Звіт про виконану роботу Ради молодих вчених ОНЕУ за 2016 р.
Метою діяльність Рада молодих вчених ОНЕУ є:
- Сприяння виконанню наукових досліджень молодими вченими і
фахівцями, пропаганді їх досягнень у сфері академічної науки, впровадженню
результатів досліджень молодих учених і фахівців;
- Розвиток існуючих і сприяння становленню нових наукових шкіл і
напрямів за участю молодих вчених та спеціалістів, забезпечення як наукової
спадкоємності, так і інновацій в галузі фундаментальної науки;
- Організація інформаційного забезпечення: подання інформації про
вакансії, фондах, грантах, конференціях, школах та інших заходах з підтримки
наукової молоді;
- Сприяння в організації та проведенні наукових конференцій, науковопрактичних семінарів, круглих столів, шкіл молодими вченими і т.д.;
- Заохочення і пропаганда наукових досягнень молодих вчених;
- Представлення інтересів молодих вчених і фахівців в загальнодержавних,
муніципальних, наукових, громадських та інших організаціях.
Предметом діяльності Ради є сприяння розвитку творчої і наукової
активності молодих вчених ОНЕУ, а також представництво інтересів молодих
вчених в питаннях поліпшення умов праці, життя та організації дозвілля.
Ми вдячні ректоратом за підтримку наших починань при організації
заходів:
Заходи Ради молодих вчених:
- проведення засідань РМУ з розглядом пропозицій щодо поліпшення
роботи;
- РМУ виступила співорганізатором Odessa Smart Forum ІІ
27.04.-29.04.2016 р.;
- РМУ поширює практику відвідування відкритих зайнять викладачів, що
працюють на різних кафедрах (17.03.2016) – відвідання відкритого лекційного
заняття ст. викл. кафедри фінансів Курганської Е.І., ст. викл. кафедри економіки
та управління туризмом Шикіною О.В., (16.05.2016) – відвідання відкритого
практичного заняття ст. викл. кафедри фінансів Коцюрубенко Г.М., ст. викл.
кафедри економіки та управління туризмом Шикіною О.В.
- РМУ була організована Всеукраїнська науково-практична конференція
студентів та молодих вчених «Економічний розвиток в рішенні проблем
Суспільства», присвячений 95-річчю ОНЕУ, 24.03.2016 р.;
- Голова Ради Шикіна О.В. прийняла участь у телепередачі «Час Юрія
Котляревського» з приводу інформування о проведенні Odessa Smart Forum ІІ,
25.04.2016 р.;
- РМУ виступила співорганізатором Odessa Smart Forum ІІ, 2729.04.2016 р.;
- РМУ приймала участь у Круглому столі «Туризм. Індустрія гостинності»,
що пройшов у Одеській національній академії харчових технологій 28.04.2016 р.;

- Організовано Круглій стіл «Українська наука в контексті євроінтеграції»
при Одеській обласній Раді молодих вчених, 28.04.2016 р.;
- Представники РМУ прийняли участь у Майстер-класі «Міні майстерня
особистого бренду», 28.04.2016 р.;
- Представники РМУ прийняли участь у Презентації на тему
«Інформаційно-ресурсний центр «Вікно в Америку» - партнерство США і
України», 28.04.2016 р.;
- Представники РМУ прийняли участь у Майстер класі «Проектуємо
бізнес: від фантазій до моделі, від моделі - до плану», 28.04.2016 р.;
- Представники РМУ прийняли участь у Тренінгу «Ефективні переговори»,
28.04.2016 р.;
- Представники РМУ прийняли участь у Майстер класі «Почни свій
бізнес», 28.04.2016 р.;
- Участь Ради молодих вчених у науковому змаганні ІV «Science Slam
Odessa» 28.04.2016 та перемога у змаганні (представник РМУ – Ярьоменко
С.Г.);
- Проведено семінар за участю д.е.н., професора Діордіці Станіслава
Григоровича на тему: «Основні вимоги до дисертаційним роботам і етапи
проведення експертизи їх якості», 19.05.2016;
- Отримано досвід стажувань використовуючи вебінари у Польщі, .
clmconsulting.pl, 19.05.2016;
- Проведено семінар за участю секретаря ради к.е.н., доцента Тетяни
Миколаївни Гамми на тему: «Присвоєння вченого звання», 23.05.2016;
- Проведено круглий стіл на тему: «Ескейп-туризм: міф чи реальність»,
26.05.2016 р.;
- Співорганізація з РМУ Одеської області SUMMER YOUNG SCIENTISTS
FORUM Odesa, 23-24.06.2016.
Допомога в організації різного роду заходах ОНЕУ:
- Організація оглядової екскурсії для учасників Олімпіади «Менеджмент
зовнішньоекономічної діяльності»;
- Організація оглядової екскурсії для учасників Конференції кафедри
економіки та управління національним господарством;
- Співпраця з Радою молодих вчених Одеської області, участь у спільних
конференціях та поширення інформації про них серед молодих вчених.
Надання інформаційної підтримки:
- в рамках Odessa Smart Forum ІІ 28.04.2016 проходили майстер-класи на
території Одеського регіонального інституту державного управління
(ул. Генуезская 22), РМУ ОНЕУ прийняла активну участь у даному заході;

- надання інформації щодо щорічної Премії Одеської обласної ради
талановитої молоді за Особисті Досягнення у номінації «За наукові досягнення»,
учасник від ОНЕУ пройшов у наступний етап конкурсу.
- надання інформації щодо проведення курсів з англійської мови кафедрою
іноземних мов.
Організація екскурсій на підприємства:
- Виробнича екскурсія в готель «Гагарін» для студентів, аспірантів та
молодих вчених ОНЕУ (31.05.2016).
Розваги:
Активна участь у заходах Ради молодих вчених є обов’язковою умовою
проходження щорічної атестації.

