Звіт про роботу
Ради молодих учених і спеціалістів (РМУС)
Національного університету «Запорізька політехніка» (НУ «Запорізька
політехніка»)
за 2021 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) 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.
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». Також представники РМУС (асис. С.Д. Леощенко, Н.І. Висоцька)
надавали консультативно-інформаційну підтримку учасникам конкурсу Ради
молодих вчених при Міністерстві освіти i науки (МОН) – «Монографія на грант».
Так, доцент кафедри міжнародних економічних відносин Антонюк К.І. стала
фіналісткою конкурсу та перемогла за спеціальністю
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«Економіка»

(«Убезпечення споживання на національному і мегарегіональному рівнях»).
Члени РМУС НУ «Запорізька політехніка» брали активну участь в
організації та проведенні Четвертого міжнародного семінару «International
Workshop on Computer Modeling and Intelligent Systems (CMIS`2021)», матеріали
якого було проіндексовано міжнародними науковометричними базами: Scopus та

DBLP. Організовано участь молодих науковців університету в конкурсі проектів
наукових робіт та науковотехнiчних розробок молодих учених, оголошеному
МОН України, та конкурсах оголошених Національного фонду досліджень
України (НФДУ) «Наука для безпеки і сталого розвитку України» та «Передові
дослідження в галузі математичних, природничих і технічних наук».
Представники РМУС (асис. С.Д. Леощенко, Н.І. Висоцька) брали участь в
акредитаціях освітніх та освітньо-наукових програм під час дистанційних
зустрічей із експертами Національного агентства забезпечення якості вищої
освіти (НАЗЯВО) (фотографії-підтвердження додаються). Також представники
РМУС НУ «Запорізька політехніка» взяли участь у Другому Всеукраїнському
форумі рад молодих учених, що був організований Радою молодих учених при
МОН.
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Фото-звіти участі представників РМУС у акредитаційних процесах

Участь в акредитації ОП «Управління соціальним закладом» спеціальності 232
«Соціальне забезпечення»»

