
Рада молодих учених при Міністерстві освіти і науки України 

 

 ПРОТОКОЛ № 10 

 від 06 жовтня 2021 року 

засідання Ради молодих учених при Міністерстві освіти і науки України 

у змішаному форматі: зала засідань Міністерства освіти і науки України, м. Київ, 

Бульвар Тараса Шевченка, 16 (11.00 – 13.30), платформа ZOOM 

 

Присутні: Члени Ради молодих учених при Міністерстві освіти і науки 

України: О.П. Ващук, А.О. Сімахова, Є.О. Поліщук, А.О. Хорольський, 

Н.І. Деревягіна, М.В. Галат, С.О. Куницький, Л.М. Підкуймуха, М.В. Шепітько, 

О.О. Торбас, О.В. Хижняк, О.М. Прохорчук, І.А. Семенець-Орлова, В.В. Сікора, 

К.В. Матвєєва. 

Асоційовані члени Ради: М.В. Литвин, Д.В. Кушерець, М.В. Саюк, 

Г.О. Красовська, А.С. Сухіх, О.І. Савенков, Є.О. Кулікова, В.В. Боженко. 

Консультанти Ради: М.В. Хмара, К.Д. Ніколаєв, Н.В. Коленда, 

О.А. Романенко. 

 

1. Меморандум про співробітництво: стан та перспективи. 

СЛУХАЛИ: О.О. Торбаса про стан виконання Меморандуму про 

співробітництво. 

 

УХВАЛИЛИ:  
Доєднати у якості підписанта Меморандуму Сумський державний 

університет. 

Рішення схвалено одноголосно.  

 

2. Про ІІ Всеукраїнський форум рад молодих вчених: підсумки. 
СЛУХАЛИ: М.В. Шепітько про результати проведення ІІ Всеукраїнського 

форуму рад молодих вчених. 

 

УХВАЛИЛИ:  

Визнати задовільними результати проведення ІІ Всеукраїнського форуму рад 

молодих вчених. Прийняти до відома надані рекомендації щодо удосконалення 

проведення заходу. 

Рішення схвалено одноголосно. 

 

3. Конкурс "Молодий вчений року": підсумки 

СЛУХАЛИ: Д.В. Кушерець, М.В. Хмару про підсумки проведення конкурсу 

«Молодий вчений року». 

 

УХВАЛИЛИ:  
Визнати результати виконання проєкту задовільними. Розпочати підготовку 

до проведення нового конкурсу у 2022 році. 

Рішення схвалено одноголосно.  
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4. Про «Книгу рад молодих вчених–2021»: стан. 
СЛУХАЛИ: І.А. Семенець-Орлову про підготовку до друку «Книги рад 

молодих вчених–2021». 

 

УХВАЛИЛИ: 
Визнати результати роботи РМУ при МОН задовільними щодо підготовки до 

друку «Книги рад молодих вчених –2021» і прийняти до відома надану інформацію.  

Рішення схвалено одноголосно. 

 

5. Про проект "Школа молодого вченого": план дій. 

СЛУХАЛИ: М.В. Саюк про хід підготовки та умови проведення осінньої 

«Школи молодого вченого». 

 

УХВАЛИЛИ: 
Визнати результати підготовки до осінньої «Школи підготовки молодого 

вченого» задовільними, а також затвердити умови відбору додаткових учасників 

(делегування з боку підписантів Меморандуму та РМВ України). 

Рішення ухвалено одноголосно. 

 

6. Про проєкт «Монографія на грант» 
СЛУХАЛИ: Г.О. Красовську про стан виконання проєкту. 

 

УХВАЛИЛИ: 

Визнати виконання проєкту «Монографія на грант» задовільним. 

Рішення ухвалено одноголосно. 

 

7. Про проєкт «Регіональні зустрічі» 
СЛУХАЛИ: А.О. Хорольського про підготовку до проведення Регіональних 

зустрічей рад молодих учених у 2021–2022 роках, а також зміни у форматі 

проведення цього заходу. 

 

УХВАЛИЛИ: 
Роботу з підготовки до Регіональних зустрічей рад молодих учених вважати 

задовільною. 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

8. Про проєкт «Книга захиснику України» 
СЛУХАЛИ: М.В. Верхотурову про перебіг збору книг в рамках проєкту 

«Книга захиснику України». 

 

УХВАЛИЛИ: 
Затвердити результати роботи РМУ при МОН щодо проведення проєкту 

«Книга захиснику України» і прийняти до відома надану інформацію. 

Рішення прийнято одноголосно. 
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9. Про проєкт «Он-лайн лекторій»: стан 
СЛУХАЛИ: О.М. Прохорчука про стан виконання проєкту «Он-лайн 

лекторій». 

УХВАЛИЛИ: 
Стан функціонування проєкту «Он-лайн лекторій» вважати задовільним. 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

10. Про Конкурс наукових робіт присвячений до 25-річчя Конституції 

України: стан 

СЛУХАЛИ: О.О. Торбаса про результати проведення Конкурсу. 

УХВАЛИЛИ: 
Результати проведення Конкурсу наукових робіт до 25-річчя Конституції 

України вважати задовільними. 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

11. Про Конкурс проєктів науково-дослідних робіт молодих вчених, що 

фінансуються за кошти державного бюджету: стан 
СЛУХАЛИ: Є.О. Поліщук про необхідність внесення змін до процедури 

проведення Конкурсу, а також про результати відбору експертів до секцій для 

оцінки робіт поданих на Конкурс проєктів науково-дослідних робіт молодих 

вчених, що фінансуються за кошти державного бюджету. 

УХВАЛИЛИ: 

Підтримати обговорені пропозиції щодо внесення змін до процедури 

проведення Конкурсу та визнати процес відбору експертів до секцій для оцінки 

робіт поданих на Конкурс проєктів науково-дослідних робіт молодих вчених, що 

фінансуються за кошти державного бюджету - задовільним. 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

12. Про Конкурс державних іменних стипендій для увічнення подій 

Революції Гідності та вшанування подвигу Героїв України – Героїв Небесної 

Сотні: стан 
СЛУХАЛИ: О.М. Прохорчука про стан проведення Конкурсу. 

УХВАЛИЛИ: 
Стан проведення Конкурсу вважати задовільними. Прийняти до відома надані 

пропозиції щодо удосконалення процедури проведення Конкурсу у 2022 році. 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

13. Про затвердження «Положення про виставку досягнень молодих 

учених України в авіаційній та ракетно-космічній галузі імені Леоніда 

Каденюка» 
СЛУХАЛИ: А.О. Сімахову щодо «Положення про виставку досягнень 

молодих учених України в авіаційній та ракетно-космічній галузі». 
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УХВАЛИЛИ: 
Затвердити «Положення про виставку досягнень молодих учених України в 

авіаційній та ракетно-космічній галузі імені Леоніда Каденюка» (Додаток 1). 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

14. Різне 

СЛУХАЛИ:  

14.1. С.О. Куницького про внесення уточнень до даних номінантів конкурсу 

«Молодий вчений року» (лист додається). 

14.2. С.О. Куницького, щодо ознайомлення з результатами підведення 

підсумків щодо поданих анкет на конкурс «Молодий вчений року» номінанткою 

Кобрусєвою Євгенією Анатоліївною. 

14.3. О.П. Ващук про дату та початок наступного засідання Ради молодих 

учених при Міністерстві освіти і науки України. 

 

УХВАЛИЛИ: 
14.1. Затвердити уточнення до даних номінантів конкурсу «Молодий вчений 

року» у відповідності до наданого листа (Додаток – Лист на адресу організаторів 

Конкурсу). 

Рішення ухвалено одноголосно. 

14.2. Прийняти до відома надані результати комісією з підведення підсумків 

щодо поданих анкет на конкурс «Молодий вчений року» номінанткою Кобрусєвою 

Євгенією Анатоліївною (Додаток – Лист на адресу організаторів Конкурсу та 

Інформаційна довідка). 

14.3. Провести наступне засідання Ради молодих учених при Міністерстві 

освіти і науки України 11 жовтня 2021 року о 16.00. 

 

 

Голова Ради 

 

Олеся ВАЩУК 

Секретар Ради 

 

Андрій Хорольський 

 


