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КОНСУЛЬТАТИВНО-ДОРАДЧА 

З  1  липня  2022  р.  по  30  вересня  2022  р.  Радою молодих  учених при

Міністерстві освіти і науки України:

- подано пропозиції до проєкту постанови КМУ «Про затвердження поло-

ження про функціонування координаційного центру та національних контакт-

них пунктів рамкової програми Європейського Союзу з досліджень та інновацій

«Горизонт Європа» (Поліщук О.);

-  подано  пропозиції  до  проєкту  постанови  Кабінету  Міністрів  України

«Про затвердження порядку створення та функціонування регіональних центрів

трансферу технологій» (Поліщук О.);

- подано пропозиції до проєкту постанови КМУ «Питання національних

наукових центрів» (Поліщук О.);

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

Міністерства освіти і науки України від 13 березня 2014 року № 221» (Торбас

О.);

- подано пропозиції до проєкту наказу «Про затвердження порядку скла-

дання, подання, роботи із запитами на інформацію, розпорядником якої є ДСЯО

або  її  територіальні  органи,  та  форми  для  подання  запиту  на  інформацію»

(Торбас О.);

- подано пропозиції до проєкту «Плану відновлення України» в частині

освіти і науки (Поліщук О.);

-  подано  пропозиції  до  проєкту  постанови  Кабінету  Міністрів  України

«Про затвердження Порядку надання фінансової  підтримки на створення ви-

сокотехнологічних  виробництв  за  участю закладів  вищої  освіти  та  наукових

установ на умовах співфінансування» (Сімахова А.);
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- направлено лист до Кабінету Міністрів України щодо змін до Постанови

КМУ № 57 від 27.01.1995 р. «Про затвердження правил перетинання державно-

го кордону громадянами України» (дозвіл на короткострокові (до 6 місяців) ви-

їзди за кордон наукових та науково-педагогічних працівників для участі у між-

народних наукових проєктах, спільних наукових дослідженнях, у міжнародних

освітніх і наукових програмах, конференціях, семінарах, виставках, програмах

міжнародної академічної мобільності, стипендіальних наукових програмах, про-

грамах  академічного  обміну,  укладання  міжнародних  договорів  про  наукове

співробітництво тощо) (Сімахова А.);

- направлено лист до Міністра фінансів України пана С.М. Марченка з

проханням підтримати вчених України та  збільшити бюджетне  фінансування

освіти і науки на 2023 рік (Сімахова А.);

- направлено лист до Комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та

інновацій з подякою за систематичну підтримку молодих учених нашої країни;

-  направлено  лист  до  голови  Національного  банку  України  щодо

продовження кредитних канікул для споживачів (Кулікова Є.);

-  направлено  лист  до  керівників  закладів  вищої  освіти  щодо  питання

кадрової забезпеченості молодими вченими (Сімахова А.);

-  направлено листи до керівників наукових установ щодо визнання дій

росії проти України-геноцидом українського народу (Сухіх А.);

- подано пропозиції до рішення Верховної Ради України щодо ЗУ «Про

внесення змін до статті  23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та

мобілізацію» щодо відстрочки від призову на військову службу під час мобіліза-

ції науковим, науково-педагогічним і педагогічним працівникам» (Сімахова А.).
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З  метою  припинення  злочинних  дій  росії  на  території  України  з

24.02.2022 р.  Рада  молодих учених при  Міністерстві  освіти  і  науки України

продовжує комунікацію:

- направлено  листи  до  інституцій  країн  світу  з  проханням  засудити

росію за її дії на території України з 24.02.2022 р.;

- подано листи-звернення до міжнародних організацій, фондів, зарубіж-

них колег щодо підтримки молодих учених України під час війни (Сі-

махова А.);

- подано листи-звернення до міжнародних інституцій щодо надання гу-

манітарної допомоги Україні;

- направлено листи до інституцій країн світу з проханням підтримати

молодих учених України під час війни.

В рамках аналітичної діяльності проведено:

-  опитування  «Стан,  професійні  виклики  та  пріоритети  українських

науковців за кордоном» - досліджено актуальні професійні проблеми, з якими

стикаються науковці, які внаслідок військового вторгнення Російської Федерації

24 лютого 2022 року залишили Україну, а також проаналізовано пріоритети що-

до заходів підтримки українських дослідників. Організатори: РМУ при МОН та

ScienceForUkraine (Поліщук Є.);

-  участь  у  опитуванні  від  Science|Business  (брюссельська інформаційна

організація, яка займається політикою в галузі науково-дослідних розробок та

проводить відкрите онлайн-опитування для міжнародної дослідницької спільно-

ти) (Поліщук Є.);

-  збір  інформації  стратегічно  важливих  напрацювань/доробок  вчених

України,  готових  до  практичного  впровадження  під  час  військових  дій  або

післявоєнного відновлення економіки країни, чи тих, що вже мають впровадже-

ння з метою їх масштабування (Хорольський А.).
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Також  були  проведені  консультації  зі  створення  можливостей  з

подальшим інформуванням молодих вчених закладів вищої освіти та наукових

установ в таких формах:

-  інформовано про оновлення переліку українських наукових журналів,

які  індексуються в міжнародних наукометричних базах Scopus та/або Web of

Science (Ващук О.);

-  інформування  щодо  дистанційного  навчання  за  програмою «Цифрові

інструменти Google для освіти» від МОН і Google Україна для освітян закладів

дошкільної, загальної середньої, позашкільної, професійної (професійно-техні-

чної), фахової передвищої та вищої освіти (Малогулко Ю.);

- інформування про додаткові можливості від ЄС для підтримки украї-

нських учених (Малогулко Ю., Куницький С.);

- оприлюднено інформацію про анкетне опитування з метою вивчення рі-

вня задоволення інформаційних потреб користувачів у статистичній інформації

щодо показників наукової та інноваційної діяльності, організоване Державною

службою статистики України спільно з територіальними органами Держстату

(Малогулко Ю.); 

-  інформування  про  прийом  заявок  та  інформаційних  матеріалів  від

наукових установ для проходження державної атестації у ІІ півріччі 2022 року

(Малогулко Ю.);

-  інформування про Постанову КМУ «Про внесення  змін до  постанов

Кабінету Міністрів України від 16 серпня 1994 р. № 560 і від 23 серпня 1994 р.

№ 582»,  що стосується стипендій КМУ та Президента України для молодих

учених (Малогулко Ю.);

-  інформування щодо ресурсів, які пропонує «Clarivate» для дослідників

в Україні та за кордоном (Поліщук Є.);

- оприлюднено інформацію щодо пропозицій вакансій та стажувань для

українських науковців в Чехії (Лемещенко-Лагода В.);
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- інформування щодо вимог нострифікації дипломів кандидата чи доктора

наук у Польщі (Дегтярьова І.);

-  інформування  про  стипендії  для  науковців  та  дослідників  від

Британської академії (Малогулко Ю.);

- інформування щодо продовження дії  пріоритетних тематичних напря-

мків наукових досліджень і науково-технічних розробок (Малогулко Ю.);

- інформування про програму стипендій ЄС для українських науковців,

що фінансується в рамках програми  Horizon Europe Марі Склодовської-Кюрі

(Малогулко Ю.);

-  інформування про додатковий набір на програму «Солідарні  з  Украї-

ною», яка  фінансуватиметься Національним агентством академічних обмінів

(Польща) (Малогулко Ю.);;

-  оприлюднено  текст  Угоди  про  реформування  оцінки  наукових дослі-

джень (Поліщук Є.);

-  інформування щодо можливостей для українських вчених від ALLEA

(Малогулко Ю.);

- інформування про допомогу студентам та викладачам від Вільнюської

Академії мистецтв (Малогулко Ю.);

-  інформування  про  залучення  консультантів  до  роботи  у  проєкті

«Удосконалення вищої освіти в Україні заради результатів» (Малогулко Ю.);

-  інформування про набір на курс із отримання грантів для українських

університетів (Малогулко Ю.);

- інформування про платформу «Вільна Наука», створену для популяриза-

ції української науки (Малогулко Ю.);

- оприлюднено інформацію про результати виконання замовлення МОН у

сфері науки 2021 року: впроваджено понад тисячу одиниць науково-технічної

продукції (Малогулко Ю.);
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- оприлюднено рішення Верховної Ради України щодо ЗУ «Про внесення

змін до статті 23 Закону України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію»

щодо відстрочки від призову на військову службу під час мобілізації науковим,

науково-педагогічним і педагогічним працівникам» (Малогулко Ю.);

-  інформування  про  рішення  Верховної  Ради  України  щодо  ЗУ  «Про

внесення змін до деяких законів України щодо функціонування інтегрованих

інформаційних систем у сфері освіти» (реєстр. №7396) (Малогулко Ю.);

-  інформування  про  оновлення  бази  експертів  для  розгляду  наукових

(науково-технічних) робіт (звітів про виконання зазначених робіт), що подаю-

ться для участі в конкурсах МОН України (Малогулко Ю.);

- інформування щодо безкоштовного отримання українськими закладами

освіти  роутерів  та  необхідної  техніки  для  підключення  до  швидкісного

інтернету в укриттях від телеком-компаній (Малогулко Ю.);

-  інформування  щодо  спільного  проєкту  Міністерство  освіти  і  науки

України з Видавничим домом «Гельветика» «Тематичні випуски наукових жу-

рналів України з питань європейської інтеграції» (Малогулко Ю.);

- інформування про проєкт Закону України «Про інноваційні парки», який

розробило Міністерство освіти і науки України з метою визначення правових та

організаційних засад створення і функціонування інноваційних парків на тери-

торії України для забезпечення розвитку економіки України інноваційним шля-

хом (Малогулко Ю.);

-  оприлюднено  інформація  щодо  підтримки  українських  науковців  від

Академії молодих учених Польщі (AMU) (Малогулко Ю.);

-  інформування про створення і  розміщення на  офіційному сайті  РМУ

при  МОН  України  інтерактивної  мапи  «Визнання  злочинів  росії  геноцидом

українського народу», де відображено країни та інституції,  які  вважають, що

росія порушила статті Конвенції ООН і за це має бути покарана (Сухіх А.);;
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- інформування щодо науково-технічної та інноваційної діяльності у 2021

році: пріоритети та їхня реалізація, проблеми та можливі інструменти вирішен-

ня (Малогулко Ю.);

-  інформування щодо започаткування  стипендіальної  програми у  сфері

нерозповсюдження, роззброєння та контролю над озброєннями для українських

науковців (Малогулко Ю.);

-  інформування  щодо  спрощення  фінансової  процедури  для

координаторів проєктів програм «Horizon Europe» та «ЕРАЗМУС+» (Малогулко

Ю.);

-  інформування  щодо  ухвалення  Урядом проєкту  розпорядження  КМУ

«Про затвердження переліку науково-технічних (експериментальних) розробок

в рамках виконання державного замовлення на найважливіші науково-технічні

(експериментальні)  розробки  та  науково-технічну  продукцію  у  2022  році»

(Малогулко Ю.);

-  оприлюднено  інформацію  щодо  створення  ресурсного  центру

«ELSEVIER» для підтримки наукових досліджень українських вчених (Поліщук

Є.);

-  інформування щодо ухвалення Урядом рішення про внесення змін до

Положення про державні іменні стипендії найкращим молодим ученим для уві-

чнення подій Революції Гідності та вшанування подвигу Героїв України – Ге-

роїв Небесної Сотні (Прохорчук О., Макарук Л.);

-   інформування  про  старт  другого  Конкурсу  польсько-українських

наукових проєктів FNP (Фундація польської науки) (Малогулко Ю.);

-  оприлюднено інформація щодо підтримки українських дослідників від

Фонду MJJ (Marius Jakulis Jason Foundation) (Малогулко Ю.);

- оприлюднено інформацію щодо платформи RESEARCH4LIFE, в рамках

якої  доступно 19 безоплатних електронних ресурсів для бібліотекарів і дослі-

дників (Малогулко Ю.);
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- інформування про прийняту на засіданні Уряду постанову КМУ «Про

вихід із складу членів Об’єднаного інституту ядерних досліджень» (Малогулко

Ю.);

- оприлюднено інформацію про підписання Меморандуму про порозумін-

ня між Національним фондом досліджень України та Кембриджським універси-

тетом (Малогулко Ю.);

- інформування щодо поданого до Верховної Ради проєкту Постанови про

відхилення проекту Закону України про внесення змін до деяких законів Украї-

ни щодо забезпечення гідних умов оплати праці педагогічних і науково-педаго-

гічних працівників №6512-2/П від 01.09.2022 (Малогулко Ю.);

- інформування щодо підтримки для українських фізиків від IOP (Фонду

Інституту фізики) (Малогулко Ю.);

- інформування про запит від дослідників кафедри технологій безпеки та

інженерії Чеського технічного університету (Прага) щодо пошуку партнерів для

участі у Рамковій програмі «Horizon Europe» (Лемещенко-Лагода В.);

-  інформування  про  ініціативу  підтримки  українських  науковців

«Horizon4Ukraine», що спрямована на залучення українських дослідників та фа-

хівців до проєктів, які вже реалізуються в межах європейської програми з дослі-

джень та інновацій «Горизонт Європа» (Малогулко Ю.);

- інформування щодо презентації нової платформи для молодих вчених,

що постраждали від  війни,  реалізована українськими вченими разом з  медіа

«Куншт» (Малогулко Ю.);

- інформування про навчальні ресурси ЄПВ — черговий захід із серії ве-

бінарів, присвячених доступу до навчальних ресурсів Європейського патентно-

го відомства (Малогулко Ю.);

-  інформування  щодо  створеного  Телеграм-боту  Info  Science  Bot

(@InfoScienceBot)  від  МОН  задля  оперативного  інформування  українських
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науковців та інноваторів про можливості їх підтримки в Україні та за кордоном

(Малогулко Ю.);

-  оприлюднено  інформацію  про  можливості  для  українських  вчених  в

умовах війни від The British Academy (Малогулко Ю.);

- інформування про внесення змін до ЗУ «Про мобілізаційну підготовку

та мобілізацію» (Малогулко Ю.);

- інформування про  підтримку Урядом проєкту Указу Президента Украї-

ни щодо призначення довічних державних стипендій тринадцятьом видатним

діячам науки (Малогулко Ю.);

- інформування щодо результатів виконання замовлення МОН України на

проведення  наукових  досліджень  та  науково-технічних  (експериментальних)

розробок інших напрямів бюджетного фінансування сфери наукової і науково-

технічної діяльності у 2021 році (Малогулко Ю.).
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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 дистанційно-

го формату активно проводити інформаційно-комунікативну діяльність. Серед

них:

- Онлайн-лекторій «Наукові зустрічі/Scientific meetings», 13 серпня 2022

р.;         

-  Зустріч  №11  «Онлайн лекторію РМУ при МОН»,  26  серпня  2022  р.

(Прохорчук О.);

- Сюжет на Суспільне Новини: «Увага наука» - Інтерв’ю з Олесею Ващук;

-  Українські  вчені  під  час  війни  -  «Як  Україні  повернути  молодих

науковців  з-за  кордону?  З  якими  викликами  зараз  зіштовхуються  молоді

науковці?». Інтерв’ю з Олесею Ващук;

Членам  Ради  були  проведені  зустрічі  Спілки  рад  молодих  вчених,  Ре-

гіональні зустрічі Рад молодих вчених областей 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:

- Дванадцяте Засідання Спілки Рад молодих вчених, 14 липня 2022 р.;

- Тринадцяте Засідання Спілки Рад молодих вчених, 11 серпня 2022 р.;

- Чотирнадцяте Засідання Спілки Рад молодих вчених, 8 вересня 2022 р.
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ОРГАНІЗАЦІЙНА

Рада молодих учених при МОН України з 01.07.2022 р. по 30.09.2022 р.

організувала,  стала  співорганізатором  та  стала  учасником  конференцій,

семінарів, нарад, громадських слухань та інших заходів, спрямованих на підви-

щення наукової, освітньої, інноваційної та громадської активності молодих вче-

них в Україні та в інших державах:

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

і науки України», вересень 2022 (Прохорчук О.);

-  Робоча  зустріч  щодо  Офісу  підтримки  вченого,  1  липня  2022  р.

(Макарук Л.);

- Хакатон «Стартапи молодих учених: від ідеї до реалізації», 4-5 липня

2022 р. (Сімахова А.);

- Наука: крок в ЄС, 6 липня 2022 р. (Торбас О.);

- Психологічна група для викладачів закладів вищої освіти «Ми і війна:

навчання технік зцілення», з 11 липня 2022 р. (Губеладзе І.);

-  Зустріч  РМУ  при  МОН  з  представниками  Польської  академії  наук

(ПАН), 11 липня 2022 р. (Поліщук Є.);

- Засідання Президії Ради молодих учених при Міністерстві освіти і науки

України, 11 липня 2022 р.;

-  Онлайн-зустріч із представницею польського національного агентства

академічних обмінів (NAWA) пані Магдою Ковальчик, 12 липня 2022 р. (Саюк

М.);

- Засідання Ради молодих учених при Міністерстві освіти і науки України,

13 липня 2022 р.;

-  Дванадцяте  Засідання  Спілки Рад молодих вчених,  14  липня 2022 р.

(Хорольський А., Сухіх А.);
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-  Участь  у  науково-популярному  заході  Ради  молодих  вчених

Закарпатської  ОДА  при  підтримці  Департаменту  освіти  і  науки,  молоді  та

спорту  Закарпатської  ОДА,  Ужгородської  молодіжної  ради,  Ужгородської

міської ради на базі  Ужгородського національного університету, 15 липня 2022

р.;

- Робоча зустріч щодо створення нової інституції - Офісу підтримки вче-

ного, 19 липня 2022 р.;

-  Робоча  зустріч  координаторів  Офісу  підтримки  вченого,  20  липня

2022р.;

- Робоча зустріч координаторів Офісу підтримки вченого, 27 липня 2022

р.;

-  Презентація  «Книга  Ради  молодих  вчених  2021»,  29  липня  2022  р.

(Семенець-Орлова І.);

- Зустріч вчених з представниками Массачусетського технологічного ін-

ституту (США) Юлією Кухаренко та Майклом Леськівим, 1-3 серпня 2022 р.

(Поліщук Є.);

- Зустріч РМУ при МОН з Valentyna Guminska, 2 серпня 2022 р. (Ващук

О.);

- Чергове засідання Президії Ради молодих учених при Міністерстві осві-

ти і науки України, 2 серпня 2022 р.;

-  Брифінг щодо щорічного конкурсу «Молодий вчений року», 4 серпня

2022 р. (Ващук О., Гакман А., Кулікова Є.);

- Зустріч з представниками з МІТ у Кракові, 8 серпня 2022 р. (Поліщук

Є.);

- Національний науково-практичний форум «Наука. Інновації. Якість», 9-

10 серпня 2022 р. (Ващук О.);

- Засідання Ради молодих учених при Міністерстві освіти і науки України,

10 серпня 2022 р.;
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-  Тринадцяте  Засідання Спілки Рад молодих вчених,  11  серпня 2022 р

(Хорольський А.);

- Літня школа молодого вченого 3.0 (знайомство зі слухачами), 12 серпня

2022 р. (Бабікова К.);

- Онлайн-лекторій «Наукові зустрічі / Scientific meetings», 13 серпня 2022

р.;

- Літня школа молодого науковця 3.0., 15-19 серпня 2022 р. (Бабікова К.);

- Міжнародна серпнева педагогічна науково-практична конференція 

«Освіта, освітяни – незламні у війні» працювала локація «Наука та інновації: 

ефективні дослідження для безпечної освіти», 18 серпня 2022 р. (Ващук О.);

- Конференцію «Об’єднана Європа: Розширення науково-дослідної спів-

праці під час війни», 19 серпня 2022 р.;

- Засідання Ради молодих учених при Міністерстві освіти і науки України,

24 серпня 2022 р.;

-  Презентація  найбільш значимих проєктів  РМУ при МОН,  25  серпня

2022 р. (Матвєєва К.);

- Звіт за результатами дослідження: Пріоритетні шляхи громадської уча-

сті у реалізації спільних урбаністичних ініціатив, 26 серпня 2022 р. (Хижняк Є.,

Сухіх А.);

- Благодійний концерт на підтримку вчених, що постраждали від збройної

агресії росії, 27 серпня 2022 р. (Поліщук О.);

- Чергове засідання Президії Ради молодих учених при Міністерстві осві-

ти і науки України, 5 вересня 2022 р.;

- Тренінговий проєкт «GrantWriter-ІІ», 5-9 вересня 2022 р. (Лемещенко-

Лагода В.);

-  Оприлюднення  Звіту  проведеного  опитування  «Пріоритетні  шляхи

громадської  участі  у  реалізації  спільних урбаністичних ініціатив»,  7  вересня

2022 р. (Хижняк Є., Сухіх А.);
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- Чергове засідання Ради молодих учених при Міністерстві освіти і науки

України, 7 вересня 2022 р.;

- Чотирнадцяте Засідання Спілки Рад молодих вчених, 8 вересня 2022 р.

(Хорольський А., Оплачко І.);

-  Польсько-українська школа «Polish-Ukrainian Summer Camp for Young

Scientists», 10-19 вересня 2022 р. (Макарук Л.);

- Тренінговий курс «Психологічна підготовка та дії цивільного населення

у воєнних умовах 2.0», 12-16 вересня 2022 р. (Лемещенко-Лагода В., Рогов В.);

-  Засідання  організаційного  комітету  з  проведення  ІІІ  Всеукраїнського

Форуму рад молодих вчених, 15 вересня 2022 р. (Хорольський А., Оплачко І.,

Поліщук Є., Сімахова А.);

-  Конференція-роз’яснення щодо іменної  стипендії  ім.  Героїв  Небесної

Сотні, 16 вересня 2022 р. (Прохорчук О.);

- Конференція для університетської стартап-спільноти «Startup Campus»,

21 вересня 2022 р. (Сімахова А.);

- A Manifesto for Early Career Researchers, 28 вересня 2022 р. (Березко О.,

Сухіх А.).
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МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ 

Радою  молодих  учених  при  Міністерстві  освіти  і  науки  України  було

організовано  онлайн-зустріч  із  представницею  польського  Національного

агенства  академічних  обмінів  (NAWA)  пані  Магдаленою  Ковальчик.  Метою

заходу було ознайомлення учасників із діяльністю NAWA, програмами підтри-

мки для українських вчених, у тому числі з програмою ім. Улама, а також їх те-

рмінами та умовами подачі.

Рада  молодих  учених  при  МОН/Офіс  підтримки  вченого  організували

серію  зустрічей  українських  науковців  з  представниками  з  Масачусетського

технологічного інституту (МІТ, США) Юлією Кухаренко та Майклом Лесківим.

Мета  -  зустрітися  з  українцями  в  дослідницькій,  академічній  та  урядовій

сферах, почути їхню точку зору та налагодити зв’язки, а також оцінити пер-

спективи структурних реформ, які покращать їхні дослідницькі та освітні під-

приємства. Зустрічі  відбулися за підтримки Ради молодих вчених при НАНУ

(Україна), за підтримки Польської академії наук (Польща). Юлія Кухаренко та

Майкл Леськів - співробітники МІТ, американці українського походження, які

прагнуть підтримати Україну.

Разом з тим Рада молодих учених при МОН України за результатами зу-

стрічі  з  Valentyna  Guminska,  директоркою  відділу  міжнародних  відносин

Академії  Леона Козмінського (Польща,  Варшава)  дійшли домовленостей про

майбутні кооперації з українськими вченими. Академія Леона Козмінського – це

бізнес-орієнтований вищий навчальний заклад, який пропонує широкий спектр

освітніх програм, має повні академічні права та вважається найкращою бізнес-

школою  в  Центральній  та  Східній  Європі  за  рейтингом  «Financial  Times».

Заклад  отримав  три  престижні  міжнародні  акредитації:  AACSB,  EQUIS  і

AMBA, які мають лише 100 бізнес-шкіл у всьому світі.
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Рада молодих учених при МОН України виступила інформаційним парт-

нером  компанії  Clarivate,  яка  організувала безкоштовні  вебінари для вчених

українською мовою, під час яких обговорено можливості  використання плат-

форми Web of Science. 

Радою молодих учених при МОН України у партнерстві з Національним

представництвом аспірантів  Польщі  KRD  Krajowa  Reprezentacja  Doktorantów

разом з Варшавським економічним університетом SGH SGH Warsaw School of

Economics і Варшавським природничим університетом SGGW SGGW / Warsaw

University  of  Life  Sciences організовано  польсько-українську  школу  «Polish-

Ukrainian Summer Camp» у Варшаві. Для участі в школі було обрано 33 украї-

нських молодих учених з 19 академічних інституцій, які отримали стипендії, що

повністю покривають усі витрати на участь у школі. 

В рамках міжнародної співпраці Рада молодих учених при МОН України

приєдналась до ініціативи ЄС щодо реформи в сфері оцінки наукових дослі-

джень та діяльності науковців, що стартує в ЄС. Ініціатива направлена на змі-

щення фокусу від кількісних показників (типу H-індекс, кількість статей у жу-

рналах з високим імпакт фактором) на якісні (наприклад, комунікація з іншими

стейкхолдерами тощо).

Також Рада молодих учених при Міністерстві освіти і науки України під-

писала Manifesto  for  Early Career  Researchers  (Маніфест для дослідників,  які

починають кар’єру). 4 основними аспектами Маніфесту є наступні: загальноє-

вропейський  моніторинг  стану  молодих  учених;  покращення  дослідницької

кар’єри та умов роботи в дослідницьких організаціях, науково-технічних орга-

нізаціях  і  закладах  вищої  освіти;  підвищення  наукової  кар’єри  в  третьому

секторі,  включаючи неурядові та урядові організації;  залучення національних

фінансових установ до співпраці з Європейською Комісією. Для вирішення цих

питань та реалізації вищезазначених заходів у маніфесті передбачені конкретні

пріоритетні теми та заходи.
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Рада молодих учених при МОН України та ScienceForUkraine проводять

дослідження «Стан, професійні виклики та пріоритети українських науковців за

кордоном». Основна мета цього опитування - дослідити актуальні професійні

проблеми, з якими стикаються науковці, які внаслідок військового вторгнення

Російської  Федерації  24  лютого  2022  року  залишили  Україну,  а  також  про-

аналізувати  пріоритети  щодо  заходів  підтримки  українських  дослідників.

Додаткові можливості від ЄС для підтримки українських учених. Опитування

проводиться на волонтерських засадах групою дослідників з ініціативної групи

ScienceForUkraine, Інституту літературних досліджень Польської академії наук

(IBL PAN), Центру міграційних досліджень Варшавського університету (CMR

UW), Варшавського економічного університету (SGH) та Ради молодих вчених

при Міністерстві освіти і науки України (YSC). 

ALLEA оголосила  конкурс  із  метою  підтримки  українських  наукових

установ (зокрема й університетів, академій і науково-дослідних інститутів), які

постраждали  від  війни.  Установи  отримають  фінансову  підтримку  задля

продовження  або  відновлення  дослідницької  діяльності,  а  також  розвитку

ініціатив,  що сприяють реінтеграції  дослідників  після  повернення в  Україну.

ALLEA – федерація академій наук Європи, що представляє понад 50 установ 40

країн. Від 1994 року федерація виступає від імені своїх членів на європейському

та міжнародному рівнях, просуває науку та сприяє співробітництву представни-

ків сфери.

Під час зустрічі представників РМУ при МОН України з Матеушем Бяла-

сом - в.о. директора представництва «Польської Академії Наук» в Києві, було

обговорено наступні напрями роботи задля підтримки українських вчених: 1.

Наукове  стажування  в  режимі  офлайн;  2.  Конкурс  молодий  вчений  року;  3.

Організація онлайн-курсів за темами: ефективний нетворкінг; шляхи розвитку

кар’єри вченого; емоційний інтелект; управління часом; особистий бренд вчено-

го; розвиток soft skills. Представництво ПАН у Києві бере участь у реалізації
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угод про співпрацю між ПАН, іншими польськими науковими установами та

українськими науковими установами, а також надає висновки щодо проектів,

які пов’язані із підтримкою такої співпраці. 

Фундація  польської  науки  (FNP)  оголосила  другий  конкурс  польсько-

українських дослідницьких проєктів у галузі соціальних та гуманітарних наук.

Ініціатива FNP «ДЛЯ УКРАЇНИ – це програми підтримки вчених з України, які

співпрацюють з вченими з Польщі» адресована вченим із ступенем не нижче

доктора філософії (а також з усіма прирівняними до нього науковим ступеня-

ми), які, незалежно від національності, у день військової агресії проти України

(тобто  24  лютого  2022  року)  працювали  в  установах,  що  проводять  наукові

дослідження в Україні, у тому числі на тимчасово окупованих територіях, та

вчених, які працюють в установах, які проводять дослідження в Польщі.

Також в рамках українсько-польської співпраці проведено семінар по від-

новленню  досліджень,  освіти  та  інновацій  в  Україні,  організований  Polish

Academy of Science 21-23 вересня 2022 р. На цьому семінарі вивчено найкращі

практики  розробки  та  управління  національними  системами наукових дослі-

джень,  вищої  освіти  та  інновацій  із  застосуванням  в  Україні  сьогодні  та  в

майбутньому. Цілями семінару було вивчити розробку, управління та фінансува-

ння національних систем досліджень, освіти та інновацій, а також уроки, що бу-

ли зроблені з США та Європи, включаючи реформи в таких країнах, як Польща

та Естонія. Розглянуті передові практики, які з часом довели стійкий і створили

людський  потенціал,  необхідний  сучасної  конкурентоспроможної  економіці

XXI століття. Досліджено, як використовувати значні науково-технічні переваги

України для створення енергійної, продуктивної та конкурентоспроможної на

міжнародному рівні економіки. Визначено шляхи зовнішньої допомоги, а також

найбільш ефективне націлення та розподіл ресурсів у науково-дослідній, вищій

освіті та інноваційному секторах України.
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Радою молодих учених при Міністерстві освіти і науки України започа-

тковано ініціативу, яка передбачає придбання та передачу 31 ноутбуку для вче-

них,  які  постраждали від  агресії  росіян.  На меті  є  підтримка та  збереження

наукового потенціалу серед молодих вчених, які постраждали від військових дій

на території України, а також створення передумов для післявоєнного відновле-

ння  економіки  країни.  Ініціатива  реалізується  за  підтримкою  Krajowa

Reprezentacja Doktorantów.

Ради молодих учених при Міністерстві освіти і науки України зверталась

до The Israel Academy of Sciences and Humanities з проханням надати підтримку

молодим  ученим  України  під  час  війни.  У  відповідь  The  Israel  Academy  of

Sciences  and Humanities  надіслала  інформацію щодо можливостей  для  украї-

нських вчених з огляду на започаткування спеціальної стипендії  -  Emergency

Fellowships for Ukrainian Researchers, яка дала б можливість українським вченим

продовжити  наукову  роботу  в  Ізраїлі.  Стипендії  будуть  покривати  витрати

дослідника на міжнародний проїзд та проживання на період до трьох місяців.

Планується надати 25 таких стипендій.

Радою молодих учених при Міністерстві освіти і науки України оформле-

но листи та здійснена їх розсилка світовим міжнародним організаціям щодо під-

тримки молодих вчених України, зокрема:

- звернення до CEEPUS;

- звернення до NAS President;

- звернення до British Academy;

- звернення до NAWA;

- звернення до Canada Academy of Science;

- звернення до Israel Academy of Science & Humanities;

- звернення до Academy of Arts & Humanities;

- звернення до Academy of Social Science;
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- звернення до Japan Academy;

- звернення до Science Council of Japan;

- звернення до Yoshimitsu Kobayashi;

- звернення до American Academy of Arts & Science;

- звернення до Academy of Medical Scienses;

- звернення до COST.

Звернення Ради молодих учених при МОН України щодо наукового туру

молодих вчених у Польщу:

- To U.S. Embassy in Ukraine;

- Polish Academy of Sciences;

- Polish National Agency for Academic Exchange.

РМУ  при  МОН  України  розпочала  рух  з  визнання  дій  рф  геноцидом

українського народу, який констатує, що дії росії з 24.02.2022 р. є актом геноци-

ду  українського  народу.  Завдання:  визнати  та  засудити  геноцид  росії  проти

України  фізичними  та  юридичними  особами  (країнами;  політичними,

державними, регіональними чи місцевими одиницями в межах певної держави;

релігійними, благодійними чи громадськими організаціями та ін.). Запрошуємо

ознайомитися  з  мапою  «Визнання  злочинів  росії  геноцидом  українського

народу» на сайті РМУ при МОН України. На мапі зазначено країни та інститу-

ції,  які  визнають  злочинні  дії  рф  як  геноцид українського народу.  Надіслані

звернення до міжнародної спільноти щодо визнання дій росії в Україні геноци-

дом українського народу:

- Prime Minister of Australia Anthony Albanese;

- Visit Australian Parliament House;

- Österreichisches Parlament;

- Президенту Національної Ради Республіки Австрії Wolfgang Sobotka;

- President of the Argentine Nation Alberto Ángel Fernández;
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-  Парламенту  Аргентини  Honorable  Cámara  de  Diputados  de  la  Nación

Argentina;

- Прем’єр-міністру Бельгії Alexander De Croo;

- Сенату Бельгії  President of the Senate (Belgium);

- Президенту Болгарії Румен Радев;

- Членам Парламенту Республіки Болгарії;

- Прем'єр-міністру Данії Mette Frederisken;

- Канцлеру федеративної республіки Німеччини Olaf Scholz;

- Парламенту федеративної республіки Німеччини;

- Президенту Фінляндії Sauli Niinistö;

- Членам Парламенту республіки Фінляндії;

- Членам Парламенту Алжиру Раді Нації (Parliamentary Assembly of the

Mediterranean);

- Президенту Палати Ради Нації Алжиру Dr salah goudjil;

- Членам Палати Національної народної асамблеї Алжиру;

- Членам Парламенту Бангладешу (Bangladesh Parliament-  জাতীয় সংসদ);

- Спікеру Парламенту Бангладешу Dr Shirin Sharmin Chaudhury.

РМУ  при  МОН проведено  консультації,  обговорення,  інші  комунікації

щодо продовження діяльності українських молодих учених, зокрема: 

- додаткові можливості від ЄС для підтримки українських учених — про-

грама  стипендій  ЄС  для  українських  дослідників  MSCA4Ukraine,  яка

фінансуватиметься у рамках програми Horizon Europe Марі Склодовська-Кюрі.

Ця підтримка дозволить українським науковцям продовжити роботу в академі-

чних та неакадемічних організаціях країн ЄС та асоційованих країнах Horizon

Europe, зберігаючи при цьому зв'язок з науково-дослідними та інноваційними

спільнотами;
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- допомога студентам та викладачам від Вільнюської академії мистецтв

(Литва);

- можливості для молодих учених від House of Europe;

- підтримка для українських фізиків від Фонду Інституту фізики;

- можливості для українських науковців в Чехії — ResearchJobs.cz у спів-

праці  з  Czexpats  in  Science  створили  розділ,  де  українські  дослідники  та

академічний персонал можуть централізовано вивчати інформацію, необхідну

для працевлаштування у чеських (і словацьких) академічних та дослідницьких

установах;

-  підтримки  українських  науковців  «Horizon4Ukraine»,  спрямована  на

залучення українських дослідників та фахівців до проєктів, які уже реалізую-

ться  в  межах  європейської  програми  з  досліджень  та  інновацій  «Горизонт

Європа»;

- можливості для українських учених в США — Американська академія

єврейських досліджень, Нью-Йоркська публічна бібліотека та Центр єврейських

студій Фордхемського університету запрошують науковців, які постраждали від

війни в Україні, подавати заявки на отримання стипендій;

-  можливості  для  українських  вчених  в  умовах  війни  від  The  British

Academy;

- підтримка українських науковців від Швеції - Стипендії для українських

науковців, які займаються медичними дослідженнями, від The Swedish Society

for Medical Research;

- можливості для українських науковців від Польщі - додатковий набір на

програму «Солідарні з Україною», що фінансується Національним агентством

академічних обмінів; працевлаштування українських науковців в Університеті

Адама  Міцкевича  у  Познані;  Академія  молодих  учених  Польщі  (AMU)

пропонує допомогу  українським колегам-науковцям,  які  наразі  були змушені

покинути батьківщину або планують виїхати найближчим часом. Члени AMU
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готові вітати українських вчених у своїх дослідницьких групах, надаючи їм під-

тримку, місце та інструменти для роботи, допомогти з житлом; Програма сти-

пендій «Нові технології для жінок – Україна» – це стипендіальна програма для

дівчат у STEM з України, створена корпорацією Intel та Perspektywy Women in

Tech;

-  програма  стипендій  для  українських  дослідників  у  зоні  ризику  від

Британської академії;

- можливість тимчасового працевлаштування для українських аспірантів

та науковців, які постраждали від війни, у Лейденському Університеті, Нідерла-

нди;

- дослідники кафедри технологій безпеки та інженерії Чеського технічно-

го університету (Прага)  щодо пошуку партнерів,  в  тому числі  і  серед украї-

нських науковців  для  участі  у  Рамковій  програмі  «Horizon Europe»,  в  якому

досліджуватимуться  наслідки  передбачуваного  підключення  української

електричної  мережі  до  європейської,  зокрема  з  точки  зору  вищої/меншої

ймовірності відключень електроенергії в країнах Європи (особливо тих, що ме-

жують з Україною);

-  Міністерство  закордонних справ  і  міжнародного  співробітництва  Іта-

лійської  Республіки  відзначить  молодих  вчених  жінок,  які  зробили  значний

внесок у розвиток двостороннього наукового співробітництва в будь-якій галузі

науки та технологій нагородою «Science, She Says!»;

- компанія «Elsevier», яка є одним із найбільших видавців наукової літе-

ратури  у  світі,  продовжуватиме  надавати  підтримку  українській  науковій

спільноті. 
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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  (Літня  школа  молодого

науковця);

2.  Онлайн-лекторій  Ради  молодих  учених  при  Міністерстві  освіти  і

науки України – проект з організації публічних виступів, спрямованих на роз-

виток 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 спів-

робітництва між представниками наукової, освітньої, творчої спільноти, орга-

нів 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 моло-

дих науковців;

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

зберігання та обробки інформації, що створюється, ведеться та адмініструє-

ться РМУ при МОН України з метою налагодження професійних контактів
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між молодими вченими рад молодих вчених, науковими установами, закла-

дами вищої освіти України, іноземними науковими установами та організація-

ми для  поглиблення  наукової,  освітньої  співпраці  та  спільного  проведення

заходів з наукової, освітньої діяльності;

8. Конкурс на здобуття державних іменних стипендій найкращим моло-

дим вченим для увічнення подій Революції Гідності та вшанування подвигу

Героїв України - Героїв Небесної Сотні;

9. Онлайн школа волонтерства для молодих учених;

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

військових шпиталях зібраннями сучасної української літератури різноманіт-

них жанрів;

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

(2021 рік);

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

ції та популяризації здобутків молодих учених в Україні;

13. Проєкт «Наукою вишиваємо Україну». Мета проєкту - об’єднати мо-

лодих науковців різних напрямків діяльності у спільних прагненнях відродже-

ння та зміцнення України; продемонструвати єдиний погляд молодих вчених

на  цілісність  України,  з’єднавши її  на  полотні;  підкреслити приналежність

останніх до країни та вміння цінувати традиції старшого покоління; залишити

нащадкам відчуття молодих вчених України на полотні мовою вишивки.

14. Створено Форму для звернень до РМУ при МОН України; 

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

якої є акумуляція умов та можливостей для реалізації  інтелектуального по-

тенціалу 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 ви-

значних 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 роз-

витку та становлення;

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

популяризації  в Україні  та за кордоном молодих вчених України, їх профе-

сійних та особистих здобутків, що спрямована на розвиток української науки,

культури, спорту та підтримку соціальних проєктів;

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

діяльності науковців, забезпечення належних умов для підготовки, перепідго-

товки та підвищення кваліфікації наукових та науково-педагогічних працівни-

ків,  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».

21. Всеукраїнський конкурс наукових та навчальних видань «Відкрита

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

наукових і методичних розробок, що забезпечують супровід освітнього про-

цесу  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 на-

вчанні, викладанні та науці.

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

статистичних, історичних та інших досліджень щодо різної проблематики.

23. Форум рад молодих вчених - захід з  комунікаційної підтримки та

активізації співпраці між молодими вченими України, радами молодих вче-

них,  громадськими  організаціями  та  об’єднаннями  науковців,  органами
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державної влади та стейкхолдерами, а також обмін напрацюваннями у питан-

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

регіональному рівнях, сприяння розвитку наукового потенціалу, популяриза-

ція наукової та науково-технічної діяльності молодих вчених.

24. Тренінговий проєкт GrantWriter.  Головна мета проєкту – підтримка

молодих  учених  у  питаннях  науково-дослідницької  діяльності,  підвищення

їхнього рівня обізнаності щодо написання грантових заявок та активне залу-

чення  молодих  науковців  до  участі  у  всеукраїнських  та  міжнародних

грантових програмах.

25. Група «Бджоли» в соціальних мережах «Facebook», «Telegram» - ка-

нали створено в перший день повномасштабного військового вторгнення росії

на території України з метою оперативного обміну інформацією.

26.  Проєкт  «Волонтер  на  війні:  реалії.  З  перших  вуст».  Мета  цього

проекту полягає у підтримці та промоції волонтерської діяльності в Україні в

умовах  війни  з  Російською  Федерацією,  популяризації  волонтерської  дія-

льності як такої серед вчених.

27.  Тренінговий  курс  «Психологічна  підготовка  та  дії  цивільного

населення у воєнних умовах». Головною метою курсу є формування психоло-

гічної готовності цивільного населення до дій в умовах війни, надання алгори-

тму дій у складних ситуаціях, сприяння вирішенню завдань, що можуть вини-

кнути під час воєнних дій на території України.

28. Проєкт «Увічнення пам’яті українських учених України, що загину-

ли внаслідок бойових дій від початку російсько-української війни 2014-2022»

з  метою  вшанування  пам’яті  загиблих  захисників  України,  в  боротьбі  за

вільну, незалежну Україну.

29. Хакатон «Стартапи молодих учених: від ідеї до реалізації» - інтенси-

вний  курс  роботи  з  менторами:   тренінги,  спільне  обговорення  ідей,  пре-

зентанції проектів.
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ІНІЦІАТИВИ

Рада  молодих  учених  при  МОН  України  за  цей  період  відповідно  до

напрямків діяльності ініціювала та реалізовує:

1. Дайджести РМУ при МОН України (липень-вересень) (Малогулко Ю.).

2.  Започатковано  ініціативу,  яка  передбачає  придбання  та  передачу  31

ноутбуку для вчених, які постраждали від агресії росіян до 31-річниці Незалеж-

ності України (Хорольський А.).

3.  Ініційовано  службу  психологічної  підтримки  та  забезпечено  її  дія-

льність (Губеладзе І.).

4.  Створено  ресурс  про  можливості  продовження  здійснення  наукових

дослідженнях у країнах ЄС (Куницький С.).

5.  Діє  мережа  регіональних  координаторів  з  надання  допомоги  по-

страждалим по регіонах під час війни (Хорольський А.).

6.  Організовано  та  забезпечується  робота  мережі  хабів  з  надання  гу-

манітарної  допомоги  постраждалим  від  агресії  росіян  (Кулікова  Є.,  Хоро-

льський А., Данько Ю., Лемещенко-Лагода В., Поліщук О.)

7.  Організовано  та  забезпечується  евакуація  постраждалих  від  агресії

росіян на території України (Кулікова Є., Хорольський А., Данько Ю., Лемеще-

нко-Лагода В., Поліщук О.)

8.  Забезпечується  доставка  гуманітарної  допомоги  постраждалим  від

агресії росіян (Кулікова Є., Хорольський А., Данько Ю., Лемещенко-Лагода В.,

Поліщук О.)

9. Організовано та діє мережа онлайн-підтримки постраждалих від агресії

росіян (Кулікова Є., Хорольський А., Данько Ю., Лемещенко-Лагода В., Полі-

щук О.)

10.  Організовано  та  здійснюється  реєстр  пошкодженої  та  зруйнованої

інфраструктури росіянами в Україні.
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11. Здійснюється підтримка вчених, які були захоплені в полон росіянами

(Сухіх А.).

12. Забезпечується робота з 24.02.2022 р. Реєстру вбитих вчених росія-

нами (Матвєєва К., Сухіх А.).

13.  Організована та діє  мережа вчених,  які  фіксують злочини росіян в

Україні з 24.02.2022 р.

14. Організована та діє мережа вчених, яка в мережі Інтернет опікується

висвітленням саме  дійсної  інформації  щодо ситуації,  що коїться  в  Україні  з

24.02.2022 р.

15. Створено ресурс про можливості підтримки вчених в Україні та в світі

під час війни (Куницький С.).

16. Організовано збір даних про курси з вивчення іноземних мов для мо-

лодих вчених (Макарук Л.).

18.  Збір та  обробка  інформації  стратегічно  важливих  напрацювань/

доробок  вчених  України,  готових  до  практичного  впровадження  під  час

військових дій або післявоєнного відновлення економіки країни, чи тих, що вже

мають впровадження з метою їх масштабування (Хорольський А.) та промоція

наукових здобутків (Хороський А., Сухіх А., Сімахова А., Поліщук О.).

19. Ініційовано «Рух з визнання злочинів росії проти України-геноцидом

українського народу» (Сухіх А., Рогов В.).

Відбувається наповнення контенту на офіційному сайті РМУ при МОН

України  (розміщення: Ус В., Сухіх А.; контент: Матвєєва К., Хорольський А.,

Поліщук  Є.,  Сімахова  А.,  Верхотурова  М.,  Семенець-Орлова  І.,  Гакман  А.,

Прохорчук О., Малогулко Ю., Савенков О., Макарук Л., Поліщук О., Оплачко І.,

Осадча  О.,  Ташкінова  О.,  Лемещенко-Лагода  В.,  Данько  Ю.,  Красовська  Г.,

Бабікова  К.,  Куницький  С.,  Коць  Є.,  Сікора  В.,  Хижняк  О.,  Шепітько  М.,

Маренков О., Рогов В.)  та наповнення контенту на офіційних сторінках РМУ
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при МОН України в соціальних мережах  (Facebook – Сухіх  А.,  Сімахова А.,

Хорольський А.,  Малогулко Ю., Поліщук О., Матвєєва К.,  Поліщук Є., Верхо-

турова М., Семенець-Орлова І., Гакман А., Прохорчук О., Савенков О., Макарук

Л., Оплачко І., Ташкінова О., Лемещенко-Лагода В., Данько Ю., Красовська Г.,

Бабікова  К.,  Куницький  С.,  Коць  Є.,  Сікора  В.,  Хижняк  О.,  Шепітько  М.,

Маренков О., Рогов В, Telegram — Оплачко І., Twitter — Маренков О., Instagram

– Малогулко Ю., Youtube, Лінкедін – Шека І.).

Голова Ради                                                                                Олеся Ващук

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


