
ЗАТВЕРДЖЕНО: 

Протоколом Засідання Ради молодих учених 

при Міністерстві освіти і науки України 

 №14 від 26.01.2022 р. 

 

Перспективний план проєктів та заходів  

Ради молодих учених при МОН у 2022 році 

 

1. Розробка проєктів нормативно-правових документів з питань, що належать 

компетенції РМУ при МОН; 

2. Організація заходів, спрямованих на підвищення наукової, інноваційної та 

громадської активності молодих учених, зокрема: 

- Школа молодого науковця РМУ при МОН України – інтенсивний навчально-

пізнавальний інтерактивний курс, орієнтований на актуальні проблеми 

становлення та професійного розвитку молодих вчених України. Головною 

метою Школи є формування унікального освітньо-наукового простору для 

розвитку молодого вченого у Раді молодих учених при МОН України, що є 

однією з важливих чинників розвитку науки в Україні. 

- Всеукраїнський форум Рад молодих вчених 

Всеукраїнський форум Рад молодих учених відбувається за участі представників 

Міністерства освіти і науки України, Ради молодих учених при МОН України, 

Рад молодих учених областей, міст та закладів вищої освіти/наукових установ, а 

також молодих вчених, зацікавлених у створенні Рад молодих учених в 

інституціях, які вони представляють.  

Основною метою форуму є створення платформи для розвитку зв’язків між 

молодими вченими, стимулювання їх професійної діяльності, підтримка 

наукових розробок і досліджень, налагодження діалогу між радами молодих 

вчених, органами влади та громадськості.  

- Ніч молодіжної науки 

На меті заходу – популяризація наукових здобутків молодих вчених України, 

налагодження співпраці між молодими науковцями, встановлення зв’язків з 



основними стейкхолдерами. Для участі у заході запрошуютьсямолоді учені з 

усіх куточків України, які готові у цікавій формі репрезентувати широкому 

загалу результати своїх наукових досягнень. 

- Молодий вчений року 

Учасниками конкурсу є номінанти віком до 35 років включно, які мають вищу 

освіту не нижче другого (магістерського) рівня, або номінанти віком до 40 років 

включно, які мають науковий ступінь доктора наук. В кожній номінації мають 

право номінуватися як молоді вчені, так і колективи молодих вчених. Метою 

конкурсу є визнання визначних досягнень молодих вчених: 

- відзначення молодих вчених за внесок у розвиток науки; 

- відзначення молодих вчених за внесок у промоцію науки; 

- відзначення молодих вчених за благодійну і громадську діяльності; 

- відзначення молодих вчених за досягнення в діяльності, що сприяє подальшому 

розвитку 

української науки, зростанню потенціалу України; 

- відзначення молодих вчених за внесок в захист інтересів України; 

- відзначення молодих вчених за підвищення авторитету України на 

міжнародному рівні. 

У кожній номінації визначається 1 переможець (лауреат) за результатами 

Конкурсу, - загалом 100 переможців (лауреатів). 

- Онлайн-лекторій 

Онлайн-лекції Ради молодих учених при Міністерстві освіти і науки України – 

проєкт з організації публічних виступів, спрямованих на розвиток та професійне 

становлення молодих вчених. 

- Всеукраїнський (національний) конкурс наукових та навчальних видань 

«Відкрита наука, сталий розвиток» 

Метою конкурсу 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. 

Учасниками конкурсу можуть бути фізичні та юридичні особи, які мають 

виключні майнові права на використання наукових та навчальних видань. 

Конкурс є відкритим для всіх авторів (авторських колективів), що є громадянами 

України. 

- Книга від вченого являє собою пізнавальний освітній захід презентації, 

популяризації і промоції наукових здобутків молодих вчених в Україні. Метою 

проведення науково-популярного проєкту  є підтримка талановитих молодих 

вчених, сприяння їхньої самореалізації та стимулювання подальшої творчої 

наукової діяльності шляхом популяризації їхніх професійних здобутків у 

суспільстві. 

- Монографія на грант 

Конкурс грантів на видання монографій молодих вчених. Конкурс 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 структур, реалізація науково-освітніх та науково-дослідних проектів 

шляхом розвитку співробітництва між Радою молодих учених при Міністерстві 

освіти і науки України та Видавничого дому «Гельветика». 

- Проєкт «Книга захиснику» 

Процес зібрання українських книг для військовослужбовців України, в тому 

числі розміщене у військових шпиталях України, призначене для популяризації 

української книги серед військовослужбовців, налагодження контактів між 

молодими вченими та військовослужбовцями для поглиблення наукової, 

освітньої співпраці, підтримки Збройних Сил України.  

- Промоція здобутків молодих учених. 

Проект зі сприяння промоції здобутків молодих вчених.  

Проєкт проводиться з метою створення позитивного іміджу молодого науковця 

в Україні та за кордоном, просування особистості вченого, популяризації 



української наукової діяльності, сприяння діяльності молодих вчених та 

визнання їх здобутків як цінності для українського наукового та суспільного 

простору. 

- 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 

- Реєстр Рад молодих учених – електронна база даних, призначена для 

зберігання та обробки інформації, що створюється, ведеться та 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. 

- 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. 

- Спілки 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. 

- Проєкт «Клуб молодих вчених Києва» — направлений на потенційне 

практичне втілення та монетизацію досліджень аспірантів та молодих вчених 

закладів вищої освіти та наукових установ столиці. 

3. Ініціювання та сприяння реалізації проєктів зі створення умов для професійної 

реалізації молодих учених; 

4. Проведення заходів з залучення до здійснення консультативної підтримки 

молодих учених та самоврядних наукових молодіжних організацій 

представників центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів 



місцевого самоврядування, установ та організацій (за погодженням з їх 

керівниками) та експертів/фахівців (за згодою); 

5. Проведення заходів з інформування та консультування молодих учених щодо 

конкурсів та процедури подання документів на здобуття премій, стипендій та 

конкурсів для молодих учених; 

6. Участь у робочих групах з питань реалізації державної політики у сфері 

наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності; 

7. Проведення заходів з постійної взаємодії, колаборації, кооперації та 

комунікації Рад молодих учених України з метою реалізації прав та свобод 

молодих учених України. 

 

 

 

Голова Ради Олеся ВАЩУК 
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