
 
 

ПОЛОЖЕННЯ ПРО ШКОЛУ МОЛОДОГО НАУКОВЦЯ 

 

І. Загальні положення 

1. Це Положення визначає порядок проведення Школи молодого        
науковця (далі - Школа) для молодих вчених у Раді молодих учених при            
Міністерстві освіти і науки України (далі - Рада молодих учених при МОН            
України). 

2. Головною метою Школи є формування унікального       
освітньо-наукового простору для розвитку молодого вченого у Раді        
молодих учених при МОН України, що є однією з важливих чинників           
розвитку науки в Україні. 

3. Концепція Школи представляє собою інтенсивний     
навчально-пізнавальний інтерактивний курс, орієнтований на актуальні      
проблеми становлення та професійного розвитку молодих вчених       
України.  

4. Основні цілі і завдання Школи: 

4.1. Сприяти розвитку професійного рівня та формуванню наукового        
потенціалу молодих вчених; 

4.2. Забезпечувати молодих вчених консультативною та експертною       
допомогою; 

4.3. Забезпечувати оволодіння сучасними формами організації та       
проведення наукових досліджень; 



4.4. Запроваджувати засади академічної етики та доброчесності. 

ІІ. Строки і місце проведення Школи 

1. Школа проводиться чотири рази на рік (літня, осіння, зимова та           
весняна) у період з січня по грудень на території діяльності Ради молодих            
учених при МОН України.  

2. Школа проводиться онлайн у мережі Інтернет або/та офлайн із          
застосуванням технічних та технологічних засобів. 

ІІІ. Організація та керівництво проведенням Школи 

1. Загальне керівництво Школою здійснює Рада молодих учених при         
МОН України (далі - Організатор). 

2. Організацію та проведення Школи здійснює Організатор за участі         
Координаторів (осіб, відповідальних за проведення Школи), Модераторів       
(осіб, відповідальних за тематичний блок Школи), Лекторів (викладачів        
Школи) допомогою та у співпраці з іншими фізичними та юридичними          
особами. 

3. Організатор та всі учасники Школи зобов’язані дотримуватись        
вимог чинного законодавства України.  

ІV. Учасники Школи 

1. Учасниками Школи є слухачі, лектори, координатори, модератори. 

2. Участь молодих вчених у Школі здійснюється на підставі заяви          
молодого вченого, поданої через Google Форми (далі - слухачі). 

3. У кожній школі молодого вченого навчається не більше 10 слухачів,           
які першими подали заяви після оголошення початку прийому заяв до          
Школи. 

V. Програма проведення Школи 

1. Школа проводиться в строки та у місцях, визначених програмами,          
які розроблені та затверджені Організатором окремо для Літньої, Осінньої,         
Зимової та Весняної шкіл. 



2. Програма Школи може включати проведення лекційних і        
практичних занять та організацію заходів, спрямованих на професійний та         
особистісний розвиток молодого вченого.  

VI. Заохочення учасників Школи 

1. Учасники Школи нагороджуються сертифікатами участі. 

2. Юридичним та фізичним особам, які активно сприяли проведенню         
Школи, висловлюються подяки від Організатора. 

VII. Фінансування Заходу 

1. Витрати на матеріально-технічне забезпечення і іншу підтримку        
Школи здійснює Організатор за допомогою та у співпраці з іншими          
фізичними та юридичними особами. 

2. Фінансування Школи здійснюється за рахунок джерел, не        
заборонених законодавством. 

VIII. Звітність 

1. Звіт про проведення Школи подається Координатором на протязі 15          
днів після завершення кожної Школи на адресу: inovrada@gmail.com. 

2. Рада молодих учених при МОН України висвітлює Звіт про          
проведення кожної Школи на своїх офіційних інтернет-ресурсах на        
протязі 15 днів з дня отримання.  

 

 

З повагою,  

Голова 
Олеся Ващук 

 

 
 


