
 

 

ПРОГРАМА 

Весняної школи молодого науковця у 2021 р. 

«Інноваційно-науковий простір дослідника ХХІ сторіччя»  

Ради молодих учених при Міністерстві освіти і науки України 

 

Головною метою діяльності Весняної 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. 

Керівник проєкту - Катерина Бабікова, к.с-г.н., асоційований член 

Ради молодих учених при Міністерстві освіти і науки України. 

Координатор – Надія Зубченко, директор громадської організації 

«Міжнародна фундація розвитку». 

Модератор – Марія Саюк, асоційований член Ради молодих учених 

при Міністерстві освіти і науки України. 

 

Початок занять: 17 травня 2021 р. 

Закінчення занять: 21 травня 2021 р. 

Форма проведення: дистанційно 

Статус події: четверта Школа 

Робоча мова: українська 

 

Програма Школи складається з двох частин: 

1. Теоретичні лекції, що забезпечують передумови для формування 

необхідної бази знань, навичок та професійної компетентності. 

2. Практичної частини – бази завдань, націлених на закріплення 

результатів та допоможуть сформувати особливий індивідуальний 

професійний портрет учасника Школи. 

 

ПЛАН РОБОТИ ШКОЛИ ПЕРЕДБАЧАЄ ТАКІ ТЕМАТИЧНІ БЛОКИ: 

 

17 травня 2021 р. 

15.00 - урочисте відкриття Школи, знайомство учасників та команди Ради 

молодих учених при МОН України. Презентація учасників. 

15.20-17.00  

«Портрет сучасного молодого науковця: перспективи для розвитку» 

Лектор: Яковлєва Анна 

 

18 травня 2021 р. 



15.00 -17.00 

«Політика в сфері інтелектуальної власності та перспективи комерціалізації 

результатів наукових досліджень в Україні» 

Лектор: Кулініч Ольга 

 

19 травня 2021 р. 

15.00 -17.00 

«Професійний егоцентризм» 

Лектор: Мозговий Віктор  

 

20 травня 2021 р. 

15.00 -17.00 

«Особливості застосування методів форсайт-досліджень» 

Лектор: Пічугіна Марина  

 

21 травня 2021 р. 

15.00 -17.00 

«Досвід участі в грантах НАТО за програмою «Наука заради миру»» 

Лектор: Ковач Валерія  

 

Урочисте закриття Школи 

 

Вимоги до учасників: вчений віком до 35 років включно, який має 

вищу освіту не нижче другого (магістерського) рівня, або вчений віком до 

40 років включно, який має науковий ступінь доктора наук. 

За результатами проєкту учасники отримають сертифікати про участь 

у Весняній школі молодого науковця.  


