
 

 

 

 

Програма Осінньої школи молодого науковця у 2020 р. 

Ради молодих учених при Міністерстві освіти і науки України 

 

Головною метою діяльності Осінньої школи молодого науковця (далі -         
Школа) є надання консультативної допомоги молодим вченим, підвищення        
якості наукових досліджень, професійне зростання та ефективна підготовка        
конкурентоспроможного вченого в сучасних умовах України. 
 
Координатор – Надія Зубченко, директор громадської організації       
«Міжнародна фундація розвитку». 
Модератор – Марія Саюк, координатор, Рада молодих учених при         
Міністерстві освіти і науки України. 
 
Початок: 23.11.2020 р. 
Закінчення: 18.12.2020 р. 
Початок занять: 30.11.2020 р. 
Закінчення занять: 04.12.2020 р. 
Форма проведення: онлайн 
Країна проведення: Україна 
Статус події: друга Школа молодого науковця 
Робоча мова: українська 
 
Програма Школи складається з двох частин: 
I. Теоретичні лекції, що забезпечують передумови для формування бази         
знань, навичок та професійних компетенцій; 
ІІ. Практичної частини – бази завдань, що перш за все націлені на            
закріплення результатів та допоможуть сформувати особливий      
індивідуальний професійний портрет учасника Школи. 
 
План роботи Школи передбачає такі тематичні блоки: 



Понеділок 30.11.2020 р. 
14.00-15.00 Вітальна зустріч у Zoom 
 
15.00 – 17.00 Михайло Шепітько  
Наукове пізнання молодого вченого в сучасних умовах  
17.00-17.30 Олеся Ващук 
Self-made науковець: реалізація 
 
Вівторок 01.12.2020 р. 
15.00 Людмила Підкуймуха  
Підступні друзі молодих учених, або типові помилки в науковому тексті 
17.00-17.30 Олеся Ващук 
Self-made науковець: реалізація 
 
Середа 02.12.2020 р. 
15.00 Володимир Вірченко 
Кращі практики комерціалізації результатів наукових досліджень: 
міжнародний досвід та українські реалії  
17.00-17.30 Олеся Ващук 
Self-made науковець: реалізація 
 
Четвер 03.12.2020 р. 
15.00 Вадим Барський 
Інтернаціоналізація вищої освіти 
16.00 Дарина Дворніченко  
Грантові можливості для молодих науковців  
17.00-17.30 Олеся Ващук 
Self-made науковець: реалізація 
 
П’ятниця 04.12.2020 р. 
15.00 Дарина Кушерець, Марина Хмара 
Як Штучний інтелект створює простір комфортний для життя 
17.00-17.30 Олеся Ващук 
Self-made науковець: реалізація  
 



Вимоги до учасників: вчений віком до 35 років, або вчений віком до 40             
років, який має науковий ступінь доктора наук або навчається в          
докторантурі. 
 
За результатами проєкту учасники отримають сертифікати про участь у         
Осінній школі молодого науковця. 
 
З повагою, 
 
Голова                                                                                               Олеся Ващук 


