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Науковий потенціал сучасної України глибокий, сильний та інноваційний. Наразі 

«Вчений 2020 – це той, хто дивиться лише вперед, прагне до розвитку та самореалізації, 
знаходиться в постійних сумнівах, шукаючи підтвердження результатів своїх досліджень. 
Це новатор та реформатор, який слідкує за тенденціями, миттєво реагуючи на їхню 
швидкоплинність та є серфером на хвилях 
актуальних подій у своїй сфері. Лише у такого 
дослідника є можливість робити унікальні відкриття, 
досягати висот та отримувати міжнародне 
визнання» (Портрет вченого 2020. Наука і метрики). 
Водночас сучасний вчений має працювати з 
командою однодумців, налагоджувати роботу з 
громадськістю, бізнесом та виробництвами, 
потенційними споживачами наукових розробок. 
Також, вчені мають об’єднуватися у тимчасові 
наукові колективи для виконання певних наукових 
задач, бути гнучкими та мобільними, створювати 
міцний двигун сучасної незалежної української науки 

 
 

Місце проведення – 

Київ (офлайн), вся Україна (онлайн) 

 

Кількість учасників – 

500 осіб 



2 

з незаангажованими поглядами, свіжими ідеями та новаторськими розробками, 
примножувати наукові здобутки. Одним із важливих завдань вчених є залучення 
талановитої молоді до наукової діяльності з метою відтворення та омолодження 
кадрового потенціалу національної науки. І саме Ради молодих вчених є потужними 
об’єднаннями, діяльність яких спрямована на популяризацію наукових здобутків, 
залучення молоді до науки та різноманітна підтримка молодих вчених. 

У 2020 році Радою молодих учених при Міністерстві освіти і науки України було 
ініційовано проведення щорічного Всеукраїнського форуму Рад молодих вчених. 
І Всеукраїнський форум Рад молодих вчених відбувся 29 вересня 2020 року і був 
проведений у змішаному форматі. У відкритті Форуму взяли участь: 

 Сергій Бабак, Голова Комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій. 

 Ігор Гарбарук, заступник Міністра освіти і науки України. 

 Джулія Малагуарнера, Президентка Європейської Ради Аспірантів і Молодих вчених 
Eurodoc. 

 Ольга Полоцька, виконавчий директор Національного фонду досліджень. 

 Наталія Стукало, заступник Голови Національного агентства із забезпечення якості 
вищої освіти. 

 Юлія Безвершенко, Генеральний директор директорату науки та інновацій 
Міністерства освіта і науки України. 

 Юрій Кращенко, начальник управління Державної служби якості освіти у Полтавській 
області, голова РМУ при МОН України (2012–2020 рр.). 
Партнерами заходу були: Рада молодих вчених Дніпропетровської області, 

Регіональна рада молодих вчених при управлінні освіти Волинської ОДА, Асоціація 
наукових товариств студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених м. Києва, Рада 
молодих вчених при Сумській ОДА, Рада молодих вчених Миколаївської області при 
департаменті освіти і науки Миколаївської ОДА, Видавничий дім «Гельветика». 

 
У 2020 році на 

І Всеукраїнському форумі рад 
молодих вчених було 
зареєстровано понад 500 
молодих вчених зі всієї 
України. Метою форуму було 
створення платформи Рад 
молодих вчених для співпраці, 
налагодження діалогу між 
радами молодих вчених, 
органами влади та 
громадськості.  

 
Під час Сесії 1 «Цілі та процедура створення Ради молодих вчених» було 

представлено такі доповіді: Цілі Ради молодих вчених (Олеся Ващук); Процедура 
створення Ради молодих вчених (Михайло Шепітько). На Сесії 2 «Об’єднання молодих 
вчених в закладах вищої освіти, наукових установах, а також в областях та містах» 
відбулося представлення діяльності молодіжних об’єднань на різних рівнях: Об’єднання 
молодих вчених в закладах вищої освіти (Вікторія Москвіна); Об’єднання молодих вчених 
в наукових установах (Марина Хмара, Дарина Кушерець); Об’єднання молодих вчених в 
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областях (Наталія Деревягіна); Як об‘єднати вчених твого міста та лобіювати спільні 
інтереси (Ольга Романенко). Під час Сесії 3 «Закордонний досвід діяльності об’єднань 
молодих вчених» було представлено такі доповіді: Досвід Європейської ради аспірантів 
та молодих вчених щодо адвокації Відкритої науки (Олександр Березко); Голос об’єднань 
молодих вчених у формуванні політики у сфері вищої освіти і науки в Європі (Ірина 
Дегтярьова); Закордонний досвід діяльності об’єднань молодих вчених (Євгенія Поліщук). 

 

Важливими елементами 
Форуму стали майстер-клас 
«Роль Рад молодих вчених у 
підтримці психологічного 
благополуччя молодих 
дослідників» (Ірина Губеладзе) та 
практичний тренінг з організації 
роботи Ради молодих вчених, а 
також обговорення кейсу 
необхідних документів для 
створення такої Ради і її успішного 
функціонування (Олександр 
Торбас). 

На Сесії 4 «Проблеми взаємодії із органами влади та громадськими організаціями» 
були висвітлені такі питання: Проблеми та можливості взаємодії із органами влади (Ганна 
Толстанова); Проблеми та можливості взаємодії із громадськими організаціями 
(Анастасія Сімахова); Latvia's experience in uniting young scientists (Ieva Silina).  

Під час першої Панельної дискусії було представлено успішні кейси роботи рад 
молодих вчених: Рада молодих вчених НАН України: основні завдання і виклики 
(Олександр Волков); Успішний кейс обласної Ради молодих вчених (Олександр Іжболдін); 
Успішні проєкти Ради молодих вчених при Харківській обласній державній адміністрації 
(Олександра Мандич); Успішний досвід роботи Ради молодих вчених Національного 
університету «Полтавська політехніка імені Юрія Кондратюка» (Ксенія Чичуліна); 
Діяльність ради молодих вчених ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет» 
(Володимир Бурлака); Успішний досвід роботи Спілки молодих вчених Національного 

університету біоресурсів і 
природокористування України і її 
взаємодія з РМВ при МОН України і 
Асоціацією наукових товариств 
студентів, аспірантів, докторантів і 
молодих вчених м. Києва (Марина 
Галат); Виклики на зміні поколінь: 
досвід Західноукраїнського 
національного університету (Олег 
Легкий). 

Під час другої Панельної 
дискусії було представлено такі 
доповіді: Досвід взаємодії закладів 
вищої та фахової передвищої 
освіти в умовах діяльності 
Регіональної ради молодих вчених 

(Олександр Ройко); Лінійна модель організації ради молодих вчених (Юрій Данько); 
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Проблема відсутності централізованого фінансування наукових досліджень молодих 
вчених в регіонах України (Олег Савенков); Рада молодих вчених Національного 
університету «Одеська юридична академія»: досвід роботи та перспективи розвитку в 
умовах пандемії Covid-19 (Катерина Спасова); Видавничі проекти рад молодих вчених: 
досвід та перспективи (Олег Головко); Наукова молодь Національного університету 
«Чернігівська політехніка» у житті міста (Ольга Попело); Проблеми та перспективи 
розвитку РМУ у системі закладів вищої освіти у сучасних соціокультурних умовах 
(Анастасія Попова); Науковий потенціал ради молодих вчених Харківського 
національного педагогічного університету імені Г.С. Сковороди: досвід і перспективи 
(Ольга Башкір); Науково-популярний семінар як соціальний проєкт РМУ при Відділенні 
інформатики НАН України (Сергій 
Жабін); Культурна комунікація як чинник 
розвитку сучасного суспільства: 
український досвід (Катерина 
Матвєєва); Рада SMART - нова 
концепція функціонування Рад молодих 
вчених (Андрій Хорольський). 

Всеукраїнський Форум є новою 
сходинкою на шляху до створення 
міцної національної мережі рад 
молодих вчених, а також всебічної 
підтримки та промоції діяльності 
молодих науковців України. 

 

 

 

Програма форуму 

Резолюція форуму 

Про форум на сайті РМУ при МОН України http://ysc.in.ua/proiekty/ 

 

 

 

 


