Звіт про роботу Ради молодих учених та спеціалістів
Південноукраїнського національного педагогічного університету
імені К. Д. Ушинського за 2013-2014 н. р.
Метою роботи Ради молодих учених та спеціалістів є об’єднання
наукової молоді, вираження її інтересів, насамперед, у професійній сфері і
найважливіших соціальних проблемах. Рада є суспільним органом і
представляє інтереси молодих учених і фахівців (молоді до 35 років), що
працюють в університеті та його підрозділах.
Протягом року голова Ради приймали участь у засіданнях Одеської
обласної ради молодих учених. За звітній період на спільних засіданнях
ООРМС було затверджено Устав Ради молодих учених та спеціалістів, план
роботи ради на 2013-2014 н.р.
15 листопада 2013 р. РМС ПНПУ імені К.Д. Ушинського приймала
участь в розширеному засіданні представників Ради молодих учених
Одеського регіону, присвяченому 95-річчю від часу заснування Національної
академії наук України, що відбулося в приміщенні залу засідань Інституту
проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України.
Також, слід відмітити, що протягом звітного періоду Рада МУС ПНПУ
приймала участь у розгляді рекомендацій кандидатів на стипендії Кабінету
Міністрів України для молодих учених; брала участь у наданні рекомендацій
найбільш талановитим і активним магістрам та студентам старших курсів до
вступу до аспірантури, а також у розгляді кандидатів до докторантури.
Молоді викладачі, аспіранти, студенти брали участь у всіх конференціях
університету.
17 квітня 2014 року РМС ПНПУ імені К.Д. Ушинського на базі історикофілософського
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- Психологічний вимір сучасного соціуму в умовах інформатизації.
- Освіта в інформаційному суспільному просторі: реалії та перспективи
розвитку.
В науково-практичному семінарі приймали участь викладачі, аспіранти,
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«Одеська юридична академія», Миколаївського національного університету
імені В.О. Сухомлинського,. За результатами науково-практичного семінару
планується видання матеріалів наукових тез.
Молоді учені та спеціалісти університету приймають активну участь у
запровадженні інформаційно-комунікативних засобів у навчально-виховний
процес, у впровадженні інноваційних технології навчання, а також у навчанні
використання нових програмних засобів.
За сприянням Ради університет: видає на своїй полiграфiчнiй базі
автореферати кандидатських дисертацій, курсів лекцій, монографій та інших
праць молодих учених; забезпечує аспірантам надання не менш ніж двох
відряджень на рік з повною оплатою для участі в конференціях та
симпозіумах; позачергово нaдaє в користування доступ до мережі Інтернет та
комп’ютерну техніку; щорічно виділяє один випуск періодичних наукових
видань університету для публiкацiй молодих учених.
Звіт про роботу Ради молодих учених було розглянуто на засiданнi
ректорату університету.
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