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ПЛАН

№
І

РОБОТИ РАДИ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ
НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ
УКРАЇНИ
НА 2020 - 2021 НАВЧАЛЬНИЙ РІК
Відм.
Термін
Відповідальні
про
Види роботи
виконання
вик.
О Р Г А Н ІЗ А Ц ІЙ Н А Р О Б О Т А

1.1. Визначити склад наукового товарист
ва курсантів та студентів кафедр та
тематику науково-дослідної роботи
членів НТК.

вересеньжовтень
2020 р.

Відповідальні за
наукову роботу по
кафедрах, голова,
заступники голови
та члени РМВ
ВОНДПД,
голова, заступни
ки голови та
члени РМВ

жовтень
1.2. Переглянути та при необхідності вне
2020 р.
сти зміни до Положень про наукове
товариство курсантів (студентів, слу
хачів), ад’юнктів (аспірантів), докто
рантів і молодих вчених Національ
ного університету цивільного захисту
України та про раду молодих вчених
Національного університету цивіль
ного захисту України відповідно до
Закону України «Про вищу освіту».
ВОНДПД,
1.3. Надавати кафедрам інформацію, що протягом
до конференцій молодих вчених, які навчально голова, заступни
ки голови та
го року
проводяться в інших ЗВО України та
члени РМВ
країнах зарубіжжя.
ВОНДПД,
1.4. Висвітлювати результати роботи нау протягом
кового товариства та РМВ в періоди навчально голова, заступни
ки голови та
чних виданнях університету, на лока
го року
члени РМВ
льному інформаційному порталі та
інших ЗМІ.

№

Види роботи

Термін
виконання

Відповідальні

1.5. Організувати засідання РМВ для об щокварталу
Голова РМВ
говорення та визначення основних
напрямків діяльності.
1.6. Організувати перевірку роботи нау не рідше 2- Голова, заступни
кового товариства кожної кафедри х разів на
ки голови та
університету.
квартал
члени РМВ
1.7. Організувати
та
провести
квітень
Відповідальні за
Міжнародну науково-практичну кон
наукову роботу по
2021 р.
ференцію молодих учених «Пробле
кафедрах,
ми та перспективи забезпечення ци
ВОНДПД. голова,
вільного захисту».
заступники голови
та
члени РМВ
1.8. Організувати обговорення доповідей протягом Голова, заступни
членів наукового товариства на засі навчально
ки голови та
даннях РМВ для визначення кращих
го року
члени РМВ
та представлення їх на наукових кон
ференціях різних рівнів.
1.9. Організувати засідання РМВ для за
грудень
ВОНДПД, голова,
слуховування результатів та підгото
заступники голови
2020 р.
вки конкурсних робіт для участі у 2
та члени РМВ
етапі Всеукраїнського конкурсу сту
дентських наукових робіт у 2020-2021
навчальному році.
1.10 Скласти звіт РМВ про роботу в
червень
Голова РМВ
2020/2021 навчальному році.
2021 р.
II
Н А У К О В О -Д О С Л ІД Н А Р О Б О Т А Н А К А Ф Е Д Р А Х
2.1. Організувати проведення занять з протягом
Відповідальні за
членами наукового товариства з ви навчально наукову роботу по
вчення основних положень щодо про го року
кафедрах та члени
ведення науково-дослідної роботи на
РМВ
кафедрах:
• виготовлення макетів, лабора
торних установок та удосконален
ня науково-лабораторної бази;
• організація та проведення НДР;
• організація,
проведення
та
участь у роботі наукових конфере
нцій;
• підготовка наукових статей;

Відм.
про
вик.

№

Види роботи

Термін
виконання

Відповідальні

Відм.
про
вик.

• підготовка конкурсних науко
вих робіт.
2.2. Організувати участь молодих вчених протягом Голова, заступни
у науково-дослідних роботах, які навчально
ки голови та
проводяться в НУЦЗ України.
го року
члени РМВ
2.3. Організувати проведення наукових протягом
Відповідальні за
семінарів на факультетах та кафед навчально наукову роботу по
рах.
го року
кафедрах голова,
заступники голови
та члени РМВ,
вондпд
2.4. Організувати участь молодих вчених протягом
Відповідальні за
у публікації результатів своїх дослі навчально наукову роботу по
джень в наукових виданнях, в тому
го року
кафедрах,
числі в збірках наукових праць «Про
голова, заступники
блеми пожежної безпеки» та «Про
голови та члени
блеми надзвичайних ситуацій», нау
РМВ
ково-технічному журналі «Техноген
но-екологічна безпека» та Віснику
Національного університету цивіль
ного захисту України серія: «Держав
не управління».
2.5. Організувати подання наукових робіт протягом
Відповідальні за
курсантів та студентів на конкурси навчально наукову роботу по
наукових робіт різних рівнів.
го року
кафедрах,
члени РМВ
2.6. Проаналізувати результати наукових
січеньВідповідальні за
досліджень з метою представлення їх
лютий
наукову роботу по
на Міжнародній науково-практичній
2021 р.
кафедрах,
конференції молодих учених «Про
голова, заступни
блеми та перспективи забезпечення
ки голови та
цивільного захисту».
члени РМВ
і

III

П Р О В Е Д Е Н Н Я З А Х О Д ІВ М ІЖ З А К Л А Д А М И В И Щ О Ї О С В ІТ И

3.1. Організувати участь курсантів та сту протягом Голова, заступники
дентів університету в конференціях, навчально
голови та
конкурсах наукових робіт тощо, що
го року
члени РМВ
проводяться в інших ЗВО.
3.2. Взяти участь в роботі конференцій за планом
ВОНДПД,
молодих вчених, які проводяться
ХАМВ
голова, заступни
Асоціацією молодих вчених Харків
ки голови та члени
ської області.
РМВ

№

Види роботи

Термін
виконання

Відповідальні

Відм.
про
вик.

Відповідальні за
3.3. Відбір кандидатур для участі у щорі протягом
чних конкурсах різного рівня та на навчально наукову роботу по
кафедрах,
го року
дання іменних стипендій.
голова РМВ
IV

М ІЖ Н А Р О Д Н А Д ІЯ Л Ь Н ІС Т Ь

ВОНДПД,
4.1. Організувати участь курсантів та сту протягом
дентів в роботі науково-практичних навчально голова, заступни
ки голови та
го року
та науково-технічних конференціях,
члени РМВ
які будуть проводитися у закордон
них ЗВО.
ВОНДПД,
4.2. Організувати участь курсантів та сту протягом
дентів у конкурсах на кращу наукову навчально голова, заступни
ки голови та
го року
роботу курсантів та студентів, що
члени РМВ
проводяться у закордонних ЗВО.
Голова Ради молодих
вчених НУЦЗ України

Світлана КРАВЦІВ

Заступник голови Ради
молодих вчених НУЦЗ України

Андрій ПОБІДАШ

Заступник голови Ради
молодих вчених НУЦЗ України

Богдан ЦИМБАЛ

