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КОНСУЛЬТАТИВНО-ДОРАДЧА  

З 1 квітня 2021 р. по 30 червня 2021 р. Радою молодих учених при 

Міністерстві освіти і науки України: 

- подано пропозиції до проєкту Закону про внесення змін до Закону України 

«Про вищу освіту» щодо забезпечення прав здобувачiв вищої освіти брати участь 

в управлінні закладом вищої освіти № 5374 від 14.04.2021 року; 

- подано пропозиції до проєкту Порядку присудження ступеня доктора 

філософії та скасування рішення разової спеціалізованої вченої ради закладу 

вищої освіти, наукової установи про присудження ступеня доктора філософії, 

який розроблений відповідно до статті 18 Закону України «Про вищу освіту» 

Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти; 

- подано пропозиції до проєкту Порядку присудження доктора наук, 

розробленого відповідно до Закону України від 30 березня 2021 року № 1369-IХ 

«Про внесення змін до деяких законів України щодо врегулювання окремих 

питань присудження наукових ступенів та ліцензування освітньої діяльності»; 

- подано пропозиції щодо проєкту змін до Закону України «Про наукову і 

науково-технічну діяльність»; 

- подано  лист до Міністерства освіти і науки України щодо перегляду віку 

претендентів на стипендії Кабінету Міністрів України для молодих учених та 

стипендію Президента України для молодих учених; 

- щодо проєкту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження 

Державної цільової програми розвитку дослідницьких інфраструктур в Україні 

на період до 2026 року»; 

- в рамках аналітичної діяльності порівняно кадрові вимоги у Ліцензійних 

умовах провадження освітньої діяльності (від 10 травня 2018 р. № 347) та в 

Ліцензійних умовах провадження освітньої діяльності (від 24 березня 2021 р. № 

365). 
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Також були проведені консультації та інформування молодих вчених 

закладів вищої освіти та наукових установ: 

- щодо висвітлення особливостей акредитації освітніх PhD програм 

від представників Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти; 

- щодо підготовки докторів філософії  (PhD) зі спеціальності 081 

Право в Україні: проблемні питання та позитивні практики для науково-

педагогічних працівників закладів вищої освіти, наукових працівників наукових 

установ НАПрН України, юристів-практиків, здобувачів другого (магістерського) 

та третього (освітньо-наукового) рівнів вищої освіти, представників громадських 

професійних правничих організацій, видавництв фахової літератури, 

представників органів державної влади, органів місцевого самоврядування; 

- щодо проблем доброчесності при захисті дисертацій; 

- щодо стану та перспектив Відкритої науки в ЄС та Україні; про 

юридичні аспекти впровадження Відкритої науки в Україні; дискусія щодо 

Національного плану відкритої науки за участю представників МОН, академічної 

спільноти та третього сектору в рамках «Тижня Відкритого Уряду – 2021»; 

- щодо відбору експертів до складу секцій Експертної ради МОН за 

фаховими напрямами у 2021 році; 

- інформування майбутніх молодих вчених щодо умов вступу на 

освітньо-наукові програми третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти, 

успішного навчання на них та їх завершення; 

- щодо загальної інформації Книги «Ради молодих вчених України: 

2021» (умови створення, нормативне забезпечення тощо);  

- щодо статистичних даних про діяльність рад молодих вчених 

України; 

- роз’яснення щодо проєкту РМУ при МОН «Книга захиснику»; 

- обговорення поточних проблем та шляхів їх вирішення, стану та 

перспектив розвитку Рад молодих вчених, методи активізації діяльності та 

помноження результативності роботи; 
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- презентація конкурсу “Молодий вчений року”. 

За цей період Рада молодих учених при МОН активно працювала над 

методичними рекомендаціями, критеріями оцінки вчених, інструкціями та 

механізмами проведення конкурсних відборів, грантів та творчих наукових 

проєктів: 

- пропозиції до наказу Міністерства освіти і науки України «Про 

затвердження Типового положення про колегію міністерства, іншого 

центрального органу виконавчої влади і місцевої державної адміністрації»;  

- щодо конкурсного відбору членів Науково-методичної ради МОН України; 

- щодо порядку оформлення дисертації згідно з чинним експериментом з 

присудження ступеня доктора філософії;  

- пропозиції щодо долучення/відзначення/підтримки/тощо 

військовослужбовців в зоні АТО українськими вченими;  

- пропозиції щодо співробітництва з Нінбоским міжнародним інноваційним 

центром; 

- щодо конкурсного відбору кандидатів у експерти до складу секцій 

Експертної ради МОН за фаховими напрямами у 2021 році; 

- щодо питання нагородження відомчими заохочувальними відзнаками МОН 

членів Експертної ради МОН;  

- отримано пропозицію від International Scientific and Education Internship 

«Academic Research Writing and Publication» щодо співпраці. 
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ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАТИВНА 

У визначені строки була проведена низка заходів, більшість із яких у 

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

формату активно проводити інформаційно-комунікативну діяльність та 

долучатися до участі членам спільноти РМУ при МОН. Серед них: 

- засідання «Засідання Офісу з проведення Регіональних зустрічей», 

квітень-червень 2021 року; 

- зустріч №1 (Спецвипуск) «Он-лайн лекторій РМУ при МОН». Спікер: 

Алла Маломуж, 1 квітня 2021 року; 

- зустріч №2 (Спецвипуск) «Он-лайн лекторію РМУ при МОН». Спікер: 

Олег Маренков,  15 квітня 2021 р.; 

- круглий стіл «Молоді лідери: 8 кроків до лідерства в часи змін», 16 квітня 

2021 р.; 

- лекторій «Наукові зустрічі / Scientific meetings»:  Екскурсія на СКІТ: 

суперкомп'ютери та штучний інтелект, 19 квітня 2021 р.; 

- лекція №4 «Он-лайн лекторію РМУ при МОН». Спікер: Богдан Ференс, 

29 квітня 2021 р.; 

- цикл лекцій англійською мовою Й. Боллага: «Історія фінансування 

тероризму», 5 травня 2021 р.;  «Фінансування тероризму», 7 травня 2021 р.; 

«Фінансування тероризму у контексті недержавних міжнародних організацій», 

11-12 травня 2021 р.;  

- круглий стіл  спільно з європейськими партнерами щодо проблем 

доброчесності при захисті дисертацій, 15 травня 2021 р.; 

- прямий радіо-ефір на Суспільне UA Дніпро: І Всеукраїнський Форум 

молодих вчених «Наукова весна 2021. Культура і мистецтво в сучасному світі», 

17 травня 2021 р.; 
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- вебінар та панельну дискусію «Відкрита наука: план дій для України» в 

рамках Тижня Відкритого Уряду – 2021, 19 травня 2021 р.; 

- лекторіум «ПРАВОПРОСВІТНИТВО», 19-25 травня 2021 р.; 

- вебінар з роз’яснення питань щодо відбору експертів до складу секцій 

Експертної ради МОН за фаховими напрямами у 2021 році, 25 травня 2021 р.; 

- вебінар для молодих та провідних вчених «Три дні інновацій», 25-27 

травня 2021 р.; 

- лекція №5 «Он-лайн лекторію РМУ при МОН». Спікер: Анатолій 

Коструба, 27 травня 2021 р.; 

- воркшоп для науковців про бренд викладача. Спікер: Андрій Шевчук, 8 

червня 2021 р.; 

- всеукраїнський Форум «Україна 30»: «Заохочення молодих учених», 10 

червня 2021 р.; 

- презентація проєкту - Книга «Ради молодих вчених України: 2021», 11 

червня 2021 р.; 

- прямий радіо-ефір: Топ-100 молодих вчених України Радіо UA, 11 червня 

2021 р.; 

- зустріч №3 (Спецвипуск) «Он-лайн лекторію РМУ при МОН». Спікер: 

Вероніка Кисіль,  Поліна Прохорчук, 12 червня 2021 р.; 

- онлайн-презентація проєкту РМУ при МОН «Книга захиснику», 18 

червня 2021 р.  

 

Членами спільноти Ради були проведені регіональні зустрічі з метою 

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

наукових установ, державних інституцій. Метою проведених таких зустрічей є 

презентація діяльності РМУ при МОН України, діяльності рад молодих вчених 

областей, обговорення можливості та викликів у діяльності молодих вчених 

регіону. Зокрема були проведені: 
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- Регіональна зустріч рад молодих вчених Івано-Франківської області 

(онлайн), 27 квітня 2021 р.; 

- Регіональна зустріч рад молодих вчених Луганської області (онлайн), 29 

квітня 2021 р.; 

- Регіональна зустріч рад молодих вчених Житомирської області (онлайн), 5 

травня 2021 р.; 

- Регіональна зустріч рад молодих вчених Вінницької області (онлайн), 5 

травня 2021 р.; 

- Регіональна зустріч рад молодих вчених Черкаської області (онлайн), 6 

травня 2021 р.; 

- Регіональна зустріч рад молодих вчених Чернівецької області (онлайн), 6 

травня 2021 р.; 

- Регіональна зустріч рад молодих вчених Запорізької області (онлайн), 7 

травня 2021 р.; 

- Регіональна зустріч рад молодих вчених Київської області (онлайн), 7 

травня 2021 р.; 

- Регіональна зустріч рад молодих вчених Донецької області (онлайн), 13 

травня 2021 р. 
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ОРГАНІЗАЦІЙНА 

Рада молодих учених при МОН України з 01.04.2021 р. по 30.06.2021 р.  

організувала і стала співорганізатором конференцій, семінарів, нарад, 

громадських слухань та інших 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: 

-      проєкт «Онлайн-лекторій Ради молодих учених при Міністерстві освіти 

і науки України», квітень-червень 2021 року; 

-      семінар підвищення кваліфікації для науково-педагогічних працівників, 

2-3 квітня 2021 р.; 

- онлайн зустріч Акредитація PhD програм, 2-3 квітня 2021 р.;  

- науково-популярний захід «Досягнення молодих учених України в 

авіаційній та ракетно-космічній галузі», 12 квітня 2021 р.; 

- науково-практичний семінар «Показники публікаційної активності 

вченого: корисні поради для тих, хто впевнений, що все знає», 16 квітня 2021 р.; 

- захід «Підготовка докторів філософії  (PhD) зі спеціальності 081 Право в 

Україні: проблемні питання та позитивні практики», 23 квітня 2021 р.; 

- захід «Чорнобильська зона та об’єкт Укриття. Сучасний стан та майбутнє», 

29 квітня 2021 р.; 

- відкрита онлайн-зустріч з Томасом Крусманном «Магістерські програми 

для майбутніх суддів, прокурорів, слідчих з урахуванням європейських 

стандартів прав людини», 5 травня 2021 р.; 

- ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція, присвячена Дню науки, 

«Наука та освіта в дослідженнях молодих учених», 13 травня 2021 р.; 

- Міжнародний вебінар (англійською мовою) - «Features of  PR Psychology & 

Advertising of companies in EU & world markets».  Спікер: Katarzyna Grąbczewska, 

Nicolaus Copernicus University in Toruń, 13 травня 2021 р.;  
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- Міжнародна науково-практична конференція молодих науковців, 

аспірантів і здобувачів вищої освіти «Проблеми та перспективи розвитку 

сучасної науки», 13-14 травня 2021 р.; 

- ІV Міжнародна науково-практична конференція здобувачів вищої освіти і 

молодих учених «Академічна культура дослідника в освітньому просторі: 

європейський та національний досвід», 14-15 травня 2021 р.; 

- Весняна школа молодого науковця «Інноваційно-науковий простір 

дослідника ХХІ сторіччя», 17-21 травня 2021 р.; 

- Науково-популярний захід для молодих учених України «Ніч молодіжної 

науки – 2021», 18 травня 2021 р.; 

- онлайн-зустріч «Доктор філософії/доктор мистецтва: умови підготовки» за 

участі представників Міністерства освіти і науки України щодо актуальних 

питань підготовки здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти, 

21 травня 2021 р.; 

- круглий стіл «Стипендіати Героїв Небесної Сотні», 25 травня 2021 р.; 

- Міжнародна науково-практична конференція «Кримінально-правова 

правотворчість: визначення та значення», 28 травня 2021 р.; 

- I Всеукраїнський форум молодих вчених «Наукова весна 2021. Культура і 

мистецтво в сучасному світі», 28 травня 2021 р.; 

- підготовка колективної монографії «Участь молоді у розвитку 

громадянського суспільства в Україні», 5 червня 2021 р.; 

- підписання Меморандуму про партнерство між РМУ при МОН України та 

РМВ НАН України, 9 червня 2021 р.; 

- Міжнародна науково-практична конференція «Системний аналіз 

міжнародних економічних відносин», 24-25 червня 2021 р.; 

- Спілка Рад молодих вчених, 25 червня 2021 р.  

-  

-  

-  
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МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ 

 

У рамках міжнародної співпраці: 

- організовано Вебінари від Європейської ради молодих дослідників 

та аспірантів Eurodoc та @cOAlitionS щодо стратегії молодого 

вченого для збереження авторських прав під час публікації за участю 

Йогана Руріка та Саллі Рамсі з cOAlition S.; можливостей 

публікаційної платформи «Open Research Europe» для молодих 

вчених за участю Майкла Маркі з F1000 Research. Модератори — 

Олександр Березко,  Джулія Малагуарнера; 

- під час відкритої онлайн-зустрічі з Томасом Крусманном були 

розглянуті питання щодо магістерських програм для майбутніх 

суддів, прокурорів, слідчих з урахуванням європейських стандартів 

прав людини; 

- в рамках Міжнародного вебінару (англійською мовою) - «Features of  

PR Psychology & Advertising of companies in EU & world markets» 

(спікер: Katarzyna Grąbczewska, Nicolaus Copernicus University in 

Toruń), відбулась дискусія та  обговорення щодо психологічних 

хитрощів, які переконують споживачів зробити покупку в ЄС, 

створення реклами для різних аудиторій на ринках ЄС, а також 

культурні відмінності різних країн; 

- під час круглого столу щодо проблем доброчесності при захисті 

дисертацій, спільно з європейськими партнерами відбулось 

обговорення та дискусії щодо проблем доброчесності при захисті 

дисертацій; 

- в рамках Глобального інноваційного саміту #GIS2021 (Грац, Австрія) 

відбулось представлення та обмін нових можливостей міжнародного 

співробітництва, особливостей участі у Міжнародній європейській 
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інноваційній науково-технічній програмі EUREKA, новій рамковій 

програмі Європейського Союзу з досліджень та інновацій «Горизонт 

Європа». Особливу увагу спікерів буде сконцентровано на таких 

напрямах, як Європейський зелений курс, особливості цифрової 

трансформації та питаннях пост-COVID; 

- під час European Research & Innovation Days — найбільшої події 

Європейської комісії щодо досліджень та інновацій, молодим вченим 

були роз’яснені питання щодо європейських рамок, в межах яких 

більшою мірою працює і здійснює свою політичну діяльність 

#Eurodoc - Європейська рада молодих дослідників та аспірантів; 

- у межах Національної стипендіальної програми Словацької 

Республіки для підтримки мобільності студентів та аспірантів, 

викладачів, дослідників і митців (NSP) словацькою стороною 

ініційовано конкурс на здобуття стипендій на навчання, 

дослідницьке і лекційне стажування у Словаччині у 2021/2022 

академічному році. 
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ПРОЄКТИ 

Відповідно до напрямків діяльності Рада молодих учених при МОН 

України у зазначений період організовує такі проекти: 

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. Офіс Регіональних зустрічей — налагодження зв’язків на 

регіональних рівнях з радами молодих вчених, науковцями, 

творчою молоддю та створення міцної національної мережі, що 

об’єднує молодих вчених України та допомагає реалізувати їх 

потенціал 

4. Науково-популярний захід «Ніч молодіжної науки» - проєкт з 

промоції та популяризації здобутків молодих учених в Україні; 

5. Меморандум про партнерство — визначає відносини та напрями 

співробітництва між представниками наукової, освітньої, 

творчої спільноти, органів державної влади, самоврядних 

громадських організацій, закладів вищої освіти, наукових 

установ та інших не заборонених законом України об’єднань; 

6. Книга «Ради молодих вчених України: 2021» 

7. Освітньо-інноваційний проєкт «Книга захиснику», що полягає у 

створенні та наповненні бібліотек при військових шпиталях 

зібраннями сучасної української літератури різноманітних 
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жанрів. 

8. Конкурс «Молодий вчений року - 2020» 
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ІНІЦІАТИВИ 

Рада молодих учених при МОН України за цей період відповідно до 

напрямків діяльності ініціювала: 

1. Проведення дослідження фінансового потенціалу та впливу програм 

фінансової підтримки науково-освітньої діяльності на професійне 

становлення науковців України; 

2. Створення Дайджестів Ради молодих учених при МОН України (квітень-

червень); 

3. Вітання з Днем науки від РМУ при МОН України; 

4. Створення презентаційного відеоролику Ради молодих учених при МОН 

України; 

5. Створення обґрунтування щодо «Музичного виконання Державного Гімну 

України на початку засідань загальних зборів РМУ при МОН»; 

6. Ініційовано Великодній молитовний сніданок науковців України; 

7. Створення резолюції заходу до Дня Космонавтики «Досягнення молодих 

учених України в авіаційній та ракетно-космічній галузі»; 

8. Створення Спілки Рад молодих вчених. 
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