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ПЛАН РОБОТИ РАДИ МОЛОДИХ УЧЕНИХ  
ХАРКІВСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АКАДЕМІЇ ДИЗАЙНУ І МИСТЕЦТВ  

на 2021-2022 н.р. 
№ 
з/п 

Назва заходу Терміни 
виконання 

Відповідальні 
особи 

1. Проведення загальних зборів Ради 
молодих учених ХДАДМ. 
Оновлення складу ради 

вересень 2021 Голова ради 
Тетяна Єрмакова 

2. Обговорення й затвердження плану 
заходів на навчальний рік 2021-2022  

вересень 2021 Голова ради 
Тетяна Єрмакова 

3. Щодо участі членів РМУ та 
молодих вчених академії у конкурсі 
на здобуття премій для молодих 
учених за кращі наукові роботи 
(НАН України) 

вересень – 
листопад 2021 

Голова ради 
Тетяна Єрмакова 

4. Проведення освітнього семінару 
для молодих учених «Академічна 
доброчесність у науковому 
середовищі» 

листопад 2021 Тетяна Єрмакова, 
Сергій Надобко 

5. Проведення освітнього семінару 
щодо залучення молодих учених до 
міжнародних грантів та заохочення 
до участі у міжнародних конкурсах, 
симпозіумах тощо 

листопад 2021 Голова ради 
Тетяна Єрмакова, 
помічник ректора 
з міжнародно-
освітніх проєктів 
Юлія Корнейко 

6. Підведення підсумків діяльності 
Ради молодих учених за 1 півріччя 
2021-2022 н.р.  
Обговорення плану діяльності Ради 
на 2 півріччя 2021-2022 н.р. 

грудень 2021 Голова ради 
Тетяна Єрмакова 

7. Обговорення можливості участі 
РМУ у Дні науки в Україні у травні 
2022 р. та планування відповідних 
заходів. 

грудень 2022 Голова ради 
Тетяна Єрмакова 

8. Підведення підсумків діяльності 
Ради молодих учених за 1 півріччя 

грудень 2021 Голова ради 
Тетяна Єрмакова 



2021-2022 н.р.  
Обговорення плану діяльності Ради 
на 2 півріччя 2021-2022 н.р. 

9. Проведення загальних зборів Ради 
молодих учених  

лютий 2022 Голова ради 
Тетяна Єрмакова 

10. Інформування аспірантів і молодих 
учених про наявні гранти, стипендії, 
премії, навчальні програми 

лютий 2022 Голова ради 
Тетяна Єрмакова, 
помічник ректора 
з міжнародно-
освітніх проєктів 
Юлія Корнейко 

11. Проведення освітнього семінару 
для молодих учених «Академічна 
доброчесність у науковому 
середовищі» 

березень-
квітень 2022 

Голова ради 
Тетяна Єрмакова 

12. Підведення підсумків роботи 
протягом 2020-2021 н.р. 
Обговорення плану роботи на 
наступний рік 

травень 2022 Голова ради 
Єрмакова Т.С. 
 

13. Редагування та оновлення веб-
сторінки науково-дослідної частини 
Академії 

Протягом року Члени РМУ 

14. Просвітницько-виховні заходи 
(відвідування музеїв, виставок, 
наукових семінарів) 

Протягом року Члени РМУ 

15. Залучення молодих науковців до 
виконання дослідницької роботи з 
бюджетних та господарських 
наукових тем 

Протягом року Члени РМУ 

 
 
 
Голова Ради молодих 
учених Харківської 
державної академії дизайну 
і мистецтв 

 
 

 

 
 

Тетяна ЄРМАКОВА 

 


