
Затверджено на засіданні РМВ 

від 11 січня 2022 р. 

 

 

План 

роботи ради молодих вчених при ІПКіК НАН України на 2022 рік 

 

1. Січень 2022 р.  

Проведення зборів членів РМВ. Прийняття плану роботи на поточний рік.  

     2. Лютий 2022 р. 

Розгляд робіт, поданих на участь у конкурсі на здобуття премії Президента 

України для молодих вчених. Розгляд наукових праць на здобуття премії 

Верховної Ради України для найталановитіших молодих вчених у галузі 

фундаментальних і прикладних досліджень та наукових розробок. 

Розгляд звітів стипендіатів Президента України для молодих вчених та 

Президії НАН України для молодих вчених за останні півроку. 

3. Березень 2022 р. 

Розгляд подань для участі у конкурсі на здобуття стипендії Президента 

України для молодих вчених та стипендії Президії НАН України для молодих 

вчених. Розгляд питання щодо висунення кандидатури на здобуття стипендії 

Харківської Державної обладміністрації серед молодих учених. 

4. Квітень 2022 р. 

Розгляд наукових праць, поданих на участь у конкурсі на здобуття стипендії 

Верховної Ради для молодих вчених, які проводять фундаментальні наукові 

дослідження. 

5. Травень 2022 р. 

Організація, підготовка та проведення щорічної міжнародної конференції 

молодих вчених ІПКіК НАН України «Холод в біології і медицині». В рамках 

конференції проведення конкурсу робіт за найкращу наукову доповідь. 

6. Червень 2022 р. 

Розгляд звітів стипендіатів Президента України для молодих вчених та 

Президії НАН України для молодих вчених за останні півроку.  

7. Вересень 2022 р.  

Розгляд кандидатур щодо участі молодих науковців ІПКіК НАН України в 

конкурсі «Кращий науковець Харьківщини». 

8. Жовтень 2022 р.  

Розгляд робіт молодих вчених, поданих на здобуття премії імені 

Б.Є. Патона.  



9. Листопад 2022 р. 

Розгляд робіт, поданих на участь у конкурсі на здобуття премії Президії 

НАН України для студентів вищих навчальних закладів і молодих учених 

наукових установ. 

Проведення загальних зборів молодих вчених Інституту. Заслуховування 

звіту голови ради молодих вчених.  

10. Грудень 2022 р. 

Підбиття підсумків року.  

 

Протягом року: розгляд поточних питань та звернень молодих вчених до 

РМВ.  

 

Голова РМВ, к.б.н.                                         Чернобай Н. А. 

 

Секретар РМВ, к.б.н.                                       Рогульська О. Ю.  


