Звіт про роботу
Ради молодих учених і спеціалістів (РМУС)
Національного університету «Запорізька політехніка» (НУ «Запорізька
політехніка»)
за 2020 рік
Активно продовжувала діяльність Рада молодих вчених та спеціалістів
університету (РМУС). Члени РМУС залучалися до роботи у складі Конференції
трудового колективу, вченої ради та науково-технічної ради університету, вчених
та науково-технічних рад інститутів і факультетів університету на постійній
основі. Підтримувалася веб-сторінка Ради МУС на сервері університету з
публікацією на неї інформації про структуру, склад і діяльність РМУС
університету.
Серед студентської молоді представниками РМУС (асис. С.Д. Леощенко,
Н.І. Висоцька) було проведено опитування з метою оновити інформаційну базу
про молодих учених і спеціалістів НУ «Запорізька політехніка». Опитування
засвідчило, що більшість представників РМУС це здобувачі третього освітнього
рівня (аспіранти) та кандидати наук (доценти) (графік додається). Більш того,
62,5% опитуваних засвідчили, що беруть активну участь у науково-дослідницькій
роботі (графік додається). Також за результатами опитування (графік додається)
було прийнято рішення про створення сторінок та спільнот РМУС НУ
«Запорізька політехніка» у соціальних мережах, що дозволило більш активно
популяризувати цінність науки та освіти, сприяти залученню молодих учених до
процесів взаємодії освіти та науки – були запущені сторінка та спільнота РМУС у
Facebook.
Також проводилася агітаційна робота щодо залучення молоді до наукової
роботи та подальшого вступу до магістратури та аспірантури. РМУС сприяла
проведенню в університеті конференцій та семінарів, залучала молодих учених до
роботи у складі організаційних комітетів. РМУС сприяла проведенню конкурсів
наукових робіт: представники РМУС взяли участь у конкурсі на кращу
студентську наукову роботу за проєктом Erasmus+ BIOART. За підтримки
патентно-інформаційного відділу надавалася допомога молодим ученим у захисті

інновацій, зокрема, надання консультацій в оформленні патентів і свідоцтв на
твори. Члени РМУС НУ «Запорізька політехніка» брали активну участь в
організації та проведенні щорічної конференції «Тиждень науки». Члени РМУС
НУ «Запорізька політехніка» брали активну участь в організації та проведенні
Третього міжнародного семінару «International Workshop on Computer Modeling
and Intelligent Systems (CMIS`2020)». Організовано участь молодих науковців
університету в конкурсі проектів наукових робіт та науковотехнiчних розробок
молодих учених, оголошеному Міністерством освіти i науки (МОН) України, та
конкурсі «Підтримка досліджень провідних та молодих учених», оголошеному
Національним фондом досліджень України. Представники РМУС (асис. С.Д.
Леощенко, Н.І. Висоцька) брали участь в акредитаціях освітніх та освітньонаукових програм під час дистанційних зустрічей із експертами Національного
агентства забезпечення якості вищої освіти. Також представники РМУС НУ
«Запорізька політехніка» взяли участь у Всеукраїнському форумі рад молодих
учених, що був організований Радою молодих учених при МОН (сертифікат
додається).

Додаток 1 до звіту про роботу РМУС
від ___ листопада 2020 р. № ____

Інфографіка на основі відомостей про молодих учених

Додаток 2 до звіту про роботу РМУС
від ___ листопада 2020 р. № ____

Сертифікат про участь у Всеукраїнському форумі рад молодих учених,
що був організований Радою молодих учених при МОН

