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КОНСУЛЬТАТИВНО-ДОРАДЧА 

З  1  жовтня  2021  р.  по  31  грудня  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»;

-  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;
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- щодо проєкту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження

Державної цільової програми розвитку дослідницьких інфраструктур в Україні

на період до 2026 року»;

- подано пропозиції до Закону України «Про наукову і науково-технічну

діяльність» щодо поняття «молодий вчений»;

- подано пропозиції до проєкту наказу «Про затвердження Положення про

спеціалізовану  вчену  раду  з  присудження  наукового  ступеня  доктора  наук»

відповідно до Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність»;

- подано пропозиції до проєкту наказу «Про затвердження уніфікованих

форм  актів,  що  складаються  за  результатами  проведення  планового

(позапланового)  заходу  державного  нагляду  (контролю)  у  сфері  освітньої

діяльності,  що  підлягає  ліцензуванню,  та  інших  організаційно-розпорядчих

документів»,  відповідно до  Закону України «Про основні  засади  державного

нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності»;

- подано пропозиції до проєкту наказу «Про внесення змін до Порядку

проведення  експертною  комісією  виїзної  ліцензійної  експертизи  на  рівнях

фахової  передвищої  та  вищої  освіти»,  який  визначає  уніфіковані  форми

висновків щодо дотримання здобувачем ліцензії (ліцензіатом) Ліцензійних умов

провадження освітньої діяльності на рівні вищої та фахової передвищої освіти з

підстав визначених Законами України «Про фахову передвищу освіту» та «Про

вищу освіту»;

-  подано  пропозиції  до  проєкту  Указу  «Питання  Національної  премії

України імені Бориса Патона та підвищення ефективності підтримки наукової

та науково-технічної діяльності молодих вчених», відповідно до Закону «Про

внесення змін до статті 11 Закону України «Про державні нагороди України» №

1399-ІХ;

-  подано  пропозиції  до  проєкту  постанови  Кабінету  Міністрів  України

«Про внесення змін до Переліку галузей знань і спеціальностей, за якими Рада
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молодих  учених  при  Міністерстві  освіти  і  науки  3  здійснюється  підготовка

здобувачів  вищої  освіти»,  розроблений  згідно  з  частиною  третьою  статті  9

Закону України «Про вищу освіту»;

-  подано  пропозиції  до  проєкту  наказу  Міністерства  освіти  і  науки

України від 14 грудня 2015 року № 1287 «Про затвердження Положення про

проведення Міністерством освіти і науки України Конкурсу проектів наукових

робіт та науково-технічних (експериментальних) розробок молодих вчених, які

працюють (навчаються) у вищих навчальних закладах та наукових установах,

що належать до сфери управління Міністерства, подальше виконання цих робіт

і  розробок  за  рахунок  коштів  загального  фонду  державного  бюджету  та

управління  ними»,  зареєстрованого  в  Міністерстві  юстиції  України  06  січня

2016 року за № 15/28145, з нормами законів України «Про наукову і науково-

технічну діяльність», «Про вищу освіту» в частині визначення віку молодого

вченого;

-  подано  пропозиції  до  проєкту  постанови  Кабінету  Міністрів  України

«Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 16 серпня 1994

р.  №  560  та  від  23  серпня  1994  р.  №  582»,  що  розроблено  за  доручення

Прем’єрміністра  України  від  06.10.20  №40762/1/1-20  до  Закону  України  від

03.09.20 №870-ІХ «Про внесення змін до ЗУ «Про наукову і науково-технічну

діяльність» щодо уточнення деяких положень»;

- подано пропозиції до проєкту Положення про атестацію педагогічних

працівників;

-  подано  пропозиції  до  проєкту  Закону «Про внесення змін до деяких

законів України щодо активізації діяльності наукових парків»;

- подано пропозиції змін до ЗУ «Про публічні закупівлі»;

-  подано  пропозиції  змін  до  Закону України  «Про вищу освіту»  щодо

статті  41.  Наукові  товариства  студентів  (курсантів,  слухачів),  аспірантів,

докторантів і молодих вчених;
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- подано пропозиції до проекту Закону України «Про внесення змін до

деяких законів України щодо військової освіти та науки»; 

-  подано пропозиції до проєкту Закону України «Про внесення змін до

Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність» щодо розширення

функцій  Національної  ради  з  питань  розвитку  науки  і  технологій  на  сферу

інновацій»;

-  подано пропозиції  до  проєкту Порядку стажування громадян з  числа

молоді,  які  не  перебувають  на  посадах  державної  служби,  в  апараті

Міністерства освіти і науки України;

-  подано  пропозиції  до  проєкту  постанови  Кабінету  Міністрів  України

«Питання Центрів колективного користування науковим обладнанням»;

-  подано  пропозиції  до  проєкту  Закону  України  «Про  підтримку  та

розвиток інноваційної діяльності»;

- подано пропозиції до проєкту Закону України «Про інноваційні парки»;

-  подано  пропозиції  до  проєкту  постанови  Кабінету  Міністрів  України

«Про  затвердження  Положення  про  Національну  електронну  науково-

інформаційну систему»;

-  подано  пропозиції  до  проєкту  постанови  Кабінету  Міністрів  України

«Про затвердження переліку посад наукових працівників установ, організацій,

підприємств та наукових підрозділів юридичних осіб державної та інших форм

власності»;

-  подано  пропозиції  до  проєкту  постанови  Кабінету  Міністрів  України

«Про  внесення  змін  до  Порядку  конкурсного  відбору  та  фінансування

Національним фондом досліджень проектів з виконання наукових досліджень і

розробок»;

- подано звернення до Комітету Верховної Ради України з питань освіти,

науки  та  інновацій  щодо  збільшення  кількості  іменних  стипендій  Верховної
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Ради  України  молодим  ученим  -  докторам  наук  та  Премій  Верховної  Ради

України молодим ученим; (Сімахова А.)

-  подано пропозиції  до проєкту Постанови Кабінету Міністрів України

«Про внесення зміни у додаток до постанови Кабінету Міністрів України від 25

грудня 1996 р. № 1548»;

- подано пропозиції до Порядку присудження та позбавлення наукового

ступеня доктора наук;

- подано пропозиції до проєкту Орієнтовного плану Міністерства освіти і

науки України щодо проведення консультацій з громадськістю на 2022 рік;

-  подано  пропозиції  до  Методичних  рекомендацій  щодо  особливостей

виборчої системи та порядку обрання керівника закладу вищої освіти;

- подано пропозиції до проєкту наказу МОН України «Про затвердження

Порядку  державної  реєстрації  та  обліку  науково-дослідних,  дослідно-

конструкторських робіт і дисертацій»;

- подано пропозиції до наказу Міністерства освіти і науки України «Про

проведення  навчання,  підвищення кваліфікації  та  перевірки знань посадових

осіб з питань охорони праці та безпеки життєдіяльності на 2022-2023 роки»;

-  подано  звернення  щодо  відсутності  в  Україні  єдиного  реєстру

затверджених  тем  дисертаційний  досліджень  та  необхідності  його

впровадження;

-  подано  звернення  до  розробників  платформи  ZOOM  з  проханням

введення української мови як мови інтерфейсу на платформі «Zoom»;

- подано пропозиції до проєкту постанови КМУ «Про внесення змін до

Порядку  конкурсного  відбору  та  фінансування  Національним  фондом

досліджень проектів з виконання наукових досліджень і розробок»;

-  подано  пропозиції  до  проєкту  постанови  КМУ  «Про  затвердження

переліку  посад  наукових  працівників  установ,  організацій,  підприємств  та

наукових підрозділів юридичних осіб державної та інших форм власності»;
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-  подано  пропозиції  до  проєкту  постанови  КМУ  «Питання  Центрів

колективного користування науковим обладнанням»;

-  подано  пропозиції  до  проєкту  програми  тесту  загальної  навчальної

компетентності (ТЗНК);

-  подано  пропозиції  щодо  критеріїв  відбору  претендентів  на  здобуття

Стипендії Кабінету Міністрів для молодих учених (Сімахова А.).

 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);

-   проведено  аналіз  державного  замовлення  на  підготовку  наукових,

науково-педагогічних  кадрів,  на  підвищення  кваліфікації  та  перепідготовку

кадрів за п'ять останніх років 2017-2021.       

- проведено опитування щодо стану, проблем та перспектив розвитку Рад

молодих  учених  в  Україні  з  метою  вивчення  стану,  поточних  проблем  та

перспектив  розвитку  Рад  молодих  учених  областей,  міст  та  закладів  вищої

освіти/наукових установ України; 

-  проведено  опитування  щодо  академічної  доброчесності  та  відкритої

науки з метою дослідження ставлення українського студентства й академічної

спільноти  до  цінностей  академічної  доброчесності  та  відкритих  наукових

практик,  а  також  виявлення  типових  прикладів  не  доброчесної  поведінки  в

українських закладах вищої освіти, що проведено в рамках проєкту OPTIMA за

підтримки програми Erasmus+ Європейського Союзу;

-  проведено  Всеукраїнське  опитування  «Наукові  комунікації  молодих

учених під час карантину»;

-  проведено  Всеукраїнське  опитування  «Реалізація  потенціалу  молодих

вчених в інтеграції науки, освіти, бізнесу»;
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-  проведено  Всеукраїнське  опитування  «Фінансове  благополуччя

українських науковців»;

-  проведено  опитування  «Здобутки  і  виклики  експерименту  з

присудження наукового ступеня доктора філософії».

Також  були  проведені  консультації  та  інформування  молодих  вчених

закладів вищої освіти та наукових установ:

-  щодо участі  молодих вчених у Конкурсі  наукових,  науково-технічних

робіт  та  проєктів,  які  фінансуються  за  рахунок  зовнішнього  інструменту

допомоги Європейського Союзу для виконання зобов’язань України у Рамковій

програмі Європейського Союзу з наукових досліджень та інновацій «Горизонт

2020»;

-  інформування  щодо  корисних  посилань  для  вчених  —  онлайн-

можливості для молодих науковців;

- інформування щодо інструментів фінансової підтримки досліджень та

інновацій в новій програмі «Горизонт Європа»;

-  інформування  щодо  інформаційно-аналітичного  звіту  Міністерства

освіти і  науки України про проведення експерименту з присудження ступеня

доктора філософії;

- повідомлення здобувачів наукових ступенів кандидата та доктора наук

про захист дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук, про захист

дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук;

- інформування щодо наказу Міністерства освіти і  науки України «Про

призначення  академічних  стипендій  Президента  України  аспірантам  на

2021/2022 навчальний рік»;

-  інформування  щодо  порядку  присудження  та  позбавлення  наукового

ступеня доктора наук;
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- обговорення щодо поточних проблем та шляхів їх вирішення, стану та

перспектив  розвитку  Рад  молодих  вчених,  методи  активізації  діяльності  та

помноження результативності роботи;

- презентація конкурсу “Молодий вчений року”;

-  щодо  участі  молодих  вчених  у  Всеукраїнському  конкурсу  «Молодий

вчений року»;

-  інформування щодо проєкту МОН України і  РМУ при МОН України

«Конкурсу до 25-ї річниці Конституції України»;

- представлення номінантів Всеукраїнського конкурсу «Молодий вчений

року»;

- роз’яснення щодо функцій, діяльності Клубу молодих вчених Києва;

- презентація проєкту РМУ при МОН України «Книга захиснику»;

- обговорення щодо поточних проблем та шляхів їх вирішення, стану та

перспектив  розвитку  Рад  молодих  вчених,  методи  активізації  діяльності  та

помноження результативності роботи;

- організації виставки досягнень молодих учених України в авіаційній та

ракетно-космічній галузі імені Леоніда Каденюка. 

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:

- щодо оновлення тарифної сітки для наукових та науково-педагогічних

працівників;

- подано пропозиції щодо вдосконалення умов проведення конкурсного

відбору  проєктів  наукових  робіт,  науково-технічних  (експериментальних)

розробок молодих вчених на 2021 рік;
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- подано пропозиції щодо 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;

-  розроблено  порівняльну  таблицю щодо  змін  у  порядку  присудження

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

Олена Поліщук);

-  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;

-  пропозиції  змін  до  Положення  Конкурсу  проектів  наукових  робіт  та

науково-технічних (експериментальних) розробок молодих вчених (Коленда Н.,

Ніколаєв К., Поліщук Є., Москвіна В.);
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-  у  складі  робочої  групи  щодо  питань  Президентського  університету;

(Кушерець Д., Ніколаєв К., Прохорчук О., Сімахова А.);

-  у  роботі  конкурсної  комісії  з  присудження  Премії  Верховної  Ради

України молодим ученим та  іменних стипендій Верховної  Ради  України для

молодих учених – докторів наук (Ващук О., Сімахова А.);

- у складі робочої групи МОН України з розроблення моделі регіональної

(територіальної) програми науково-технічного розвитку та рекомендацій щодо

подальшого впровадження її в регіонах України (Хорольський А., Шепітько М.);

-  у  складі  конкурсної  комісії  Конкурсу  до  25-ї  річниці  Конституції

України; (Ващук О., Макарук Л., Торбас О., Шепітько М.);

- у складі конкурсної комісії щодо призначення стипендій Героїв Небесної

сотні (Ващук О., Прохорчук О., Макарук Л.);

-  у  складі  робочої  групи,  щодо  проведення  спільного  заходу  з

Національним фондом досліджень,  Офісом Президента  присвяченого  до  дня

науки (Ващук О., Хорольський А., Ніколаєв К., Сімахова А., Прохорчук О.) 

-  у  складі  конкурсної  комісії  Всеукраїнського  конкурсу  наукових робіт

студентів  та  молодих  вчених  «Соціально  відповідальне  ведення  бізнесу  –

складова  сталого  розвитку»  з  нагоди  30-ї  річниці  Незалежності  України;

(Макарук Л., Торбас О., Шепітько М.)

-  у  складі  робочої  групи  МОН  з  відбору  Експертів  для  проведення

конкурсного відбору проєктів, що фінансуються за кошти державного бюджету;

(Хорольський А., Куницький С., Москвіна В., Коленда Н., Поліщук Є., Деревягіна

Н., Торбас О., Семенець-Орлова І., Хмара М., Ніколаєв К.)

- у складі робочої групи МОН з проведення огляду витрат державного

бюджету в сфері освіти і науки в частині виконання зобов’язань України у сфері

міжнародного науково-технічного та освітнього співробітництва;  (Хорольський

А.)
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-  у  складі  робочої  групи,  щодо  проведення  спільного  заходу  з

Національним фондом досліджень,  Офісом Президента  присвяченого  до  дня

науки (Хорольський А., Ніколаєв К., Сімахова А., Прохорчук О.).
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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. 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 лекторій  РМУ при МОН України.  Спікер:  Олена

Торбас, 28 січня 2021 року;

- «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 лютого 2021 — 01

березня 2021 року;

-  «Захист  2021  Місія  не/можлива?»  в  рамках  проєкту  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 лекторій РМУ при МОН України. Спікер: Сергій

Курбатов, 25 лютого 2021 року;

- Лекція №3 Он-лайн лекторій РМУ при МОН України. Спікер: Тетяна

Грищенко, 25 березня 2021 року;
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-  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.;

- 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.;
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-  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.;

- онлайн-презентація Конкурсу до святкування 25-ї річниці Конституції

України. Спікер: Олександр Торбас, 12 липня 2021 р.;

- презентації освітньої програми «Освітній менеджмент з імплементацією

штучного інтелекту та технологій цифровізації», 22 липня 2021 р. (Ващук О,

Кушерець Д., Поліщук Є.);

- онлайн-презентація Всеукраїнського конкурсу «Молодий вчений року»,

13 липня 2021 р. (організатори - Кушерець Д., Хмара М., Ващук О., учасники -

Куницький С., Малогулко Ю., Сімахова А.);

-  презентація  результатів  конкурсу «Монографія  на  грант»;  (Ващук О.,

Красовська Г.)

- зустріч №6 «Он-лайн лекторію РМУ при МОН». Спікер: Ірина Яцик, 30

вересня 2021 р.;

-  презентація  проєкту  РМУ  при  МОН  України  «Книга  захиснику»

(Верхотурова М.);
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- популяризація досягнень молодих учених України на телеканалі Інтер у

програмі  «Ранок  з  Інтером»,  24  серпня  2021  р.  (Ващук  О.,  Кушерець  Д.,

Сімахова А.);

- прямий ефір на UA: Українське радіо «Позбавлення ступенів бакалавра

та магістра у разі виявлення у наукових роботах плагіату», 1 вересня 2021 р.

(Ващук О.);

- презентація Клубу молодих вчених Києва (Ващук О., Кириленко А.). 

- сюжет про виставку досягнень молодих учених України в авіаційній та

ракетно-космічній галузі  імені Леоніда Каденюка на ICTV Ранок у великому

місті, 14 жовтня 2021 р.; (Сімахова А.)

- сюжет на телеканал LIVE «Чому наука в Україні не популярна справа?»,

14 жовтня 2021 р.; (Ващук О., Поліщук Є.)

- сюжет про виставку досягнень молодих учених України в авіаційній та

ракетно-космічній галузі імені Леоніда Каденюка на Підсумки. LIVE, 15 жовтня

2021 р.; (Сімахова А.)

-  презентація  аналітичних  досліджень  щодо  залучення  вчених  до

наукових досліджень за 2017-2020 рр. , 14 грудня 2021 р.; (Поліщук О.)

-  зустріч  №7  «Онлайн  лекторію  РМУ  при  МОН».  Спікер:  Максим

Ситницький, 2 листопада 2021 р.; (Прохорчук О.)

-  Зустріч  №8  «Онлайн  лекторію  РМУ  при  МОН».  Спікер:  Марія

Лопушанська 11 грудня 2021 р.; (Прохорчук О.)

- Зустріч №9 «Онлайн лекторію РМУ при МОН». Спікер: Олег Копелюк,

28 грудня 2021 р. (Прохорчук О.).

      

Членам 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  РМУ при МОН України, діяльності рад молодих вчених областей,
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обговорення  можливості  та  викликів  у  діяльності  молодих  вчених  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;

- 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.; 
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- 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. 

Членам Ради були проведені зустрічі Спілки рад молодих вчених з метою

обговорення поточних проблем та шляхів їх вирішення,  стану та перспектив

розвитку  Рад  молодих  вчених,  методи  активізації  діяльності  та  помноження

результативності роботи. Зокрема були проведені:

-  Спілка Рад молодих вчених, 25 червня 2021 р.;

- Спілка Рад молодих вчених, 21 липня 2021 р. (Ващук О., Хорольський

А., Кушерець Д., Хмара М., Сімахова А., Матвєєва К.,);

-  Спілка  Рад  молодих  вчених,  25  серпня  2021  р.  (Ващук  О.,

СеменецьОрлова І., Сімахова А.);

- Спілка Рад молодих вчених, 23 вересня 2021 р. (Ващук О., Хорольський

А., Матвєєва К., Савєнков О.); 

-  Спілка  Рад  молодих  вчених,  21  жовтня  2021  р.;  (Хорольський  А.,

Матвєєва К.,Савенков О., Сухіх А., Головко К.);

-  Спілка  Рад  молодих  вчених,  24  листопада  2021  р.;  (Поліщук  О.,

Куницький С., Маренков О., Кулікова Є., Головко К.);
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- Спілка Рад молодих вчених, 23 грудня 2021 р. (Сімахова А., Поліщук Є.,

Хорольський А., Матвєєва К., Куницький С., Савєнков О., Галат М., Сухіх А.,

Верхотурова М.,  Кулікова Є., Головко К.).
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ОРГАНІЗАЦІЙНА

Рада молодих учених при МОН України з 01.10.2021 р. по 31.12.2021 р.

організувала,  стала  співорганізатором  та  стала  учасником  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:

- 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.

- 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.;
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- 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.;

-  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.;
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-  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.; 

-  засідання  робочої  групи  щодо  розробки  модельної  регіональної

програми підтримки молодих вчених, липень-серпень 2021 р.;

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

і науки України», вересень 2021 року;

-  засідання  робочої  групи  щодо  розробки  модельної  регіональної

програми підтримки молодих вчених, 13 липня 2021 року;

-  засідання  робочої  групи  щодо  підготовки  та  реалізації  проекту

«Президентський університет», 13 липня 2021 р.;

- щорічна конференція Eurodoc 2021, 14-15 липня 2021 р.;

-  засідання  робочої  групи  щодо  розробки  модельної  регіональної

програми підтримки молодих вчених, 19 липня 2021 року;

-  засідання  робочої  групи  щодо  розробки  модельної  регіональної

програми підтримки молодих вчених, 22 липня 2021 року;

-  засідання  робочої  групи  щодо  розробки  модельної  регіональної

програми підтримки молодих вчених, 27 липня 2021 року;

-  засідання  робочої  групи  щодо  розробки  модельної  регіональної

програми підтримки молодих вчених, 29 липня 2021 року;

- робоча зустріч членів РМУ при МОН щодо проведення конференції та

щорічних зборів Євродок у 2023 році, 30 липня 2021 р.;
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- ІІ Форум Рад молодих вчених. Етап 1, 3-5 серпня 2021 р. (Ващук О.,

Хорольський А., Куницький С., Прохорчук О., Шепітько М., Сухіх А., Саюк М.,

Коць Є., Сімахова А.);

-  засідання  робочої  групи  щодо  розробки  модельної  регіональної

програми підтримки молодих вчених, 9 серпня 2021 року;

-  Школа  молодого науковця  2.0,  25-29 серпня 2021 р.;  -  засідання  №3

робочої  групи з  розроблення Національного плану щодо відкритої  науки,  26

серпня 2021 р.;

-  засідання  робочої  групи  МОН  України  з  розроблення  моделі

регіональної  (територіальної)  програми  науково-технічного  розвитку  та

рекомендацій щодо подальшого впровадження її в регіонах України, 27 серпня

2021 р.;

-  нарада робочої  групи «Молодь» Національної  ради України з  питань

розвитку науки і технологій з підготовки пропозицій щодо створення системи

стимулів для молодих вчених, 27 серпня 2021 р.;

-  спільне  засідання  двох  робочих  груп  МОН  України  (робочої  групи

«Інфраструктура»  та  робочої  групи  «Open  science»)  щодо  термінології  до

Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність», 30 серпня 2021 р.;

- чергове засідання Ради молодих учених при Міністерстві освіти і науки

України, 30 серпня 2021 р.;

-  нарада робочої  групи «Молодь» Національної  ради України з  питань

розвитку науки і технологій з підготовки пропозицій щодо створення системи

стимулів для молодих вчених, 2 вересня 2021 р.;

- онлайн-нарада «Відкрита наука» щодо термінології до Закону України

«Про наукову і науково-технічну діяльність», 2 вересня 2021 р.;

-  засідання  робочої  групи  МОН  України  з  розроблення  моделі

регіональної  (територіальної)  програми  науково-технічного  розвитку  та
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рекомендацій щодо подальшого впровадження її в регіонах України, 2 вересня

2021 р.;

- презентація проєкту «Клуб молодих вчених Києва», 7 вересня 2021 р.;

-  онлайн-нарада робочої  групи «Молодь» Національної  ради України з

питань розвитку науки і  технологій з підготовки пропозицій щодо створення

системи стимулів для молодих вчених, 13 вересня 2021 р.;

-  онлайн-нарада робочої  групи «Молодь» Національної  ради України з

питань розвитку науки і  технологій з підготовки пропозицій щодо створення

системи стимулів для молодих вчених, 17 вересня 2021 р.;

-  міжвідомча  рада  з  координації  фундаментальних  і  прикладних

досліджень в Україні, 19 вересня 2021 р.;

-  посвята  в  аспіранти  в  Харківському  національному  педагогічному

університеті ім. Г.С. Сковороди, 21 вересня 2021 р.;

-  онлайн-нарада робочої  групи «Молодь» Національної  ради України з

питань розвитку науки і  технологій з підготовки пропозицій щодо створення

системи стимулів для молодих вчених, 22 вересня 2021 р.;

-  онлайн-нарада робочої  групи «Молодь» Національної  ради України з

питань розвитку науки і  технологій з підготовки пропозицій щодо створення

системи стимулів для молодих вчених, 28 вересня 2021 р.;

- ІІ Форум Рад молодих вчених. Етап 2, 29 вересня 2021 р. (Ващук О.,

Хорольський А., Прохорчук , Шепітько М., Торбас О., Поліщук Є., Сімахова А.,

Матвєєва К., Сухіх А., Кулікова Є., Коць Є., Мандич Т., Саюк М.);

-  Церемонія  урочистого  нагородження  лауреатів  конкурсу  «Молодий

вчений року», 29 вересня 2021 р.;

-  зустріч  членів  ЄВРОДОК:  академічна  свобода  та  оцінювання

досліджень, 30 вересня 2021 р.;

-  церемонія  нагородження  переможців  конкурсу  до  25-ї  річниці

Конституції України серед студентів та молодих науковців, 30 вересня 2021 р.;
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-  Наукова  екосистема:  середня  освіта-вища,  освіта-наукова  освіта,  4

жовтня 2021 р.; 

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

і науки України», жовтень-грудень 2021 року; (Прохорчук О.)

- Робоча зустріч членів РМУ щодо переліку наукових спеціальностей за

галузями науки, 5 жовтня 2021 р.; (Головко К., Гловюк І.)

- Зустріч РМУ при МОН України з пані Ольгою Будник щодо спільного

заходу до Дня науки, 6 жовтня 2021 р.;

-  Виставка досягнень молодих учених України в авіаційній та ракетно-

космічній галузі імені Леоніда Каденюка, 7 жовтня 2021 р.; (Сімахова А.)

-  Форум  молодих  вчених  Чернівецької  області,  7  жовтня  2021  р.;

(Хорольский А.)

- Мотиваційний воркшоп з питань участі у Конкурсі проектів наукових

робіт та науково-технічних (експериментальних) розробок молодих вчених, 11

жовтня 2021 р.;

-  Онлайн-семінар  РМВ  Університету  державної  фіскальної  служби

України, 11 жовтня 2021 р.; (Головко К., Гловюк І.)

- Рада молодих учених в Eurodoc (внутрішній воркшоп), 18 жовтня 2021

р.; (Дегтярьова І., Березко О., Поліщук Є., Губеладзе І.)

-  Зустріч  з  Джесікою Зихович в рамках програми імені  Флубрайта,  19

жовтня 2021 р.; (Поліщук Є.) 

- Засідання робочої групи «Відкрита наука», 19 жовтня 2021 р.; 

- Вебінари для українських вчених від  EBSCO Information Services, 19

жовтня 2021 р.;

-  Онлайн-зустріч  щодо  участі  молодих  вчених  у  Конкурсі  із  здобуття

державних іменних стипендій найкращим молодим вченим для увічнення подій



Рада молодих учених при Міністерстві освіти і науки України
26

Революції  Гідності  та  вшанування подвигу Героїв України -  Героїв  Небесної

Сотні, 20 жовтня 2021 р.; (Прохорчук О., Макарук Л.)

- Вебінари для українських вчених від  EBSCO Information Services, 21

жовтня 2021 р.;

-  Міжнародна  виставка  «World  Edu»,  Тринадцята  міжнародна  виставка

«Інноватика в сучасній освіті», 22 жовтня 2021 р.; 

- Міжнароднй вебінар День маркетолога — #MarketerDayDniprotech2021,

25 жовтня 2021 р.;

- Вебінари для українських вчених від  EBSCO Information Services, 26-27

жовтня 2021 р.;

-  Семінар  «Інтернаціоналізація  вищої  освіти  в  Україні:  Європейський

контекст і вітчизняні практики», 28-29 жовтня 2021 р.;

- Засідання Конкурсної комісії щодо оцінювання наукових робіт, поданих

для  участі  у  Всеукраїнському конкурсі  наукових робіт  студентів  та  молодих

вчених «Соціально відповідальне ведення бізнесу – складова сталого розвитку»

з нагоди 30-ї річниці Незалежності України, 29 жовтня 2021 р.;

- Науково-популярний захід «Ніч молодіжної науки-2021», 10 листопада

2021 р.; (Сімахова А., Ніколаєв К.)

-  Круглий  стіл  «Професійні  пріоритети  та  життєві  цінності  молодих

вчених в Україні», 11 листопада 2021 р.; 

- Книга захиснику (передача книг у Національній військовий клінічний

центр «Центральний військовий госпіталь» у місті Києві), 12 жовтня 2021 р.;

(Верхотурова М.)

- High level conference від Європейської Комісії з трансферу технологій в

італійському місті Трієст, 17 листопада 2021 р.;

- V Міжнародна науково-практична конференція здобувачів вищої освіти і

молодих учених «Перспективи розвитку територій:  теорія  і  практика»,  18-19

листопада 2021 р.;
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- Перший круглий стіл з ініціативи американських студій, 23 листопада

2021 р.;

- 10-й Міжнародний молодіжний науковий форум «Litteris et Artibus», 25-

27 листопада 2021 р.;

-  ІХ  Всеукраїнська  науково-практична  конференція  молодих  вчених

«Наукова молодь – 2021», 30 листопада 2021 р.;

- Святкова церемонія оголошення лауреатів Волонтерської премії 2021, 30

листопада 2021 р.; 

- Науково-практичний семінар «Популяризація здобутків молодих вчених

у науковому просторі», 2 грудня 2021 р.;

- EURASHE Research Community of Practice on Developing Institutional EU

Research Support, 3 грудня 2021 р.;

-  Робоча  зустріч  членів  РМУ  щодо  Конкурсу  «Молодий  вчений  року-

2021», 3 грудня 2021 р.; 

-  Тренінг  «Створення  та  ефективне  просування  власної  цінності»,  7

грудня 2021 р.;

-  Науково-практичний  семінар  «Тенденції  розвитку  цивільної  авіації  в

Україні», 7 грудня 2021 р.; (Сімахова А.)

-  Підготовка  до  спільного  заходу  з  Національним  фондом  досліджень

України, 14 грудня 2021 р.;

- Різдвяна вечірка Eurodoc, 16 грудня 2021 р.; (Березко О., Дегтярьова І.)

-  Робоча  зустріч  членів  РМУ  щодо  Конкурсу  «Молодий  вчений  року-

2021», 17 грудня 2021 р.;

- Наукова SuperNova, 20 грудня 2021 р.; (Хорольський А., Сімахова А.)

- Зимова онлайн школа волонтерства для молодих учених, 24 грудня 2021

р.; (Ташкінова О.);

- Робоча зустріч щодо проєкту «Ukrainian Science News», 30 грудня 2021

р.
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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.

      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
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співробітництва, особливостей участі у Міжнародній європейській 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. 

Під  час  Щорічної  конференції  та  загальних  зборів  Європейської  ради

молодих  дослідників  та  аспірантів  EURODOC  Conference  2021  (м.  Прага,

Чехія), відбулось обговорення та дискусії щодо підготовки докторів філософії

по  всій  Європі;  професіоналізації  наукового  керівництва;  розвитку  кар’єри

молодих  дослідників  на  початкових  стадіях;  провадження  відкритої  науки;

сприяння  академічній  доброчесності  досліджень;  психічного  здоров’я  та

балансу  між роботою та  приватним життям.  Україну представили українські

молоді  дослідники  (Березко  О.,  Дегтярьова  І.,  Губеладзе  І.,  Поліщук  Є.)  і

виступили  з  доповіддю  щодо  питань  відкритої  науки,  доброчесності

досліджень, психічного здоров’я та балансу між роботою та життям;

В рамках Eurodoc 2021 було проведено семінар щодо проєкту CatRIS;

Під час засідання представників національних асоціацій молодих вчених

та  адміністрації  EURODOC,  обговорювалися  питання  Academic  Freedom  та



Рада молодих учених при Міністерстві освіти і науки України
30

Research Assessment. У ході проведення зустрічі визначено основні проблеми у

сфері академічної свободи та оцінювання наукових досліджень та труднощі, з

якими  стикаються  національні  асоціації.  Учасники  зустрічі  ділилися

здобутками  своїх  національних  асоціацій  молодих  вчених  у  сфері  Academic

Freedom та Research Assessment. В онлайн форматі Україну представляли Ващук

О. (голова РМУ при МОН України) та Боженко В. (асоційований член РМУ при

МОН України);

Інформаційно-консультативні  дії  щодо  проведення  Конкурсу  спільних

українсько-турецьких науково-дослідних проєктів на 2022-2023 роки за такими

пріоритетними  напрямами:  матеріалознавство;  науки  про  життя,  охорона

здоров’я  та  біотехнології,  включаючи  лікування  таких  хвороб,  як  нова

коронавірусна  пневмонія;  науки про Землю та  довкілля;  «діджиталізація»  та

інформаційні технології; аерокосмічна техніка, включаючи безпілотні літальні

апарати; енергетичні технології;

Інформаційно-консультативні  дії  щодо  проведення  конкурсу  спільних

українсько-польських науково-дослідних проєктів на 2022-2023 роки в рамках

співпраці  з  Національною агенцією академічних обмінів  Республіки  Польща

(NAWA).  Проєктні  пропозиції  приймались  за  такими  пріоритетними

напрямами: комп’ютерні та новітні виробничі технології (лазерні, високоточні,

мехатронні,  роботизовані,  плазмові,  оптоелектронні,  сенсорні  тощо);

енергетичний  менеджмент  та  енергоефективність;  екологія  та  управління

навколишнім  середовищем;  науки  про  життя,  нові  технології,  здоров’я  та

запобігання  найпоширенішим  хворобам,  біотехнології,  біоінжиніринг  та

генетика; нові речовини та матеріали; соціальні та гуманітарні науки; оборонні

технології.  

В  рамках  Програми  академічних  обмінів  США  імені  Фулбрайта  була

проведена  зустріч  з  Джесікою Зихович  (Dr.  Jessica  Zychowicz) - очільницею

Представництва  Інституту  міжнародної  освіти  в  Україні  та  офісу  Програми
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імені Фулбрайта Fulbright Ukraine. Під час зустрічі були окреслені особливості

програми  і  перспективи  для  молодих  вчених,  питання  співробітництва  та

інтеграції  освіти і науки.

Проведена тринадцята  міжнародна  виставка  «Інноватика  в  сучасній

освіті» й виставка освіти за кордоном «World Edu», на урочистому прийомі з

нагоди виставки взяли участь представники Посольства Литовської Республіки

в України, литовських та українських закладів вищої освіти. У зустрічі взяла

участь заступниця Голови РМУ при МОН Анастасія Сімахова. 

Рада молодих учених при МОН стала учасником High level  conference,

організований об’єднаним дослідницьким центром Європейської комісії (JRC) і

Area  Science  Park.  Захід  проведено  задля  ознайомлення  з  трансфером

технологій  і  представлення  ключових  інструментів  передачі  технологій  та

платформи  патентної  та  ринкової  розвідки,  присвячені  запуску  та

масштабуванню;  представлення  інноваційних  екосистем,  включаючи

дослідницьку інфраструктуру та тестові стенди, фінансування на ранній стадії,

готовність  інвесторів,  питання  щодо максимізації  потенціал  успішних угод з

передачі технологій в регіоні тощо.

Під час 10-ого Міжнародного молодіжного наукового форуму «Litteris et

Artibus»  відбулась  презентація  сучасного  стану  відкритої  науки  в  Україні,

обговорено  національний  план  відкритої  науки  України  та  майбутнє

дослідницьких даних.

Проведено  Конкурс  наукових,  науково-технічних  робіт  та  проєктів,  які

фінансуються  за  рахунок  зовнішнього  інструменту  допомоги  Європейського

Союзу для виконання зобов’язань України у Рамковій програмі Європейського

Союзу  з  наукових  досліджень  та  інновацій  «Горизонт  2020».  Конкурс

проводиться  з  метою:  придбання  обладнання  та  матеріалів  для  наукових

досліджень  за  пріоритетами  Рамкової  програми  Європейського  Союзу  з

наукових досліджень та інновацій «Горизонт 2020» задля стимулювання їхньої
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участі  у  Рамковій  програмі  Європейського  Союзу  з  наукових  досліджень  та

інновацій «Горизонт Європа»; виконання та реалізації закладами вищої освіти,

суб’єктами  малого  і  середнього  підприємництва  та  науковими  установами

наукових,  науково-технічних  робіт  за  результатами  конкурсного  відбору;

фінансової  підтримки  інноваційної  діяльності  закладів  вищої  освіти  та

наукових установ;  надання  підтримки суб’єктам  господарювання  на  техніко-

економічне  обґрунтування  науково-технічних  проєктів  у  сфері  наукових

(науково-технічних) робіт і витрат на підтримку інноваційної діяльності.

Представники  РМУ  при  МОН  взяли  участь  у  EURASHE  Research

Community of Practice on Developing Institutional EU Research Support.

В рамках проєкту  OPTIMA, який фінансується за підтримки програми

Erasmus+  Європейського  Союзу,  проведено  опитування  щодо  академічної

доброчесності  та  відкритої  науки.  Метою  цього  опитування  є  дослідження

ставлення  українського  студентства  й  академічної  спільноти  до  цінностей

академічної доброчесності та відкритих наукових практик, а також виявлення

типових  прикладів  не  доброчесної  поведінки  в  українських  закладах  вищої

освіти.

Учасниками  Різдвяної  вечірки  Eurodoc  до  2022  р.  стали  Ващук  О.,

Березко О., Дегтярьова І..
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ПРОЄКТИ

Відповідно  до  напрямків  діяльності  Рада  молодих  учених  при  МОН

України у зазначений період організовує та реалізовує 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. Спілка рад молодих вчених. Метою є обговорення поточних проблем

та шляхів їх вирішення, стану та перспектив розвитку рад молодих вчених,

методи активізації діяльності та помноження результативності роботи;

4.  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;

 5. Проєкт «Клуб молодих вчених Києва» — направлений на потенційне

практичне втілення та монетизацію досліджень аспірантів та молодих вчених

закладів вищої освіти та наукових установ столиці;

6. Літопис здобутків молодих вчених за 30 років незалежності України

—   увіковічнення  визначних  наукових  досягнень,  винаходів  та  здобутків

молодих науковців;

7.  Реєстр Рад молодих вчених - електронна база даних, призначена для

зберігання  та  обробки  інформації,  що  створюється,  ведеться  та
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адмініструється РМУ при МОН України з метою налагодження професійних

контактів між молодими вченими рад молодих вчених, науковими установами,

закладами  вищої  освіти  України,  іноземними  науковими  установами  та

організаціями  для  поглиблення  наукової,  освітньої  співпраці  та  спільного

проведення заходів з наукової, освітньої діяльності;

8.  Конкурс  на  здобуття  державних  іменних  стипендій  найкращим

молодим  вченим  для  увічнення  подій  Революції  Гідності  та  вшанування

подвигу Героїв України - Героїв Небесної Сотні;

9. Всеукраїнський конкурс наукових робіт студентів та молодих вчених

«Соціально  відповідальне  ведення  бізнесу  –  складова  сталого  розвитку»  з

нагоди 30-ї річниці Незалежності України;

10.  Проєкт «Книга захиснику», що полягає у наповненні бібліотек при

військових  шпиталях  зібраннями  сучасної  української  літератури

різноманітних жанрів;

11.  Книга Рад молодих вчених-2020 - інфо про діяльність рад молодих

вчених України на 2020 рік;

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

промоції та популяризації здобутків молодих учених в Україні;

13. Виставка  досягнень  молодих  учених  України  в  авіаційній  та

ракетно-космічній галузі імені Леоніда Каденюка;

14. Зимова онлайн школа волонтерства для молодих учених;

15. Офіс підтримки вченого - розробка ідеї державної установи, метою

якої  є  акумуляція  умов  та  можливостей  для  реалізації  інтелектуального

потенціалу  громадян  України  у  сфері  наукової,  науково-технічної  і

інноваційної  діяльності  та  вільного  розвитку  наукової  та  науково-технічної

творчості;

16.  Конкурс  «Молодий  вчений  року»  проводиться  з  метою визнання

визначних досягнень молодих вчених раз на рік;
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17.  Реєстр  наукових  заходів  -  електронна  база  даних  з  реєстрації  та

опублікування даних щодо запланованого проведення наукових заходів;

18. Проєкт «Регіональні зустрічі» - офлайн-онлайн зустрічі рад молодих

вчених та  молодих вчених по  регіонам  з  обговорення  актуальних проблем

розвитку та становлення;

19.  Науково-популярний  проєкт  «Книга  від  вченого»  є  пізнавальним

освітнім заходом презентації,  популяризації  та промоції  наукових здобутків

молодих вчених в Україні;

20.  Промоція  здобутків  молодих  вчених  -  це  проєкт  з  промоції  та

популяризації  в  Україні  та  за  кордоном  молодих  вчених  України,  їх

професійних та особистих здобутків, що спрямована на розвиток української

науки, культури, спорту та підтримку соціальних проєктів;

21. Монографія на грант - конкурс, що проводиться з метою сприяння

діяльності  науковців,  забезпечення  належних  умов  для  підготовки,

перепідготовки та підвищення кваліфікації наукових та науково-педагогічних

працівників,  створення  спільних  науково-освітніх  та  науково-дослідних

проєктів,  реалізації  науково-освітніх та науково-дослідних проєктів  шляхом

розвитку співробітництва між Радою молодих учених при Міністерстві освіти

і науки України та Видавничим домом «Гельветика».

22. Всеукраїнський конкурс наукових та навчальних видань «Відкрита

наука, сталий розвиток та інноваційні агротехнології». Метою є популяризація

наукових  і  методичних  розробок,  що  забезпечують  супровід  освітнього

процесу в українських закладах вищої освіти, відповідають стандартам вищої

освіти, сприяють створенню нових знань, здобуттю студентами якісної вищої

освіти  та  поширенню  в  академічному  середовищі  передових  практик  у

навчанні, викладанні та науці.

23.  Проєкт  «Дослідження»,  спрямований  на  проведення  аналітичних,

статистичних, історичних та інших досліджень щодо різної проблематики. 
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24. Форум рад молодих вчених - захід з  комунікаційної підтримки та

активізації  співпраці  між  молодими  вченими  України,  радами  молодих

вчених,  громадськими  організаціями  та  об’єднаннями  науковців,  органами

державної  влади  та  стейкхолдерами,  а  також  обмін  напрацюваннями  у

питаннях організації науково-технічної діяльності як на всеукраїнському, так і

на  регіональному  рівнях,  сприяння  розвитку  наукового  потенціалу,

популяризація наукової та науково-технічної діяльності молодих вчених.

25.  Тренінговий проєкт GrantWriter.  Головна мета проєкту – підтримка

молодих  учених  у  питаннях  науково-дослідницької  діяльності,  підвищення

їхнього  рівня  обізнаності  щодо  написання  грантових  заявок  та  активне

залучення  молодих  науковців  до  участі  у  всеукраїнських  та  міжнародних

грантових програмах.
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ІНІЦІАТИВИ

Рада  молодих  учених  при  МОН  України  за  цей  період  відповідно  до

напрямків діяльності ініціювала:

1. Створено форму для звернень до РМУ при МОН України (Торбас О.,

Ус В.);

2.   Створені  щотижневі  Дайджести  РМУ  при  МОН  України  (липень-

грудень) (Кулікова Є.);

3.  Створено  Дайджести  РМУ  при  МОН  України  (жовтень-грудень)

(Малогульго Ю.);

4.  Проведення  всеукраїнського  дослідження  молодих  вчених  щодо

освітнього процесу у мережі;

5.  Проведення  всеукраїнського  соціологічного  дослідження  серед

молодих вчених.

6.  Проведення дослідження фінансового потенціалу та впливу програм

фінансової підтримки науково-освітньої діяльності на професійне становлення

науковців України;

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

8.  Створення  презентаційного  відеоролику  Ради  молодих  учених  при

МОН України;

9.  Створення  обґрунтування  щодо  «Музичного  виконання  Державного

Гімну України на початку засідань загальних зборів РМУ при МОН» (Матвєєва

К., Поліщук О.);

10. Ініційовано Великодній молитовний сніданок науковців України;

11.  Створення  резолюції  заходу  до  Дня  Космонавтики  «Досягнення

молодих учених України в авіаційній та ракетно-космічній галузі»  (Сімахова

А.);
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12. Створення Спілки Рад молодих вчених.

13.  Проведення  опитування  «Здобутки  і  виклики  експерименту  з

присудження наукового ступеня доктора філософії» (Губеладзе І.);

14. Розробка  програми  та  інструментарію  соціологічного  дослідження

«Ради молодих учених України: зворотній зв'язок» (Ташкінова О.);

15. Проведення  опитування  «Здобутки  і  виклики  експерименту  з

присудження наукового ступеня доктора філософії» (Губеладзе І.);

16.  Розробка  програми  та  інструментарію  соціологічного  дослідження

«Ради молодих учених України: зворотній зв’язок» (Ташкінова О.).

Відбувається наповнення контенту на офіційному сайті РМУ при МОН України (Ус

В.,  Саюк М.,  Матвєєва К.,  Хорольський  А.  та ін.)  та  наповнення  контенту  на  офіційних

сторінках РМУ при МОН України в соціальних мережах (Facebook – Сухіх А., Сімахова А.,

Хорольський А., Малогулко Ю., Поліщук Є., Головко К., Саюк М., Telegram - Хорольський А.,

Twitter — Шека І., Instagram – Малогулько Ю., Youtube – Шека І.).

Голова Ради                                                                                Олеся Ващук

Виконавець:
Матвєєва К.В.
kmatvieieva@ukr.net


