О. Сухомлинського
(м. Миколаїв). За результатами конференції було видано збірку тез:
Гуманітарна наука в умовах розвитку інформаційного суспільства:
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національного педагогічного університету імені К. Д. Ушинського. – Одеса:
ПНПУ, 12 жовтня 2016 р. – 60 с.
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«Подолання: від

конфліктів – до діалогу та подолання травми», який відбувся 6 грудня 2016

р., студента ІІІ курсу соціально-гуманітарного факультету Голобородова К.
Даний проект підтримувався громадською організацією Südost Europa Kultur
(м. Берлін) у партнерстві з Українською Асоціацією усної історії.
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