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КОНСУЛЬТАТИВНО-ДОРАДЧА

З 1 січня 2021 р. по 31 березня 2021 р. Радою молодих учених при

Міністерстві освіти і науки України:

- подано проект до Верховної Ради щодо Закону про внесення змін до

деяких Законів України щодо присудження наукових ступенів;

- подано пропозиції до проекту Закону про внесення змін до Закону

України "Про вищу освіту" щодо забезпечення процедури обрання

керівника закладу вищої освіти;

- подано пропозиції до проекту Закону про внесення змін до статті 3

Закону України «Про пріоритетні напрями розвитку науки і

техніки»;

За цей період Рада молодих учених при МОН активно працювала:

- щодо оновлення тарифної сітки для наукових та науково-педагогічних

працівників;

- щодо формулювання пропозицій з вдосконалення умов проведення

конкурсного відбору проєктів наукових робіт, науково-технічних

(експериментальних) розробок молодих вчених на 2021 рік;

- щодо формулювання пропозицій з продовження діяльності

спеціалізованих вчених рад для захисту кандидатів та докторів наук та

спеціально створених рад здобувачів вищої освіти ступеня доктора

філософії та доктора наук, що навчаються за новими PhD-програмами в

рамках започаткованого експерименту;

- над розробкою порівняльної таблиці щодо змін у порядку присудження

наукових ступенів доктора філософії, доктора мистецтва (к.екон.н., доцент

Олена Поліщук).
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ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАТИВНА

За цей період була проведена низка заходів, більшість із яких у форматі

онлайн-зустрічей, прямих ефірів, що дозволило у режимі дистанційного

формату активно проводити інформаційно-комунікативну діяльність. Серед

них:

- зустріч дискусійного клубу, 16 січня 2021 року;

- круглий стіл «Наука про щастя як фактор добробуту міста», 20 січня 2021

року;

- засідання «Офісу з підтримки регіональних зустрічей», січень-березень

2021 року;

- лекція №1 Онлайн лекторію РМУ при МОН України. Спікер: Олена

Торбас, 28 січня 2021 року;

- івент «Нові можливості взаємодії міської влади та закладів вищої освіти»

(м. Київ), 28 січня 2021 року;

- онлайн-опитування на тему: «Наукова молодь України»;

- соціологічний проєкт «Освітній процес у мережі», 1.02.2021-01.032021 р.;

- івент «Захист 2021 Місія не/можлива?» в рамках співпраці Прогресильні,

9 лютого 2021 року;

- фотовиставки Lady Science до Міжнародного дня жінок і дівчат в науці,

11 лютого 2021 року;

- лекторій «Наукові зустрічі/Scientific meetings», 24 лютого 2021 року;

- лекція №2 Он-лайн лекторію РМУ при МОН України. Спікер: Сергій

Курбатов, 25 лютого 2021 року;

- лекція №3 Он-лайн лекторію РМУ при МОН України. Спікер: Тетяна

Грищенко, 25 березня 2021 року.

- розроблено та затверджено Положення про Ніч молодіжної науки

(розробник - Сімахова А.О.);

- вебінар для молодих учених "Формування цифрової репутації сучасного
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науковця", 26 березня 2021 р. (співдоповідач - Сімахова А.О.).

Членами Ради були проведені регіональні зустрічі з метою налагодження

взаємозв’язків між Радами молодих вчених закладів вищої освіти, наукових

установ, державних інституцій. Метою проведених зустрічей є презентація

діяльності рад молодих вчених, обговорення можливості та викликів у

діяльності молодих вчених окремого регіону. Зокрема були проведені:

- регіональна зустріч рад молодих вчених Волинської області, м. Луцьк, 16

лютого 2021 року;

- регіональна зустріч рад молодих вчених Рівненської області, м. Рівно, 16

лютого 2021 року;

- регіональна зустріч рад молодих вчених Львівської області, м. Львів, 17

лютого 2021 року;

- регіональна зустріч рад молодих вчених Івано-Франківської області, м.

Івано-Франківськ, 18 лютого 2021 року;

- регіональна зустріч рад молодих вчених Закарпатської області, м.

Ужгород, 18 лютого 2021 року;

- регіональна зустріч рад молодих вчених Тернопільської області, м.

Тернопіль, 19 лютого 2021 року;

- регіональна зустріч рад молодих вчених Хмельницької області, м.

Хмельницький, 19 лютого 2021 року;

- регіональна зустріч рад молодих вчених Одеської області, м. Одеса, 9

березня 2021 року;

- регіональна зустріч рад молодих вчених Херсонської області, м. Херсон,

10 березня 2021 року;

- регіональна зустріч рад молодих вчених Кіровоградської області, м.

Кропивницький, 10 березня 2021 року.
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ОРГАНІЗАЦІЙНА

Рада молодих учених при МОН України з 01.01.2021 р. по 31.03.2021 р.

організувала і стала співорганізатором різних заходів, спрямованих на

підвищення наукової, освітньої, інноваційної та громадської активності

молодих вчених в Україні та в інших державах.

РМУ при МОН України були організовані і проведені:

- проект «Онлайн-лекторій Ради молодих учених при Міністерстві освіти і

науки України», січень-березень 2021 року;

- захід з підвищення кваліфікацій «Акредитація освітніх програм третього

рівня вищої освіти. Дослідницька доброчесність», 6-10 лютого 2021 року;

- перша Зимова школа молодого науковця Ради молодих учених при

Міністерстві освіти і науки України (Зимова), 11-15 лютого 2021 року.
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МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ

Організовано та проведено стартову зустріч проєкту «OPTIMA», 23

лютого 2021 року та Весняну школу «Трансфер технологій та інновацій:

європейський та український досвід» в рамках проєкту Jean Monnet

611679-EPP-1-2019-1-UA-EPPJMO-MODULE «European Experience in

Technology Transfer for Ukrainian Universities» / ExTech, 3–11 березня 2021 року.
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ПРОЄКТИ

Відповідно до напрямків діяльності Рада молодих учених при МОН

України організовано за цей період:

1. Школа молодого науковця – інтенсивний

навчально-пізнавальний інтерактивний курс, орієнтований на

актуальні проблеми становлення та професійного розвитку

молодих вчених України;

2. Онлайн-лекторій Ради молодих учених при Міністерстві освіти і

науки України – проект з організації публічних виступів,

спрямованих на розвиток та професійне становлення молодих

вчених;

3. Монографія на грант - конкурс грантів на видання монографій

молодих вчених;

4. Здобутки молодих вчених – проект зі сприяння промоції

здобутків молодих вчених;

5. Книга від вченого – науково-популярний захід, що створений з

метою презентацій наукових доробок (книг, підручників,

монографій тощо) молодих вчених.
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ІНІЦІАТИВИ

Рада молодих учених при МОН України у 2021 році відповідно до

напрямків діяльності ініціювала:

1. Створення та забезпечення функціонування Форми для звернень до Ради

молодих учених при МОН України;

2. Створення та забезпечення функціонування Дайджесту Ради молодих

учених при МОН України;

3. Проведення всеукраїнського дослідження молодих вчених щодо

освітнього процесу у мережі;

4. Проведення всеукраїнського соціологічного дослідження серед молодих

вчених.

Голова Ради Олеся ВАЩУК

Виконавець:
Матвєєва К.В.
0950355090
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