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ЗАТВЕРДЖЕНО: 

Протоколом засідання 

Ради молодих учених при МОН 

№ 10 від 06.10.2021 р. 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про виставку досягнень молодих учених України  

в авіаційній та ракетно-космічній галузі імені Леоніда Каденюка 

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

1.1. Це Положення визначає процедуру проведення виставки досягнень 

молодих учених України в авіаційній та ракетно-космічній галузі з питань 

промоції та популяризації здобутків молодих учених в цій сфері.  

1.2. Виставка досягнень молодих учених України в авіаційній та 

ракетно-космічній галузі (далі - виставка) проводиться з метою популяризації 

досягнень молодих учених України в авіаційній та ракетно-космічній галузі, 

налагодження співпраці між молодими науковцями, індивідуальної промоції 

молодих учених цієї сфери. 

1.3. Організатором проєкту є Рада молодих вчених при Міністерстві 

освіти і науки України (далі – Організатор) спільно з партнерами. 

1.4. Учасниками виставки є молоді вчені самоврядних молодіжних 

організацій, закладів вищої освіти та наукових установ, усіх форм власності, 

державних підприємств та інститутів громадянського суспільства, які фахово 

займаються науковою діяльністю віком до 35 років (до 40 років – для докторів 

наук) включно. 

1.5. Основні завдання виставки: 

 створення презентаційного майданчику для демонстрації здобутків 

молодих учених України в авіаційній та ракетно-космічній галузі; 

 підвищення іміджу молодих учених серед суспільства; 

 обмін досвідом між молодими науковцями; 

 промоція молодих учених та їх здобутків; 

 діалог між молодими вченими та суспільством; 

 публічне визнання досягнень молодих учених; 

 налагодження співпраці між молодими вченими різних регіонів та 

установ; 

1.6. Виставка проводиться на засадах добровільності, гласності, 

доброчесності, прозорості. 

 

2. ПОРЯДОК ОРГАНІЗАЦІЇ ВИСТАВКИ 



 

1.Організація і проведення виставки здійснюються відповідно до вимог 

цього Положення. 

2. Виставка здійснюється щороку до Всесвітнього тижня Космосу 

(жовтень) на постійній основі після затвердження цього Положення 

протоколом засідання Організатора. 

3. Оголошення про виставку оприлюднюється на офіційному сайті 

Організатора. Оголошення містить інформацію про місце та умови проведення 

(або посилання на джерела інформації про них); електронну адресу для 

прийняття заявок, номери контактних телефонів, прізвище, ім'я, по батькові 

відповідального за реєстрацію заявок. 

4. Виставка проводиться в один день та передбачає, що учасники за 

власний рахунок привозять та встановлюють експонати на виставці за дві 

години до початку роботи виставки. Після закінчення роботи виставки 

учасники власними силами забирають експонати. 

5. Учасники дають згоду на використання поданих ними матеріалів у 

засобах масової інформації та на офіційних ресурсах Організатора, а також 

несуть особисту відповідальність за достовірність та академічну 

доброчесність презентованих на заході здобутків. 
 

3. ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕННЯ ВИСТАВКИ 

 

3.1. Проведення виставки передбачає: 

приймання заявок на участь у заході; 

розробку та узгодження програми заходу; 

розміщення на офіційному сайті/офіційних сторінках у соціальних 

мережах організатора інформації про проведення заходу; 

проведення виставки з онлайн-трансляцією на офіційній сторінці 

організатора та врученням сертифікатів учасникам виставки; 

розміщення матеріалів, відео учасників на офіційному сайті/офіційних 

сторінках організатора. 

3.2. Організатор забезпечує прийом, реєстрацію, перевірку заяв, що 

подаються до участі у виставці. 

3.3. Презентація здобутків учасниками заходу здійснюється виключно 

українською мовою. За погодженням з Організатором презентація може 

відбуватися англійською мовою.  

3.4.  Підстава для відхилення заявки за формальними ознаками є: 

невідповідність учасників п. 1.4 розділу 1 цього Положення; 

наявність недостовірних відомостей у поданій учасником заявці. 

 

Голова Ради Олеся ВАЩУК 


