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СХВАЛЕНО 

протокол засідання вченої ради 

ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського 

від «20»  грудня  2017 р. № 16 

ЗАТВЕРДЖУЮ 

директор ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського 

 _______ Л. Д. Березівська 

«21»  грудня  2017 р. 

План діяльності Ради молодих вчених ДНПБ України ім. В. О. Сухомлинського 

на 2018 рік 

№ з/п Захід Дата проведення Відповідальні  

1.  Засідання Ради молодих вчених Березень, червень, 

вересень, грудень 

Голова Ради молодих вчених, 

секретар Ради молодих вчених 

2.  Інформаційний супровід сторінки Ради молодих вчених 

на веб-порталі бібліотеки  

Протягом року Голова Ради молодих вчених, 

заступник голови Ради молодих 

вчених, секретар Ради молодих 

вчених 

3.  Започаткування та ведення фото-літопису Ради молодих 

вчених на веб-порталі бібліотеки 

//-// Голова Ради молодих вчених, 

заступник голови Ради молодих 

вчених, секретар Ради молодих 

вчених 

4.  Моніторинг міжнародних наукових проектів, грантів, 

конкурсів; пошуки оптимальних варіантів 

міжнародної співпраці 

//-// Заступник директора з наукової 

роботи, 

голова Ради молодих вчених 

5.  Організація участі молодих вчених бібліотеки у  

конкурсах для наукової молоді на отримання державних 

стипендій і нагород, підготовка супровідних документів 

//-// Заступник директора з наукової 

роботи, 

голова Ради молодих вчених, 

члени Ради молодих вчених 

6.  Налагодження творчих зв’язків із об’єднаннями //-// Голова Ради молодих вчених, 
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молодих вчених наукових установ НАПН України, 

МОН України, закладів вищої освіти, молодіжної 

секцій УБА та ін. 

члени Ради молодих вчених 

7.  Участь молодих вчених у заходах, конкурсах та 

проектах УБА, зокрема молодіжної секції 

//-// Голова Ради молодих вчених, 

члени Ради молодих вчених 

8.  Висвітлення результатів діяльності Ради молодих 

вчених у ЗМІ та соціальних мережах 

//-// Голова Ради молодих вчених 

9.  Участь в науково-практичних заходах, що проводяться 

бібліотекою та іншими установами 

//-// Члени Ради молодих вчених 

10.  Інформування науковців бібліотеки про можливість 

участі у зарубіжних науково-практичних заходах та 

публікації у зарубіжних виданнях 

//-// Голова Ради молодих вчених, 

заступник голови Ради молодих 

вчених 

11.  Участь у роботі Ради молодих вчених НАПН України //-// Голова Ради молодих вчених, 

заступник голови Ради молодих 

вчених 

12.  Розроблення атрибутики Ради молодих вчених, 

зокрема логотипу 

//-// Члени Ради молодих вчених 

13.  Дискусійний клуб «Модель інноваційної бібліотеки: 

зарубіжний досвід» постійно діючого науково-

методологічного семінару ДНПБ України 

ім. В. О. Сухомлинського «Наукова бібліотека та 

якість сучасної освіти» 

Щоквартально Заступник директора з наукової 

роботи, 

голова Ради молодих вчених, 

члени Ради молодих вчених 

14.  Студії молодого вченого Травень, вересень, 

жовтень 

Члени Ради молодих вчених 

15.  Круглий стіл «Наукова молодь в умовах інтеграції 

України в міжнародний освітній та науковий простір: 

сучасний стан, проблеми, перспективи» у рамках 

Травень Заступник директора з наукової 

роботи, члени Ради молодих 

вчених 
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Всеукраїнського фестивалю науки–2018  

16.  Підготовка мультимедійної презентації 

«Подорожуємо бібліотеками України» (до 

Всеукраїнського дня бібліотек) 

Вересень Члени Ради молодих вчених  

17.  Загальні збори молодих вчених бібліотеки Грудень Голова Ради молодих вчених, 

секретар Ради молодих вчених, 

молоді вчені бібліотеки 

 

 

Заступник директора з наукової роботи                                                                                                         С. М. Зозуля 

 

Голова Ради молодих вчених                                                                                                                           С. В. Тарнавська 


