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КОНСУЛЬТАТИВНО-ДОРАДЧА 

З  1  січня  2022  р.  по  31  березня  2022  р.  Радою  молодих  учених  при

Міністерстві освіти і науки України:

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

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

-  подано  пропозиції  до  проєкту  наказу Міністерства  освіти  і  науки

України «Деякі питання здійснення інноваційної діяльності у сфері освіти»;

-  подано  пропозиції  до  проєкту  програми  тесту  загальної  навчальної

компетентності (ТЗНК);

- подано пропозиції до проєкту  наказу щодо внесення змін до Порядку

організації  та  проведення  вступних  випробувань,  що  проводяться  з

використанням організаційно-технологічних процесів здійснення зовнішнього

незалежного оцінювання для вступу на  другий (магістерський)  рівень вищої

освіти,  затвердженого  наказом  Міністерства  освіти  і  науки  України  від  05

квітня 2019 року № 441, зареєстрованого у Міністерстві  юстиції  України 26

квітня 2019 року за № 446/33417;

-  подано пропозиції  щодо збільшення кількості  Премії  Верховної  Ради

України  за  внесок  молоді  у  розвиток  парламентаризму,  місцевого

самоврядування  та  Премії  КМУ  за  особливі  досягнення  молоді  у  розбудові

України (Сімахова А.О.);

- робоча група «Концепція екологічної освіти» (Ващук О., Сімахова А.,

Прохорчук О., Сухіх А.);
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ДІЯЛЬНІСТЬ РМУ ПРИ МОН УКРАЇНИ ВІД ПОЧАТКУ

ПОВНОМАСШТАБНОГО ВІЙСЬКОВОГО ВТОРГНЕННЯ РФ НА

ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ

Ради  молодих  учених  при  МОН  України  звернулась  до  керівників

закладів  освіти  та  наукових  установ  України  з  пропозицією про  розірвання

будь-яких партнерських відносин та проведення спільних заходів з установами

країн-агресорів (росія, білорусь).

З  метою  припинення  злочинних  дій  росії  на  території  України  з

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

- направила листи до інституцій країн світу з проханням засудити росію

за її дії на території України з 24.02.2022 р.;

- звернулася  до  пана  Шкарлета  С.М.,  Міністра  освіти  і  науки  з

ініціативою щодо підтримки здобувачів вищої освіти України під час

війни;

- направила  листи  до  інституцій  країн  Європи  з  закликом  проти

фінансування освітніх, наукових та науково-дослідних проєктів росії

та білорусії за рахунок коштів Європейського Союзу;

- направила Open letters from the Ukrainian academic community to  the

European  Commission,  the  European  Parliament,  the  Council  of  the

European Union and Every Member-State Country;

- подала лист-звернення до Європейської асоціації університетів;

- подала  листи-звернення  до  міжнародних  організацій,  фондів,

зарубіжних колег  щодо підтримки молодих учених України під час

війни (Сімахова А.);

- подала  листи-звернення  до  міжнародних  інституцій  щодо  надання

гуманітарної допомоги Україні (Сімахова А.);
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- подала листи-звернення до іноземних вчених з різних країн світу щодо

військової агресії рф (Сімахова А., Сухіх А., Кулікова Є., Поліщук О.,

Макарук Л.);

- направила  листи  до  інституцій  країн  світу  з  закликом  проти

фінансування освітніх, наукових та науково-дослідних проєктів росії

та білорусії;

- направила  листи  до  інституцій  країн  світу  з  проханням підтримати

українських вчених, які постраждали від злочинної агресії росії.

В рамках аналітичної діяльності проведено опитування:

- учасників проєктів, які отримали фінансування на реалізацію наукових

досліджень упродовж 2016-2021 рр. в рамках Конкурсу проєктів наукових робіт

і науково-технічних розробок молодих вчених (Положення 14.12.2015 № 1287);

- опитування «Дистанційна робота науковців» задля збору інформації для

донорських  організацій  стосовно  того,  як  може  бути  організована  віддалена

робота з ученими України з університетами-партнерами (від 23.03.2022 р.);

Також  були  проведені  консультації  зі  створення  можливостей  з

подальшим інформуванням молодих вчених закладів вищої освіти та наукових

установ в таких формах:

-  інформування  щодо  програми  спільної  діяльності  МОН  України  та

Національної Академії педагогічних наук України 2021-2023 роки;

-  оновлено перелік українських наукових журналів,  які  індексуються в

міжнародних наукометричних базах Scopus та/або Web of Science;

-  оприлюднено  рекомендації  щодо  дій  у  разі  загрози  виникнення  або

виникнення надзвичайної ситуації;

-  оприлюднено  наказ  «Про  затвердження  орієнтовного  плану  МОН

України щодо проведення консультацій з громадськістю на 2022 рік»;
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- оприлюднено оперативний план МОН України на 2022 рік;

-  інформування  щодо  корисних  посилань  для  вчених  -  онлайн-

можливості для молодих науковців;

-  оприлюднено  Лист  МОН  України  «Про  присудження  доктора

філософії»;

-  оприлюднено Наказ МОН України «Про розрахунок обсягу освітньої

субвенції на 2022 р.»;

-  зміни  щодо  оприлюднення  щорічного  звіту  керівника  закладу  вищої

освіти та цільових показників діяльності закладу;

-  оприлюднено обсяг  фінансування наукових досліджень і  розробок та

фінансової підтримки об’єктів, що становлять національне надбання на 2022 р.;

-  інформування щодо затвердження зведеного  переліку закладів  вищої

освіти МОН України, що віднесені до категорії цивільного захисту;

-  оприлюднено  лист  МОН  України  від  10.01.2022  №2-л  «Про

переоформлення ліцензії»;

-  оприлюднено  проєкт  Постанови  про  прийняття  за  основу  проєкту

Закону України  про  внесення  змін  до  Закону України  «Про повну  загальну

середню освіту» щодо розширення можливостей для трансформації освітньої

мережі та захисту прав учасників освітнього процесу №6354/ІІ;

- інформування щодо подання документів на здобуття Премії Верховної

Ради  України  за  внесок  молоді  у  розвиток  парламентаризму,  місцевого

самоврядування 2022 році відповідно до Постанови Верховної  Ради України

«Про  Премію  Верховної  Ради  України  за  внесок  молоді  у  розвиток

парламентаризму,  місцевого  самоврядування»  (№ 840-IV від  22 травня  2003

року);

-  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,  методів  активізації  діяльності  та

помноження результативності роботи;

-  інформування  про  оголошення  конкурсу  спільних науково-дослідних

проєктів  на  2022-2023  роки  —  МОН  України  та  Міністерство  інновацій  і

технологій Держави Ізраїль;

- інформування щодо Стипендійної програми імені Лейна Кіркланда;

- інформування про Премію Верховної Ради України молодим ученим за

2022 рік;

- інформування про Премію імені Короля Хамад Бін Іса Аль-Кхаліфа за

використання інформаційних і комунікаційних технологій в освіті;

-  інформування щодо прийому заявок та інформаційних матеріалів від

наукових установ для проходження державної атестації у І півріччі 2022 року;

-  інформування  щодо  3-х  місячного  стажування  молодих  вчених

психологів в Стокгольському університеті;

-  інформування  щодо  можливостей  продовжити  свої  дослідження  в

Австрії (програма на 4 місяці);

- інформування щодо можливостей для українських вчених продовжити

свої дослідження у Франції;

-  інформування  щодо  гуманітарної  допомоги,  розміщення  українських

біженців  з  академічним  бекграундом  від  #MykolasRomenisUniversity у

Вільнюсі;

-  інформування  щодо  можливість  продовжити  свої  дослідження

українським науковцям на період війни в Німеччині;

-  інформація  про  ресурс  для  українських  науковців  та  студентів  -

ScienceForUkraine, які змушені покинути Україну через війну. Платформа була

створена Institute of Literature, Folklore and Art of the University of Latvia (ILFA); 
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-  інформування  про  можливості  продовження  діяльності  науковців  з

України в Угорщині;

-  інформування  про  допомогу  українцям  від  University  of  Paderborn

(Німеччина);

-  інформування про можливості продовження досліджень для науковців з

України у Швеції;

- інформування про можливість отримувати стипендії для аспірантів для

продовження своїх досліджень в Тайвані;

-  інформування  про  можливість  продовження  наукових  досліджень

українців в Грузії;

- інформування про можливості отримання гранту від 6 місяців до 1 року

в Польщі для молодих вчених хіміків, які знаходяться в Польщі; 

- інформування про можливості продовження досліджень для науковців з

України у Швеції. 

За  цей  період  Рада  молодих  учених  при  МОН  України  активно

працювала  над  методичними  рекомендаціями,  критеріями  оцінки  вчених,

інструкціями  та  механізмами  проведення  конкурсних  відборів,  грантів  та

творчих наукових проєктів:

-  у  складі  конкурсної  комісії  щодо  призначення  державних  іменних

стипендій найкращим молодим вченим для увічнення подій Революції Гідності

та  вшанування  подвигу  Героїв  України  -  Героїв  Небесної  Сотні  (Ващук  О.,

Макарук Л., Прохорчук О.);

- у складі об’єднаної 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 з проведення огляду витрат державного

бюджету в  сфері  освіти  і  науки  в  частині  виконання  зобов’язань  України  у
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сфері  міжнародного  науково-технічного  та  освітнього  співробітництва;

(Хорольський А.)
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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:

-  Презентація  результатів  проведення  всеукраїнського  дослідження  на

тему:  «Здобутки  і  виклики  експерименту  з  присудження  наукового  ступеня

доктора філософії», 10 січня 2022 р. (Ващук О., Поліщук Є.);

-  Зустріч  №10  «Онлайн  лекторію  РМУ  при  МОН».  Спікер:  Мар’яна

Верхотурова, 27 січня 2022 р. (Прохорчук О.);

- Прямий  ефір  на  тему  «Як  долати  паніку:  техніки  емоційної

самореагуляції», 26 лютого 2022 р. (Губеладзе І.);

-  Прямий ефір на тему: «Техніка BASIC Ph для стабілізації», 27 лютого

2022 р. (Губеладзе І.);

-  Українські вчені про війну в Україні на телевізійному каналі ВВС, 6

березня 2022 р. (Лиман І.);

-  Українські  вчені  про  війну  в  Україні  на  телевізійному  каналі  Аль-

Джазіра, 6 березня 2022 р. (Ващук О.);

-  Сюжет  на  телеканалі  ЄС  про  російсько-українську  війну,  інтерв’ю

Колісник Л., 6 березня 2022 р.;

-  Стаття  «Українські  вчені  про  події  в  Україні  та  стан  академічної

спільноти під  час війни» (В.Пальчиков,  О.Полоцька,  Є.Поліщук),  17 березня

2022 р.;

-  Українські  вчені-психологи про актуальний стан  справ  в  Україні,  17

березня 2022 р.;
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Членам  Ради  були  проведені  зустрічі  Спілки  рад  молодих  вчених,

Регіональні  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:

- Спілка Рад молодих вчених, 26 січня 2022 р.; (Хорольський А., Сімахова

А., Галат М.)

-  Регіональна  зустріч  Рад  молодих  вчених  «Закарпатська  область»,  7

лютого 2022 р. (Хорольський А.);

- Регіональна зустріч Рад молодих вчених «Івано-Франківська область», 8

лютого 2022 р. (Хорольський А.);

-  Регіональна  зустріч  Рад  молодих  вчених  «Чернівецька  область»,  9

лютого 2022 р. (Хорольський А.);

 -  Регіональна  зустріч  Рад  молодих  вчених  «Львівська  область»,  10

лютого 2022 р. (Хорольський А.);
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ОРГАНІЗАЦІЙНА

Рада молодих учених при МОН України з 01.01.2022 р. по 31.03.2022 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:

-  Засідання  робочої  групи  з  розробки  -  Іndustrial  PHD  for  sustainable

growth: implementation of the EU practices in Ukrainian Universities.; 

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

і науки України», січень-лютий 2022 р. (Прохорчук О.);

- Зимова онлайн Школа волонтерства, 19.01-28.01.2022 р. (Ташкінова О.,

Сімахова А.);

-  Міжнародний  вебінар  «Lane  Kirkland  Scholarship  Program:  відкриття

нових можливостей для молодих учених», 20 січня 2022 р.; 

- Чергове засідання Ради молодих учених при Міністерстві освіти і науки

України, 26 січня 2022 р.;

-  Ukrainan  Science  News,  28  січня  2022  р.  (Ващук  О.,  Прохорчук  О.,

Макарук Л.);

- Урочисте відзначення 20-річчя #Eurodoc, 2 лютого 2022 р.;

- Тренінговий проєкт «GrantWriter», 3-6 лютого 2022 р.;

- Зум-захід «Вчені моляться разом за Україну», 25 лютого 2022 р.;

- Чергове засідання Ради молодих учених при Міністерстві освіти і науки

України, 15 березня 2022 р.;

- Семінар від KRD (Krajowa Reprezentacja Doktorantów), 18 березня 2022

р.;
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- Англомовний клуб для студентів та викладачів з України від колег з

Нідерландів, від 22 березня 2022 р.;

- Щорічна конференція Асоціації випускників Марі Кюрі, 26-27 березня

2022 р.
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 МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ 

Рада молодих учених при Міністерстві освіти та науки України провела

Зимову  онлайн  Школу  волонтерства  для  молодих  учених  за  підтримки

Посольства Великої Британії в Україні в межах програми «Активні громадяни»

від  Британської  Ради  в України,  спільно  з  ГО  «Міжнародна  фундація

розвитку».  Програма  школи включала  7  практичних тренінгів  від  провідних

науковців, тренерів та фасилітаторів України, спілкування з цікавими людьми,

участь  у  індивідуальних  консультаціях  з  основ  проєктної  діяльності,

менторську підтримку. 

Розпочато  конкурс  премії  імені  Короля  Хамад Бін  Іса  Аль-Кхаліфа  за

використання інформаційних і комунікаційних технологій в освіті. Тема премії:

«Використання  технологій  для  створення  інклюзивних  систем  навчання,

стійких до криз».

Відбувся  Міжнародний  вебінар  «Lane  Kirkland  Scholarship  Program:

відкриття нових можливостей для молодих учених».

Рада  молодих  учених  при  Міністерстві  освіти  і  науки  України

приєдналась  до  урочистого  відзначення  20-річчя  Eurodoc (Європейська  рада

аспірантів  і  молодих  дослідників).  Eurodoc  є  колективною  федерацією  29

національних асоціацій дослідників ранньої кар’єри (ECR) з 26 європейських

країн.  Eurodoc був заснований у 2002 році, а потім створений у 2005 році як

неприбуткова міжнародна волонтерська організація, що базується в Брюсселі.

Як  представники  ECR  на  європейському  рівні,  Eurodoc  співпрацює  з  усіма

основними зацікавленими сторонами в галузі досліджень та інновацій в Європі.

Eurodoc  насамперед  зосереджує  увагу  та  захищає  аспірантів  та  молодих

дослідників. З 2014 року Рада молодих учених при Міністерстві освіти і науки
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України  є  національною  асоціацією,  що  представляє  інтереси  українських

молодих дослідників у Eurodoc.

Київським  офісом  Інституту  Міжнародної  Освіти/Програма  імені

Фулбрайта  в  Україні  організовано  конкурс  на  здобуття  стипендій  імені

Фулбрайта для навчання, стажування й проведення дослідження на 2023-2024

академічний  рік  —  для  студентів  старших  курсів  та  випускників  ЗВО,  для

молодих  викладачів  та  дослідників,  для  кандидатів  та  докторів  наук,

дослідників та фахівців.

Відбулася  стартова  зустріч  у  межах  проєкту  зі  створення  німецько-

українських центрів передових досліджень за участю понад 100 українських та

німецьких вчених та державних службовців. Захід організовано Федеральним

міністерством  освіти  та  наукових  досліджень  Німеччини  та  Міністерством

освіти і науки України.

МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ РМУ ПРИ МОН УКРАЇНИ ПІСЛЯ

ВІЙСЬКОВОГО ВТОРГНЕННЯ РФ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ

Нідерландська  бізнес  академія  (NLBA)  за  участю  українських

університетів  створили  ініціативу  з  медичної  допомоги  онлайн  для

постраждалих внаслідок збройної агресії російської федерації «Лікарі онлайн»

Doctors Online Help. Нідерландська бізнес академія є координатором проєктів

«Медіація: навчання і трансформація суспільства / MEDIATS», «Інтеграція та

адаптація  іноземних студентів  /  INTERADIS»,  «Синергія  освітніх,  наукових,

управлінських  та  промислових  компонентів  для  управління  кліматом  та

запобігання  зміні  клімату  /  CLIMAN»,  які  співфінансуються  Програмою

Європейського Союзу Еразмус+.

Рада молодих учених при Міністерства освіти і науки України разом із

нашими  партнерами  з  Eurodoc створили  зведену  інформацію  про  те,  які
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університети ЄС можуть надати різного типу допомогу: розміщення, надання

стипендій, правова допомога та інша підтримка. 

Радою молодих учених при Міністерстві освіти і науки України створено

Open letter from the Ukrainian academic community to the European Commission,

the European Parliament, the Council of the European Union and Every Member-

State  Country;  здійснено  збір  підписів  Петиції  до  ЄС  щодо  невідкладного

приєднання  України  до  ЄС  за  новою  спеціальною  процедурою;  створено

звернення до Європейської асоціації університетів.

Радою  молодих  учених  при  Міністерстві  освіти  і  науки  України

оформлено листи та здійснена їх розсилка світовим міжнародним організаціям

щодо  підтримки  молодих  вчених  України  та  засудження  агресії  росії  та

білорусії проти України  (Поліщук О., Сухіх А.,  Сімахова А.,  Матвєєва К. та

ін.), зокрема:

 -  звернення  про  допомогу  до  Helga  Maria  Schmid,  OSCE  –  The

Organization for Security and Co-operation in Europe;

- звернення про допомогу до Matteo Mecacci Director of the OSCE Office

or Democratic Institutions and Human Rights (ODIHR) OSCE Office for Democratic

Institutions and Human Rights (ODIHR);

- звернення про допомогу до Bhanu Bhatnagar Officer of WHO Regional

Office for Europe WHO Regional Office for Europe;

- звернення про допомогу до  Boris Johnson Prime Minister of the United

Kingdom;

- звернення про допомогу до Andrzej Duda, President of Poland;

- звернення про допомогу до Orbán Viktor, Prime Minister of Hungary;

-  звернення  про  допомогу  до  Magdalena  Andersson,  Prime  Minister  of

Sweden;
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-  звернення  про  допомогу  до  Alexander  De  Croo,  Prime  Minister  of

Belgium;

- звернення про допомогу до Mette Frederiksen, Prime Minister of Denmark;

- звернення про допомогу до Sauli Niinistö, President of Finland;

- звернення про допомогу до Guðni Th. Jóhannesson, President of Iceland;

- звернення про допомогу до Albert II, Prince of Monaco;

- звернення про допомогу до Felipe VI, King of Spain;

- звернення про допомогу до Kyriakos Mitsotakis, Prime Minister of Greece;

- звернення про допомогу до Harald V of Norway, His Majesty King;

- звернення про допомогу до Roberto Fico, President of the Italian Chamber

of Deputies;

-  звернення  про  допомогу  до  United  Nations  Industrial  Development

Organization (UNIDO);

-  звернення  про  допомогу  до  Olaf  Scholz,  Chancellor  of  the  Federal

Republic of Germany;

- звернення про допомогу до Scott Morrison, Prime Minister of Australia;

-  звернення  про  допомогу  до  World  Intellectual  Property  Organization

(WIPO);

-  звернення  про  допомогу  до  Peter  Gluckman,  International  Council  for

Science President;

- звернення про допомогу до Odile Renaud-Basso, EBRD President;

-  звернення  про  допомогу  до  Hyuk-Sang  Sohn,  President  of  Korea

International Cooperation Agency;

- звернення про допомогу до INTERNATIONAL MONETARY FUND;

- звернення про допомогу до WORLD ECONOMIC FORUM;

- звернення про допомогу до EUROPEAN SPACE AGENCY;

- звернення про допомогу до Werner HOYER, President of the European

Investment Bank;
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- звернення про допомогу до Ministry of Communications and Informatics of

the Republic of Indonesia;

- звернення про допомогу до INTERNATIONAL ORGANIZATION FOR

MIGRATION;

-  звернення  про  допомогу  до  NEFCO  –  NORDIC  ENVIRONMENT

FINANCE CORPORATION;

- звернення про допомогу до Karin Isaksson, Managing Director of Nordic

Development Fund;

-  звернення  про  допомогу  до  Kunal  Sen,  Director  of  United  Nations

University World Institute for Development;

- звернення про допомогу до Madiambal Diagne, President of International

Francophone Press Union;

-  звернення  про  допомогу  до  Emma  Stokes,  President  of  World

Physiotherapy;

- звернення про допомогу до Robert Ecoffet, President of RADECS;

-  звернення  про  допомогу  до  Hervé  Chemouli,  President  Union

Internationale de Avocats;

-  звернення  про  допомогу  до  Captain  Moin  Ahmed,  President  of  the

International Mobile Satellite Organization;

-  звернення  про  допомогу  до  H.E.  Dato  Lim  Jock  Hoi,  The  Secretary-

General of ASEAN;

-  звернення  про  допомогу  до  Augusto  Santos  Silva,  Community  of

Portuguese Language Countries Minister of Foreign Affairs;

-  звернення про допомогу до Gilbert  F.  Houngbo,  President  International

Fund for Agricultural Development;

-  звернення  про  допомогу  до  Sarah  Adams,  European  Forest  Institute

Communications Manager;

- звернення про допомогу до European Institute;
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- звернення про допомогу до Larry Hinzman, International Arctic Science

Committee President;

-  звернення  про  допомогу  до  Dr.  Jan  Brase,  International  Council  for

Scientific and Technical Information President;

-  звернення  про  допомогу  до  International  Council  for  scientific  and

technical infotmation;

- звернення про допомогу до Mr. Admire Gwanzura, Institute of Information

Technology Professionals South Africa President & Non-Executive Director;

- звернення про допомогу до Brazilian computer society;

- звернення про допомогу до Australian compyter society(ACS);

- звернення про допомогу до Information processing society of Japan (IPSJ);

- звернення про допомогу до Carlos Mineiro Aires, Chairman of the Order of

Engineers (OE);

- звернення про допомогу до Nthabiseng Kotsokoane, Chair of International

Federation for Information Processing (IFIP);

- звернення про допомогу до Albert van Jaarsveld, International Institute for

Applied Systems Analysis Director General;

- звернення про допомогу до Mohamed H.A. Hassan, The World Academy

of Sciences (TWAS) President;

-  звернення  про  допомогу  до  George  Ven,  Union  Internationale  de

Spéléologie (UIS) President;

- звернення про допомогу до Alkis Raftis, President of International Dance

Council (CID);

- звернення про допомогу до Alison Meston, Communications Director of

International Science Council (ISC);

-  звернення  про  допомогу  до  Alice  Mogwe,  President  of  International

Federation for Human Rights;
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- звернення про допомогу до OSCE – The Organization for Security and Co-

Operation in Europe;

- звернення про допомогу до Filippo Grandi,  UN High Commissioner for

Refugees;

- звернення про допомогу до Daniel Holtgen, Director of Communications

and Spokesperson for the Secretary General of the Council of Europe;

- звернення про допомогу до MAJA KOCIJANCIC, Spokesperson for EU

Foreign Affairs and Security Policy;

- звернення про допомогу до Field Operations and Technical Cooperation

Division;

-  звернення про допомогу до AMELIA WOLTERING, Marsh McLennan

Global Director of Media Relations;

- звернення про допомогу до Bellingcat.

Звернення до зарубіжних колег з проханням підтримати молодих учених

України, які залишилися в Україні (Сімахова А.), зокрема:

- Bettina Stark-Watzinder, Federal Minister of Education and Research;

- Prof. Katja Becker, President of German Research Foundation;

- Dr. Sethuraman Panchanathan, Director of National Science Foundation;

- SUEMATSU Shinsuke, Minister of Education, culture, sports, science and

technology of Japan;

-  SATOMI  SUSUMU,  President  of  Japan  Society  for  the  Promotion  of

Science;

-  The  Honourable  Francois-Philippe  Champagne,  Minister  of  Innovation,

Science and Industry;

- The Honourable Mustafa Varank,  Minister of Industry and Technology;

- Samantha Power, Administrator of USAID;

- Scot McDonalf, Chief Executive of British Council;
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- Paul Winfree, Chair of Fullbright Foreign Scholarship Board;

- Prof. Joybrato Mukherjee, President of the DAAD;

- Dr. Christian Diener, Head of Programme «House of Europe».

Звернення РМУ при МОН України до зарубіжних вчених з проханням

припинити  співробітництво  з  російськими  та  білоруськими  вченими,  які

підтримують війну в Україні, а також до Prof. Zhigniew Blocki, Durector of the

National Science Centre (Поліщук О., Сухіх А.).

В  рамках  українсько-польського  співробітництва  відбувся  семінар  від

KRD (Krajowa Reprezentacja Doktorantów).

Організовано  можливості  щодо  продовження  діяльності  українських

молодих учених, зокрема: 

- 3-х місячного стажування молодих вчених психологів в Стокгольському

університеті;

-  продовження  своїх  досліджень  в  Австрії  (програма  на  4  місяці),  за

підтримки Eurodoc;

- продовження своїх досліджень у Франції;

- продовження своїх досліджень українським науковцям на період війни в

Німеччині;

- продовження діяльності науковців з України в Угорщині;

- допомога українцям від University of Paderborn (Німеччина);

- продовження досліджень для науковців з України у Швеції;

- отримання стипендії для аспірантів для продовження своїх досліджень в

Тайвань;

- продовження наукових досліджень українців в Грузії;

- отримання гранту від 6 місяців до 1 року в Польщі для молодих вчених

хіміків, які знаходяться в Польщі; 

- продовження досліджень для науковців з України у Швеції;
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-  щодо  гуманітарної  допомоги,  розміщення  українських  біженців  з

академічним бекграундом вів #MykolasRomenisUniversity у Вільнюсі.
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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. 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;

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

канали створено в перший день повномасштабного військового вторгнення

росії на території України з метою оперативного обміну інформацією.
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ІНІЦІАТИВИ

Рада  молодих  учених  при  МОН  України  за  цей  період  відповідно  до

напрямків діяльності ініціювала:

1.  Опитування «Дистанційна робота науковців» задля збору інформації

для донорських організацій стосовно того, як може бути організована віддалена

робота з ученими України з університетами-партнерами (від 23.03.2022 р.); 

2.  Створено  Дайджести  РМУ  при  МОН  України  (січень-березень)

(Малогулько Ю.);

3. Створено форму для звернень до РМУ при МОН України (Ус В.);

4.  Створено  пам’ятку  «Що  робити  при  інформаційно-психологічній

атаці? Реальні поради» (Губеладзе І.);

5.  Ініційовано  службу  психологічної  підтримки  та  забезпечено  її

діяльність (Губеладзе І.);

6.  Створено  ресурс  про  можливості  продовження здійснення  наукових

дослідженнях у країнах ЄС;

7. Створено ресурс «Моя історія — війна росії проти України» у співдії з

Ukrainian Fulbright Circle, де збирає особисті історії або міркування з приводу

теперішньої війни;

8.  Організовано  та  діє  мережа  регіональних  координаторів  з  надання

допомоги постраждалим по регіонах під час війни (Хорольський А.);

9.  Організовано  та  забезпечується  робота  мережі  хабів  з  надання

гуманітарної допомоги постраждалим від агресії росіян;

10.  Організовано  та  забезпечується  евакуація  постраждалих від  агресії

росіян на території України;

11.  Забезпечується  доставка  гуманітарної  допомоги  постраждалим  від

агресії росіян;
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12.  Організовано  та  діє  мережа  онлайн-підтримки  постраждалих  від

агресії росіян;

13.  Організовано  та  здійснюється  реєстр  пошкодженої  та  зруйнованої

інфраструктури росіянами в Україні;

14.  Здійснюється  підтримка  вчених,  які  були  захоплені  в  полон

росіянами;

15.  Забезпечується  робота  з  24.02.2022  р.  Реєстру  вбитих  вчених

росіянами;

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

Україні з 24.02.2022 р.;

17. 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.;

18.  Створено ресурс про можливості  підтримки вчених в Україні  та  в

світі під час війни;

19. Організовано короткотермінові курси з вивчення іноземних мов для

молодих вчених.

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
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