
14 червня 2011 року відбулося спільне засідання Бюро Ради молодих 
учених та Бюро Студентського наукового товариства Університету. Під час 
зустрічі було запропоновано в наступному навчальному році започаткувати 
тісну співпрацю між студентською та викладацькою молоддю Університету, 
окреслено напрямки основних спільних дій, зокрема, підготовка заходів 
наукового спрямування. 

Члени Бюро РМУ підбили підсумки роботи за 2010/2011 н.р. та 
обговорили проект плану роботи на 2011/2012 н.р. 

 
ПРОТОКОЛ 

засідання Ради молодих учених 
Київського університету імені Бориса Грінченка 

від 14 червня 2011 року 
 

Голова:     Бодненко Д.М. 
Секретар: Байталюк О.М. 
Присутні: Дудар Ольга Володимирівна (заступник голови РМУ),  

Віннікова Наталія Миколаївна (завідувач науково-методичного 
центру досліджень, наукових проектів та програм); 
Олійник Світлана Миколаївна (голова РМУ Гуманітарного 
інституту, відповідальний представник ГІ в Бюро РМУ 
Університету);  
Байталюк Ольга Михайлівна (відповідальний представник 
Інституту лідерства та соціальних наук в Бюро РМУ); 
Погребняк Інга Василівна (викладач кафедри української 
літератури, компаративістики і соціальних комунікацій 
Гуманітарного інституту); 
Волинець Юлія Олександрівна (викладач кафедри методики і 
технологій дошкільної освіти Педагогічного інституту). 

Запрошені: Члени Бюро Студентського наукового товариства Київського 
університету імені Бориса Грінченка: 
Нестеренко Людмила, голова СНТ Університету; 
Черкаська Дар’я, студентка Інституту лідерства та соціальних наук; 
Золоташко Світлана, голова СНТ Інституту мистецтв; 
Юревич Анна, голова СНТ Інституту психології та соціальної педагогіки; 
Селюченко Богдана, голова СНТ Гуманітарного інституту; 
Дениско Світлана, голова СНТ Педагогічного інституту; 
Бережняк Світлана, голова СНТ Університетського коледжу. 
 
 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 
1. Знайомство з новообраним Бюро СНТ Університету та обговорення 

плану спільної роботи на 2011-2012 н.р. 
2. Звіт Голови РМУ Бодненка Д.М. про роботу РМУ за 2010-2011 н.р. 
3. Планування роботи РМУ на 2011-2012 н.р. 



 
І.СЛУХАЛИ: Віннікову Наталію Миколаївну, завідувача науково-

методичного центру досліджень, наукових проектів та програм 
з інформацією про членів СНТ Університету та їх роботу у 
поточному навчальному році. 

 
Людмилу Нестеренко, Голову СНТ з пропозицією запланувати 
на наступний навчальний рік спільні заходи СНТ та РМУ. 

 
УХВАЛИЛИ: У план роботи на 2011-2012 н.р. внести спільні заходи РМУ та 

СНТ. 
 
 
ІІ. СЛУХАЛИ:  Бодненка Д.М.,  Голову РМВ університету зі звітом про 

роботу РМВ за 2010-2011 н.р. 
За звітний період Радою молодих учених Університету спільно з НМЦ 

досліджень, наукових проектів та програм: 
- створено рубрику Ради молодих учених, де висвітлено: основні аспекти 

діяльності РМУ, нормативні документи та корисна інформація, склад Ради 
молодих учених та Бюро РМУ; 

- проведено Всеукраїнську науково-практичну конференцію молодих учених та 
аспірантів “Дослідження молодих учених у контексті розвитку сучасної 
науки”; 

- здійснено ряд відритих заходів: 
o Акваріум «Україна і світ: Етногенез і глобалізація», 
o Круглий стіл «Педагог у витоках грінченківського слова», 
o Акваріум «Нормативно-правове регулювання загальної середньої 

освіти в контексті освітньої реформи 2010 року», 
o І чемпіонат Університету інтелектуальної гри «Що? Де? Коли?», 
o Семінар «Система дистанційного навчання Moodle»; 

- спільно з НДЛ освітології проведено семінар «Грант до міжнародного 
співробітництва: технологія підготовки»; 

- закладено базу для налаштування зв’язків з Радами молодих учених ВНЗ 
України і зарубіжжя; 

- взято участь у підготовці до друку наукових статей, посібників, підручників, в 
тому числі посібників на отримання грифу Міністерства освіти; 

- постійно ведеться кураторська та координаційна діяльність в напрямку 
наукових досліджень серед професорсько-викладацького складу та  
студентської молоді Університету тощо.   

Перспективи:  
- запровадження  блоку науково-практичних семінарів спільно з НДЛ 

освітології; 
- розширення темаріуму відкритих заходів, які проводяться  членами РМУ; 
- проведення ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих 

учених; 
- проведення круглого столу голів Рад молодих учених університетів України. 



 
УХВАЛИЛИ: Визнати роботу РМУ Університету у 2010-2011 н.р. 

задовільною. 
 
ІІІ.СЛУХАЛИ: Дудар Ольгу Володимирівну, заступника голови РМУ 

Університету з проектом плану роботи на 2011-2012 н.р. 
 
УХВАЛИЛИ: 1. Взяти проект плану до уваги. 

2. Призначити перше засідання РМУ Університету у 2011-
2012 н.р. на 12 вересня 2011 року. 
3. Затвердити остаточний варіант плану роботи 12 вересня 
2011 року. 

 


