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Звіт про виконану роботу Ради молодих вчених 

ОНЕУ за 2015 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.  

Ми вдячні ректоратом за підтримку наших починань при 

організації заходів: 

 

Заходи Ради молодих вчених:  

 

- проведення засідань РМУ з розглядом пропозицій щодо 

поліпшення роботи; 
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- РМУ виступила співорганізатором Odessa Smart Forum 

30.04.-01.05.2015 р.; 

- Участь Ради молодих вчених у науковому змаганні ІІ 

«Science Slam Odessa» 30.04.2015 (представник РМУ – Бондар 

Д.О.);  

- РМУ ОНЕУ прийняла участь у розширеному засіданні Ради 

молодих учених Одеської області 11.06.2015 в Одеському 

національному університеті ім. І.І. Мечникова (Дворянська, 2); 

- РМУ ОНЕУ відвідала музей історії Одеського 

національного університету імені І.І. Мечникова з приводу 150-

річчя університету (11.06.2015). 

- РМУ ОНЕУ взяли участь у презентації нового бізнес 

проекту WAVE Одеська Бізнес-Школа 14.10.2015 р.; 

- Участь Ради молодих вчених у науковому змаганні ІІI 

«Science Slam Odessa» 22.09.2015 (представник РМУ – Шикіна 

О.В.);  

- РМУ поширює практику відвідування відкритих зайнять 

викладачів, що працюють на різних кафедрах (05.10.2015) – 

відвідання відкритої лекції ст. викл. кафедри економіки та 

управління туризмом Шикіної О.В. ст. викл. кафедри Фінансів 

Коцюрубенко Г.М., (13.10.2015) – відвідання відкритого 

практичного заняття ст. викл. кафедри фінансового менеджмента 

та фондового ринку Іоргачьової М. І. ст. викл. кафедри Фінансів 

Коцюрубенко Г.М. 

- РМУ спільно з кафедрою фінансів ОНЕУ та кафедрою 

філософії, політології та права ОНАХТ на базі нашого 

університету 12.10.2015 р. провели відкриту лекцію з теми 

«Світова політика та міжнародні відносини»; 

- РМУ спільно з кафедрою економіки та управління 

туризмом ОНЕУ на базі нашого університету 21.10.2015 р. провели 

відкриту лекцію з теми «3 «Р» готелю» - доповідач Фазіль 

Аскеров;  

- РМУ ОНЕУ прийняла участь у розширеному засіданні Ради 

молодих учених Одеської області 29.10.2015 в Одеському 

національному політехнічному університеті (пр. Шевченка, 1а); 
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- РМУ спільно з кафедрою економіки та управління 

туризмом ОНЕУ на базі нашого університету 03.11.2015 р. провели 

відкриту лекцію з теми «Сервіс - кращий продавець» - доповідач 

Фазіль Аскеров; 

- РМУ спільно з кафедрою економіки та управління 

туризмом ОНЕУ на базі нашого університету 10.11.2015 провели 

відкриту лекції з теми «Сервіс - кращий продавець. Частина 2» - 

доповідач Фазіль Аскеров; 

- РМУ спільно з кафедрою економіки та управління 

туризмом ОНЕУ на базі нашого університету 19.11.2015 провели 

відкриту лекції з теми «Сервіс - кращий продавець. Частина 3» - 

доповідач Фазіль Аскеров; 

- РМУ спільно з кафедрою економіки та управління 

туризмом ОНЕУ на базі нашого університету 26.11.2015 провели 

відкриту лекції з теми «Як поселити в готель фіолетову корову» - 

доповідач Фазіль Аскеров; 

- Обмін досвідом з Київським національним лінгвістичним 

університетом, прийом представників а нашому ВНЗ, проведення 

лекції та екскурсії 26.11.2015. 

 

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. 

 

Надання інформаційної підтримки:  

 

- в рамках Odessa Smart Forum 30.04.2015 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 
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номінації «За наукові досягнення», учасник від ОНЕУ пройшов у 

наступний етап конкурсу. 

- надання інформації щодо проведення курсів з англійської 

мови кафедрою іноземних мов; 

- надання інформації, щодо проведення 20.10.2015 р. 

Головним управлінням статистики Одеської області круглого 

столу на тему: «Методологічні засади формування і поширення 

інформації за статистикою підприємств». 

 

Організація екскурсій на підприємства: 

 

- Виробнича екскурсія на Одеський завод шампанських вин 

для студентів, аспірантів та молодих вчених ОНЕУ (12.10.2015); 

- Виробнича екскурсія в готель «Каліфорнія» з проведенням 

лекції щодо надання готельних послуг споживачам для студентів, 

аспірантів та молодих вчених ОНЕУ (13.10.2015).  

- Виробнича екскурсія в готель «Женева» для студентів, 

аспірантів та молодих вчених ОНЕУ (13.11.2015).  

 

Розваги:  

 

- Організація святкування Міжнародного дня туризму для 

студентів, аспірантів та молодих вчених ОНЕУ в літньому таборі 

Економіст (27.09.2015). 

- Організація team-building заходу – відвідування escape room 

«Вихід» (27.10.2015 та 15.11.2015). 

Активна участь у заходах Ради молодих вчених є 

обов’язковою умовою проходження щорічної атестації. 

 
 

Голова РМВ ОНЕУ                                                          Шикіна О. В. 
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