Звіт про виконану роботу Ради молодих вчених
ОНЕУ за 2014 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, науково-практичних 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.
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Ми вдячні ректоратом за підтримку наших починань при
організації заходів:
Організація семінарів-тренінгів спільно з бізнес-тренінг
центром:
- Семінар-тренінг «Чесні Ціни» (на прикладі малого
підприємства Німеччини галузі хлібобулочних виробів), лектор проректор з науково-педагогічної роботи, к.е.н., доцент Лідія
Миколаївна Карпенко (01.03.2014);
- Семінар-тренінг «Зростання в умовах нестабільності» виїзний тренінг за участю представників Ради молодих вчених і
випускників ОНЕУ (15.03.2014);
- Семінар-тренінг «Бізнес-план - ключ до успіху в
підприємницькій діяльності», лектор - проректор з науковопедагогічної роботи, к.е.н., доцент Лідія Миколаївна Карпенко
(22.03.2014);
- Психологічний тренінг на тему «Сім'я та кар'єра», лектор керівник бізнес-тренінг центру, Олена Валеріївна Мєжеєвска
(8.04.2014);
- Семінар-тренінг «Підготовка стратегічних перетворень на
підприємстві», лектор - проректор з наукової роботи Одеського
національного економічного університету, д.е.н., проф. Анатолій
Іванович Ковальов (16.04.2014);
Семінар-тренінг
"Методичні
аспекти
написання
кандидатської дисертації", лектор - д.е.н., проф. Янковий
Олександр Григорович (25.04.2014);
- Психологічний тренінг на тему «Техніки управління
вибором або як налагодити контакт з несвідомим і керувати своїм
життям», лектор - керівник бізнес-тренінг центру, Олена
Валеріївна Мєжеєвска (20.05.2014);
- Лекція на тему «Методологічні проблеми економічної
науки», лектор - Ректор ОНЕУ - д.е.н., проф. М.І. Зверяков
(26.05.2014).
- Семінар-тренінг «Поведінка підприємств в умовах кризи»,
лектор - проректор з наукової роботи Одеського національного
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економічного університету, д.е.н., проф. Анатолій Іванович
Ковальов (11.11.2014);
- Семінар-тренінг «Світовий ринок золота: сучасний стан і
тенденції», лектор –к.е.н. Шикін А.В. (27.11.2014).
Заходи Ради молодих вчених:
- Семінар-тренінг «Роль соціальної відповідальності в
стратегії розвитку вищого навчального закладу», лектори: к.е.н.,
доцент Ірина Володимирівна Давиденко, к.е.н., доцент Юлія
Болеславівна Росецкая (21.03.2014);
- Участь Ради молодих вчених у тренінгу «Сучасні сервіси і
інструменти оцінки активністю публікацій вчених» (27.02.2014);
- Участь Ради молодих вчених у тренінгу «Підвищення
ефективності» (13.11.2014);
- Участь Ради молодих вчених у науковому змаганні
«ScienceSlam» (30.11.2014).
Допомога в організації різного роду заходах ОНЕУ:
- Організація оглядової екскурсії для учасників Олімпіади
«Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності»;
- Співпраця з Радою молодих вчених Одеської області,
участь у спільних конференціях та поширення інформації про них
серед молодих вчених;
- Презентація «Освіта в США. Академічні та дослідницькі
можливості для іноземців» (28.04.2014);
- Круглий стіл на тему «Торгівля з ЄС в рамках автономних
преференціях і майбутніх зонах вільної торгівлі» (21.05.2014).
Надання інформаційної підтримки:
- Проект підвищення кваліфікації молодих вчених і
викладачів ОНЕУ при проходженні курсів «Робота в програмному
продукті« 1С: Підприємство 8.2: «Бухгалтерія для України»;
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Організація екскурсій на підприємства:
- Виробнича екскурсія в готель «Женева - Сіті» для
студентів, аспірантів та молодих вчених ОНЕУ (08.05.2014).
- Виробнича екскурсія в готель «Maristellaclub» для
студентів, аспірантів та молодих вчених ОНЕУ (12.09.2014).
- Виробнича екскурсія в готель «Arkspapalace» для студентів,
аспірантів та молодих вчених ОНЕУ (012.09.2014).
- Виробнича екскурсія в готель «Немо» для студентів,
аспірантів та молодих вчених ОНЕУ (25.09.2014).
- Виробнича екскурсія в ресторан «Александровский» для
студентів, аспірантів та молодих вчених ОНЕУ (14.10.2014).
Розваги:
- Навчально-пізнавальний туристський похід навколо
Куяльницького лиману Ради молодих вчених ОНЕУ (1011.05.2014);
- Похід в Віварій спільно з Радою молодих вчених Одеської
області (21.05.2014);
- Тур вихідного дня поєднаний з дегустацією Шабських вин
(24-25.05.2014).
- Організація святкування Міжнародного дня туризму для
студентів, аспірантів та молодих вчених ОНЕУ в літньому таборі
Економіст (27.09.2014)

Голова РМВ ОНЕУ

Шикіна О. В.
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