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СХВАЛЕНО 

Вченою радою  
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реабілітаційного соціально-економічного 

коледжу 
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ПЛАН РОБОТИ 

Ради молодих вчених 
Подільського спеціального навчально-реабілітаційного  

соціально-економічного коледжу 

 

№ 

з/п 

Зміст роботи Термін 

виконання  

Відповідальні  

1 Затвердження складу та плану 

роботи Ради молодих вчених на 

2021р. 

Січень 2021 р. Бачинська О.М. 

2 Проведення засідань Ради Впродовж року  Бачинська О.М. 

Шевчук О.В. 

3 Організація і проведення Науково-

практичного форуму «Внесок 

молодих вчених у соціально-

економічний розвиток Західного 

регіону» 

Лютий 2021 р. Бачинська О.М. 

Шевчук О.В. 

Члени Ради 

4 Налагодження співпраці з Радами 

молодих вчених інших установ та 

ЗВО 

Впродовж року Члени Ради 

5 Інформування молодих вчених про 

наукові заходи, конкурси та гранти в 

Україні та за її межами, можливість 

здійснення публікації робіт у 

фахових наукових журналах і 

збірниках наукових праць 

Впродовж року Бачинська О.М. 

Шевчук О.В. 

6 Організація і проведення тренінгу 

для працівників та студентів 

коледжу «Мотивація – шлях до 

успіху» 

Квітень 2021 р. Сушарник Я.А 

Комарніцька Л.М. 

7 Участь у проведенні V Міжнародної 

науково-практичної конференції 

«Інновації партнерської взаємодії 

освіти, економіки та соціального 

захисту в умовах інклюзії та 

прагматичної реабілітації соціуму» 

 

Травень 2021 р. Члени Ради 



8 Популяризація науки серед 

студентської молоді 

Впродовж року Члени Ради 

9 Організація і проведення відкритої 

лекції для студентів коледжу  

«Мова науки. З чого почати наукову 

роботу» 

Вересень 2021 р. Бачинська О.М. 

Шевчук О.В. 

 

10 Організація і проведення круглого 

столу «Стратегічні напрями 

розвитку вітчизняної освіти і науки 

в контексті глобалізації» 

Жовтень 2021 р. Бачинська О.М. 

Шевчук О.В. 

Члени Ради 

11 Звіт докторантів та аспірантів  про 

стан підготовки до захисту 

дисертаційних досліджень 

Листопад 

2021 р. 

Члени Ради 

12 Звітна конференція молодих вчених 

«Об’єднані наукою: досягнення та 

перспективи» 

Підготовка річного звіту про роботу 

Ради  молодих вчених за 2021 р. 

Грудень 2021 р. Бачинська О.М. 

Шевчук О.В. 

Члени Ради 

 

 

                                          

 


