ЧЕРНІВЕЦЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТУ
ІМЕНІ ЮРІЯ ФЕДЬКОВИЧА
НАУКОВЕ ТОВАРИСТВО СТУДЕНТІВ АСПІРАНТІВ ТА МОЛОДИХ ВЧЕНИХ

ПРОГРАМА
ШКОЛИ МОЛОДОГО ВЧЕНОГО
ЧЕРНІВЕЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
ІМЕНІ ЮРІЯ ФЕДЬКОВИЧА

Головною метою заходу є підвищення інтелектуального, освітньо-наукового
та світоглядного рівнів молодих вчених нашого краю, що дозволить організувати
власну наукову діяльність на високому якісному рівні з метою досягнення вагомих
суспільно важливих наукових результатів, їх комерціалізації та буде сприяти
подальшому розвитку молодіжної науки на Буковині та популяризації Університету
як провідного наукового центру.
Оргкомітет заходу:
Фочук Петро Михайлович – професор, д.хім.н., проректор з наукової роботи та
міжнародних зв'язків ЧНУ ім. Ю. Федьковича, голова оргкомітету.
Жебчук Роман Леонідович – голова Наукового товариства студентів, аспірантів та
молодих вчених ЧНУ ім. Ю. Федьковича, член Ради молодих вчених МОН.
Халавка Юрій Богданович – к.хім.н., засновник спільноти "Українські науковці у
світі", представник Національного контактного пункту «Горизонт 2020».
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Назва заходу

Виступаючий

І. Організаційно-правові основи здійснення наукової діяльності
молодим вченим ЧНУ
Відкриття Школи молодого вченого
Планування наукової кар’єри: суть та
Фочук Петро Михайлович, д.хім.н.,
значення
професор, проректор з наукової
роботи та міжнародних зв'язків ЧНУ
ім. Ю. Федьковича,
Права молодого вченого в академічній Акатріні Анна
установі та поза нею
Чернівецький місцевий центр із
надання безоплатної вторинної
правової допомоги
Організаційно-правові умови
Кубай Інна Михайлівна, к.політ.н.,
здійснення освітньо-наукової
вчений секретар ЧНУ
діяльності в сучасних умовах
ім. Ю. Федьковича, голова ГО
«Quadrivium»
Науковий профіль та резюме молодого Халавка Юрій Богданович, к.хім.н.,
вченого
засновник спільноти "Українські
науковці у світі", представник
Національного контактного пункту
«Горизонт 2020»
Стипендії, конкурси наукових робіт
Шмараков Ігор Олександрович,
молодих вчених (гранд Президента,
доктор біологічних наук, доцент,
стипендія Фулбрайта тощо)
заступник директора Інституту
біології, хімії та біоресурсів з
навчально-методичної та виховної
роботи
ІІ. Наукове дослідження та навички молодого вченого
Ідентифікатори науковця. (Orcid,
Шилюк Олег Іванович, заступник
ResearcherID, Google Scholar, Scopus
директора з питань інформаційних
ID, Academia.edu)
технологій Наукової бібліотеки ЧНУ
ім. Ю. Федьковича
Наукове дослідження європейські
Єгорченко Ірина Анатоліївна,
стандарти, як публікуватися
старший науковий співробітник
закордоном Підготовка наукової
Інституту математики НАНУ, Associate
публікації. Добір видання за
Editor журналу "Symmetry, Integrability,
тематикою і показниками.
Geometry: Methods and Applications"
Оформлення рукопису. Референс
менеджери (Mendeley, EndNote)
English for Academic Purposes (EAP) as Єсипенко Надія Григорівна, доктор
a training course for young scholars.
філологічних наук, професор, завідувач
кафедри англійської мови

16:15

Academic English: важливість та
можливості вдосконалення

16:30

Критерії оцінювання знань з
англійської мови

16:45

17:00

25.05
15:00

15:30

16:00

16.30

17.30

Венкель Тетяна Василівна, доцент
кафедри іноземних мов для
природничих факультетів, директор
Лінгвістичного Центру ЧНУ ім. Ю.
Федьковича

Веспинська Наталія Михайлівна,
кафедра іноземних мов для
гуманітарних факультетів
Що таке англійська мова за
Тумак Оксана Михайлівна, асистент
професійним спрямуванням?
кафедри іноземних мов для
гуманітарних факультетів
Наукові публікації та наукометрика:
Єгорченко Ірина Анатоліївна,
необхідність чи формальність?
старший науковий співробітник
Інституту математики НАНУ, Associate
Editor журналу "Symmetry, Integrability,
Geometry: Methods and Applications"
ІІІ. Міжнародний аспект наукової діяльності молодого вченого
Напрямки «Горизонт 2020» для
Халавка Юрій Богданович, к.хім.н.,
молодих вчених - та як до них
засновник спільноти "Українські
долучитись?
науковці у світі", представник
Національного контактного пункту
«Горизонт 2020»
Наукова проектна діяльність: світова
Кубай Інна Михайлівна, к.політ.н.,
практика та українські реалії
вчений секретар ЧНУ
ім. Ю. Федьковича, голова ГО
«Quadrivium»
Академічна мобільність: що це та як це Луканюк Сергій Михайлович,
можливо в ЧНУ?
начальник відділу міжнародних
зв’язків ЧНУ ім. Ю. Федьковича
Можливості платформи Web of Science Тихонкова Ірина, к.б.н., фахівець з
(Thomson Reuters) для проведення і
навчання компанії Thomson Reuters
публікації якісних наукових
досліджень
Підведення підсумків Школи молодого вченого

Із запитанням щодо Школи молодого вченого просимо звертатись до Наукового
товариства студентів, аспірантів та молодих вчених ЧНУ ім. Ю. Федьковича за
електронною адресою ntsa@chnu.edu.ua

ПАРТНЕРИ ЗАХОДУ:

