
Рада молодих учених при Міністерстві освіти і науки України
1

ЗВІТ

ІІ квартал

 з 01.04.2022 р. по 30.06.2022 р.

Зміст

 Консультативно-дорадча……………………………………………………...2

 Інформаційно-комунікативна………………………………………………...8

 Організаційна…………………………………………………………............10

 Міжнародна співпраця………………………………………………….........14

 Проєкти……………………………………………………………………......22

 Ініціативи……………………………………………………………………...26



Рада молодих учених при Міністерстві освіти і науки України
2

КОНСУЛЬТАТИВНО-ДОРАДЧА 

З  1  квітня  2022  р.  по  30 червня  2022  р.  Радою  молодих  учених  при

Міністерстві освіти і науки України:

- подано пропозиції до проєкту Указу Президента України «Про внесення

змін до деяких Указів Президента України щодо щорічних грантів Президента

України молодим ученим та докторам наук»;

- подано пропозиції до проєкту постанови КМУ «Питання національних

наукових центрів»; 

- робоча група «Концепція екологічної освіти»;

-  направлено  лист  до  Президента  України  із  проханням  підтримати

молодих учених України та залишити всі заплановані премії та стипендії у 2022

році;

- направлено лист до Голів Рад молодих вчених України щодо відзнаки

молодих учених України;

- направлено лист керівникам закладів вищої освіти та наукових установ,

щодо діяльності Рад молодих вчених;

- направлено лист до Прем’єр-міністра України щодо підтримки молодих

учених  та  науково-педагогічних  працівників  під  час  війни  у  зв'язку  зі

зменшенням бюджетних видатків на освіту та науку;

- направлено лист-звернення до органів державної влади та громадських

організацій  з  проханням  про  допомогу  у  пошуку  та  звільненні  українських

вчених з російського полону. 

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.;
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- направила  листи  до  інституцій  країн  Європи  з  закликом  проти

фінансування освітніх, наукових та науково-дослідних проєктів росії

та білорусії за рахунок коштів Європейського Союзу;

- подала  листи-звернення  до  міжнародних  організацій,  фондів,

зарубіжних колег  щодо підтримки молодих учених України під час

війни;

- подала  листи-звернення  до  міжнародних  інституцій  щодо  надання

гуманітарної допомоги Україні;

- подала листи-звернення до іноземних вчених з різних країн світу щодо

військової агресії рф;

- 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

молодих учених України під час війни.

В рамках аналітичної діяльності проведено опитування:

-  опитування «Українські вчені в умовах війни 2022 р.» задля отримання

інформації для відзначення активістів серед освітян та науковців; вшанування

світлої  пам’яті  загиблих  серед  освітян  та  вчених  під  час  війни;  визначенні

потреб та наданні допомоги освітянам та науковцям, які зараз перебувають в

Україні, або вимушено виїхали за межі країни;

- опитування від ScienceForUkraine в рамках загальнонаціональної оцінки

необхідних  ініціатив  підтримки  українських  університетів  та  науково-

дослідних інститутів при Національній Академії Наук;

- опитування серед аспірантів та викладачів українських закладів вищої

освіти щодо впливу війни на психоемоційний стан;
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- в рамках дослідження щодо Віддаленої роботи проведено опитування

«Журнали для відкритого доступу»;

-  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  проаналізувати

пріоритети  щодо  заходів  підтримки  українських  дослідників.  Організатори:

РМУ при МОН та ScienceForUkraine;

-  РМУ  при  МОН  здійснила  оцінку  потреб  науковців  України  щодо

віддаленої роботи.

Також  були  проведені  консультації  зі  створення  можливостей  з

подальшим інформуванням молодих вчених закладів вищої освіти та наукових

установ в таких формах:

-  оновлено перелік українських наукових журналів,  які  індексуються в

міжнародних наукометричних базах Scopus та/або Web of Science;

-  інформування  про  додаткові  можливості  від  ЄС  для  підтримки

українських учених;

-  інформування  про  додаткові  можливості  від  американської

некомерційної організації Breakthrough Prize Foundation, яка спрямує мільйони

доларів  через  європейську  та  американську  академії  наук  на  підтримку

дослідників, які рятуються від війни в Україні;

-   інформування  щодо можливостей для  молодих учених від  House  of

Europe;

-  оприлюднено  інформацію від  Адміністрації  Державної  прикордонної

служби України щодо порядку  виїзду за  кордон аспірантів  та  докторантів  в

умовах дії в Україні правового режиму воєнного стану;
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-  оприлюднено наказ Комітету України з  державних премій України в

галузі науки і техніки від 26 квітня 2022 року продовжено виплату стипендій

Президента  України  та  Кабінету  Міністрів  України  молодим  ученим,  які

успішно пройшли атестацію;

-  інформування  щодо  можливостей  від  Європейського  космічного

агентства для молодих учених, які займаються дослідженнями Космосу;

- оприлюднено інформація щодо поданих статей, поданих до журналів,

які індексуються в SCOPUS;

-  інформування  можливості  для  підвищення  кваліфікації  науково-

педагогічних  працівників  та  вчених,  які  працюють  у  наукових  установах

України в університетах Великої Британії на період дії воєнного стану;

-  інформування  щодо  припинення  дії  Угоди  між  Урядом  України  та

урядом російської федерації про науково-технічне співробітництво;

-  оприлюднено  інформацію  щодо  оновлення  положення  про  стипендії

Президента України та Кабінету Міністрів України для молодих учених;

- оприлюднено інформацію щодо віддаленої роботи в лабораторії Відділу

електрохімії та великих даних;

- інформування щодо підтримки українських науковців від Швеції;

-  інформування  про  можливості  для  підвищення  кваліфікації  науково-

педагогічних  працівників  та  вчених,  які  працюють  у  наукових  установах

України в університетах Великої Британії на період дії воєнного стану;

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

перспектив  розвитку  Рад  молодих  вчених,  методів  активізації  діяльності  та

помноження результативності роботи;

-  інформування  про  стажування  українських  науковців  у  лабораторії

екології комах Університету Адама Міцкевича у Познані (Польща);

-  інформування  про  підтримку  української  академічної  спільноти  від

Бразилії  —  інтеграція  науковців  у  громаду  штату  Парана,  а  також
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співробітництво  у  майбутньому  для  відбудови  та  зміцнення  української

економіки через науку та нововведення у партнерстві з урядом штату;

-   інформування  щодо  можливість  продовжити  свої  дослідження

аспірантам з України  (інженерія та архітектура) в Політехнічному університеті

Торіно (Італія);

-  інформування про менторську програму для науковців з  України від

науковців  Великобританії;

- інформування про додаткові можливості від країн ЄС у сфері культури

та креативних індустрій;

- інформування щодо продовження досліджень українських науковців від

Австрійського фонду фундаментальних досліджень FWF;

-  інформування щодо можливостей для українських вчених продовжити

свої дослідження у Німецькому університеті Адміністративних Наук м. Шпаєр

(Німеччина);

- інформування про додаткові  можливості  для українських науковців в

Угорщині;

- інформування щодо нової програми підтримки Science-4-UA для учених

від  Access2Perspectives, ScienceForUkraine;

- інформування про Лист МОН від 21.06.2022 №1/6677-22 «Про надання

безкоштовного доступу до Zoom»;

-   інформування  про  продовження  конкурсу  есе  «Моя  академічна

доброчесність» серед здобувачів освіти всіх рівнів університету;

- інформування про оголошення щорічного конкурсу «Молодий вчений

року»;

- інформування про оголошення конкурсу заявок на лінію фінансування

Європейського  фонду  для  вчених-переміщених  (EFDS)  від  ALLEA,

Європейської Федерації Академій Наук і Гуманітарних наук;
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- інформування про Премію Верховної Ради України молодим ученим за

2022 рік;

-  інформування  про  курс  підвищення  кваліфікації  освітян  «Перша

психологічна  допомога  учасникам  освітнього  процесу  під  час  та  після

завершення воєнних дій», організований Міністерством освіти і науки України,

спільно  з  ДНУ  «Інститутом  модернізації  змісту  освіти»  та  Асоціацією

інноваційної та цифрової освіти.

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;

- у складі робочої групи МОН з проведення огляду витрат державного

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

сфері міжнародного науково-технічного та освітнього співробітництва.
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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:

- Спецвипуск №1 «Онлайн лекторію РМУ при МОН», 1 квітня 2022 р.;

- Спецвипуск №2 «Онлайн лекторію РМУ при МОН», 15 квітня 2022 р.;

- Онлайн-лекторій «Наукові зустрічі / Scientific meetings», 19 травня 2022

р.;

-  Вебінар  «Університетські  сервіси  та  їхнє  значення  для  посилення  і

підтримки  міжнародної  конкурентоспроможності  університетів:  досвід

Естонії», 13 травня 2022 р.;

- Вебінар «Можливості Eurodoc», 17 травня 2022 р.;

 - Онлайн-лекторій «Наукові зустрічі / Scientific meetings», 30 травня 2022

р.;

-  Міжнародний вебінар «Possibities of e-mail marketing & advertising», 31

травня 2022 р.;

- Онлайн-лекторій «Наукові зустрічі / Scientific meetings», 23 червня 2022

р.;

- Онлайн-лекторій «Наукові зустрічі / Scientific meetings», 30 червня 2022

р.;  

-  Українські вчені про війну в Україні,  їх умови праці, проживання —

інтерв’ю з Мельник О.;

-  Українські  вчені  під  час  війни  —  Інтерв’ю  Associated  Press  з  А.

Влащенко, Є.Поліщук, І.Слюсарєв,О. Голубов, І. Патриляк, І. Лиман;
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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:

- Дев’яте засідання Спілки Рад молодих учених, 28 квітня 2022 р.;

- Десяте засідання Спілки Рад молодих вчених, 12 травня 2022 р.;

- Одинадцяте засідання Спілки Рад молодих вчених, 16 червня 2022 р.;
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ОРГАНІЗАЦІЙНА

Рада молодих учених при МОН України з 01.04.2022 р. по 30.06.2022 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:

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

і науки України», квітень-червень 2022 р.;

-  Науково-популярний  захід  для  молодих  учених  України  «Ніч

молодіжної науки – 2022 в умовах війни», 18 травня 2022 р.;

- «Conference of INGOs of the Council of Europe», 5 квітня 2022 р.; 

- Зустріч з представниками British Council Ukraine, 6 квітня 2022 р.;

- ІІ Краківський Корсерваторіум, 7-8 квітня 2022 р.;

-  Круглий  стіл  «Участь  молодих  учених  України  в  розвитку  ракетно-

космічної  галузі  в  умовах  війни»,  присвячений  25-річчю  польоту  Першого

космонавта України Леоніда Каденюка, 12 квітня 2022 р.;

- Зустріч РМУ при МОН України зі спільнотою Science in Exile, 12 квітня

2022 р.;

- Зустріч з науковцями КНУ, 13 квітня 2022 р.;

-  РМУ  при  МОН України  у  Благодійному  фонді  «Людина»:  спільний

виїзд у селища Київської  області,  які  були атаковані  російськими військами.

Доставлено  гуманітарну  допомогу  на  склади,  точки  розподілу  та  жителям

селищ  Дмитрівка,  Бузова,  Ясногородка,  Мотижин,  Макарів,  Андріївка,  14

квітня 2022 р.;

- Весняна школа молодого науковця 2.0, 14 квітня-20 квітня 2022 р.;
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-  Зустріч  членів  Президії  РМУ  при  МОН  з  координаторкою  проєкту

National Erasmus+ Office in Ukraine & HERE team Світланою Шитіковою, 16

квітня 2022 р.;

-  Засідання Комісії  з  питань комунікації  та суспільної відповідальності

Конференції ректорів академічних шкіл Польщі -KRASP, 20 квітня 2022 р.;

- Благодійний концерт «Братні народи», 23 квітня 2022 р.;

- Засідання Комітету Верховної Ради України з питань молоді і спорту,

27 квітня 2022 р.;

- Дев’яте засідання Спілки Рад молодих учених, 28 квітня 2022 р.;

- Начасні практики забезпечення якості вищої освіти в умовах воєнного

стану, 28 квітня 2022 р.;

- Психологічна підготовка та дії цивільного населення у воєнних умовах,

2-8 травня 2022 р.;

- Чергове засідання Ради молодих учених при Міністерстві освіти і науки

України, 4 травня 2022 р.;

-  Круглий  стіл  «Кримінальна  відповідальність  та  фіксація  злочинів

військових РФ проти цивільного населення України», 6 травня 2022 р.;

- Засідання Фокус-групи «Насильства військових РФ проти цивільного

населення України: відповідальність, фіксація та наслідки», 10 травня 2022 р.;

-  Підтримка DAAD українських учених -  Цифрова Україна,  11  травня

2022 р.;

-  Міжнародна  науково-практична  конференція  молодих  науковців,

аспірантів  і  здобувачів  вищої  освіти  «Проблеми  та  перспективи  розвитку

сучасної науки», 11-12 травня 2022 р.;

- Десяте засідання Спілки Рад молодих вчених, 12 травня 2022 р.;

-  Вебінар  «Університетські  сервіси  та  їхнє  значення  для  посилення  і

підтримки  міжнародної  конкурентоспроможності  університетів:  досвід

Естонії», 13 травня 2022 р.;
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- Відкриття «Тиждень Науки-2022», 17 травня 2022 р.;

- Вебінар «Можливості Eurodoc», 17 травня 2022 р.;

- Eurodoc Conference 2022, 18-19 травня 2022 р.;

-  ХX  всеукраїнській  науково-практичній  конференції  молодих  вчених,

присвяченій  90-річчю  від  дня  народження  доктора  біологічних  наук,

професора,  член-кореспондента  НААН,  заслуженого  діяча  науки  і  техніки

України Макара Івана Арсентійовича, 19 травня 2022 р.;

-  Наука  у  воєнний  час:  інноваційний  і  технологічний  розвиток  для

здобуття перемоги та відновлення України, 20 травня 2022 р.;

- Флешмоб «День Європи», 21 травня 2022 р.; 

- ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції «Розвиток економіки

та бізнес-адміністрування: наукові течії та рішення», 23 травня 2022 р.;

-  Всеукраїнський  науковий  семінар  «Наукова  молодь  –  потенціал

відновлення України», 25 травня 2022 р.;

- Всеукраїнської науково-практичної конференції «Дослідження молодих

вчених: від ідеї до реалізації», 27 травня 2022 р.;

- Позачергове засідання Президії Ради молодих учених при Міністерстві

освіти і науки України, 27 травня 2022 р.;

- Чергове засідання Ради молодих учених при міністерстві освіти і науки

України, 28 травня 2022 р.;

- Відкриття щорічного конкурсу «Молодий вчений року», 1 червня 2022

р.;

- Чергове засідання Президії РМУ при МОН України, 6 червня 2022 р.;

- «Вклад учених у відновлення України», 6 червня 2022 р.;

- Eurodoc AGM 2022, 10-11 червня 2022 р.;

- Сесія Ради молодих учених при Міністерстві освіти і науки України, 13

червня 2022 р.;

- Акція Солідарність з Україною у Бельгії, 14 червня 2022 р.;
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-  Онлайн-конференцію «The Ukraine  crisis:  responses  from the European

higher education and research sectors», 15 червня 2022 р.;

- Підсумкова конференція Всеукраїнського конкурсу студентів і молодих

вчених  з  міжнародною  участю  «Інтелект  молоді.  Раціональне

природокористування та новітні енергоефективні технології», 16 червня 2022

р.;

- Одинадцяте засідання Спілки Рад молодих вчених, 16 червня 2022 р.;

- Круглий стіл «Стипендіати: досвід, реалії, можливості», 23 червня 2022

р.;

- XІІІ Міжнародної науково-практичної інтернет конференції «Проблеми

та інновації в природничо-математичній, технологічній і  професійній освіті»,

22 червня 2022 р.;

- Чергове засідання Ради молодих учених при міністерстві освіти і науки

України, 23 червня 2022 р.;

- Зустріч організаційного комітету конкурсу «Молодий вчений року», 28

червня 2022 р.;

-  Благодійна  конференція  «Економічна  безпека  в  глобальному

середовищі (ESGE-2022)», 29-30 червня 2022 р.;
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МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ 

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.

Європейська рада аспірантів та молодих дослідників (Eurodoc) спільно з

Литовським  товариством  молодих  дослідників  організували  конференцію

«Побудова  мосту  між  науковими  дослідженнями  та  бізнесом».  Конференція

була зосереджена на точках перетину досліджень та бізнесу, а також на тому,

як передавати знання та навички між цими сферами.

Представники  Ради  молодих  учених  при  Міністерстві  освіти  і  науки

України  долучились  до  щорічної  зустрічі  Європейської  ради  аспірантів  та

молодих дослідників Eurodoc AGM 2022, під час якої були заслухані результати

діяльності за попередній рік; ухвалені запропоновані зміни до статуту Eurodoc

та  розглянуто  низку  інших питань  (Губеладзе  І.,  Макарук  Л.,  Сімахова  А.).

Вперше в історії Європейської ради аспірантів та молодих дослідників Eurodoc

президентом обрано українця Олександра Березко, консультанта Рада молодих

учених  при  Міністерстві  освіти  і  науки  України,  кандидата  технічних  наук,

доцента  кафедри  соціальних  комунікацій  та  інформаційної  діяльності

Національного  університету  Львівська  політехніка,  багаторічного  члена

правління Євродок, автора і керівника проекту OPTIMA. 

Голова Ради молодих учених при Міністерстві  освіти і  науки України

Олеся Ващук разом з членом правління Eurodoc Олександром Березко говорили

про  актуальну  ситуацію  в  Україні на  Генеральній  Асамблеї  Conference  of

INGOs of the Council of Europe: БЛОКУВАННЯ СПІВПРАЦІ З РОСІЄЮ. 
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Рада  молодих вчених  при  Міністерстві  освіти  та  науки  України  взяла

участь  в  акції  Солідарність  з  Україною  у  Бельгії.  Захід  був  організований

Польською науковою контактною агенцією PolSCA спільно з  NCBR Oфіс  у

Брюсселі |  Бізнес та наука Польща та Польський інститут у Брюсселі. Місце

проведення обрано для привернення уваги до проблем українських вчених та

діячів культури під час війни.

Також  Рада  молодих  учених  при  МОН  України  була  учасником

консультацій під  час розробки такого інструменту підтримки від  DAAD для

українських учених. 

У  відповідь  на  це  звернення  Ради  молодих  учених  при  Міністерстві

освіти  і  науки  України  до  зарубіжних  партнерів  з  проханням  підтримати

молодих  учених,  які  залишилися  в  Україні  під  час  війни,  6  квітня  2022  р.

відбулася онлайн-зустріч з представницями British Council, в якій взяли участь

Голова Ради пані Олеся Ващук, заступниця Голови Ради пані Євгенія Поліщук

та пані Анастасія Сімахова. В результаті обговорення було окреслено напрямки

подальшої  співпраці:  проведення  курсів  академічної  англійської  мови;

менторська  підтримка  молодих  учених;  індивідульні  гранти  за  окремими

тематиками для молодих учених, які залишилися в Україні.

До  Дня  науки  Рада  молодих  учених  при  Міністерстві  науки  і  освіти

України  традиційно  провела  науково-популярний  захід  для  молодих  учених

України «Ніч молодіжної науки – 2022» в умовах війни, в рамках міжнародної

секції виступили колеги-науковці з інших країн.

Представники Ради молодих учених при МОН України прийняла участь у

ІІ  Краківському  Корсерваторіумі,  що  проходив  у  Гірничо-рудній  академії  у

Кракові. Програма заходу передбачала панель присвячену Україні — вченим,

викладачам, студентам, які як лишилися в Україні, так і тим, які вже її змушені

були покинути  через  війну.  Основний месседж,  який звучав  від  ректорів  та

проректорів провідних польських вузів: «Ми хочемо партнерства з Україною.
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Ми  даємо  лише  тимчасовий  прихисток  науковцям  і  студентам,  які  до  нас

звертаються».  Доповідачі  навели  деяку  статистику  щодо  прийнятих  на

тимчасових умовах українських викладачів та студентів. 

Разом  з  тим  Рада  молодих  учених  при  МОН  України  виступила

інформаційним  партнером   компанії  Clarivate,  яка  організувала  безкоштовні

вебінари для вчених українською мовою, під час яких обговорено можливості

використання платформи Web of Science. 

Представники Ради молодих учених при МОН України прийняли участь

у  засіданні  Комісії  з  питань  комунікації  та  суспільної  відповідальності

Конференції ректорів академічних шкіл Польщі-KRASP. Разом з колегами було

обговорено потреби науковців під час  війни.  З  перших вуст було почуто як

здійснюють  свою  діяльність:  університети  прифронтової  зони  (Дніпро);

приймаючі  університети  в  Україні  (Чернівецький  національний  університет

імені Федьковича); вчені, які вже закордоном. Колеги з Польщі є відкритими до

співпраці та до різних партнерств на різних рівнях. Веб-сайт KRASP-Ukraina.pl

створено з ініціативи Антикризової Групи Конференції Ректорів Академічних

Шкіл Польщі (KRASP) у співпраці з Комісією Інформаційної Інфраструктури

(KRASP)  та  за  підтримки Групи Регіональних Координаторів,  створеної  для

координації надзвичайних дій у зв'язку з пандемією, обсяг завдань якої тепер

розширено у зв'язку з війною в Україні. На сайті представлена інформація про

діяльність академічних спільнот, спрямована на підтримку біженців з України,

та  процеси,  пов'язані  з  організацією  їх  перебування  в  Польщі.  Доступ  був

організований  у  вигляді  груп  активних  посилань  на  сайти  суб'єктів,  що

утворюють систему науки і вищої освіти, і їх партнерів в оточенні.

У  міжнародному  виданні  Associated  Press  опубліковано  інтерв’ю  з  А.

Влащенко,  Є.Поліщук,  І.Слюсарєв,О.  Голубов,  І.  Патриляк,  І.  Лиман

Українські вчені під час війни.
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Рада з питань освіти та молоді Республіки Естонія (HARNO) спільно із

Міністерством  освіти  і  науки  України  в  межах  проєкту  UKRKORG  вебінар

«Університетські  сервіси  та  їхнє  значення  для  посилення  і  підтримки

міжнародної конкурентоспроможності університетів: досвід Естонії». Основна

цільова  аудиторія  проєкту:  академічна  спільнота  університетів  (перевага

надається переміщеним університетам),  освітні  адміністратори,  представники

структур,  що  опікуються  міжнародними  питаннями  в  освіті  і  працюють  в

Україні, та освітньо-орієнтовані недержавні організації.

Рада молодих учених при МОН України приєдналась до ініціативи ЄС

щодо реформи в сфері оцінки наукових досліджень та діяльності науковців, що

стартує  в  ЄС.  Ініціатива  направлена  на  зміщення  фокусу  від  кількісних

показників  (типу  H-індекс,  кількість  статей  у  журналах  з  високим  імпакт

фактором) на якісні (наприклад, комунікація з іншими стейкхолдерами тощо).

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

проаналізувати  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). 
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Радою  молодих  учених  при  Міністерстві  освіти  і  науки  України

оформлено листи та здійснена їх розсилка світовим міжнародним організаціям

щодо підтримки молодих вчених України, зокрема:

- звернення до European Space Agency Director;

- звернення до NASA;

- звернення до PTA;

- звернення до John Schumacher;

- звернення до Space generation advisory council;

- звернення до Ambassador of Poland;

- звернення до Ambassador of Canada;

- звернення до Ambassador of Germany;

- звернення до Ambassador of Japan;

- звернення до Ambassador of Israel;

- звернення до Jennes de Mol;

- звернення до British Ambassy;

- звернення до Antonio Loprieno, ALLEA.

Звернення Ради молодих учених при МОН України щодо наукового туру

молодих вчених у Польщу:

- To the Rector of the University of Gdańsk Peter Stepnowski;

-  To  the  Rector  of  the  SHG  Warsaw  school  of  economics  Prof.  Piotr

Wachowiak;

- To the President of the Polish Academy of Sciences;

- Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu;

- University of Maria Curie-Skłodowska;

- EURODOC;

- Polish Academy of Sciences;

-  Uniwersytet Warsawski;
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- Politechnika Warsawski;

Направлено  лист  щодо  надання  електронного  обладнання  українським

вченим до Chief Executive Officer of Apple Tim Cook.

Звернення до міжнародної спільноти щодо визнання дій росії в Україні

геноцидом українського народу:

- President of the National Council of Austria Wolfgang Sobotka;

- Prime Minister of Belgium Alexander De Croo;

- President of Republic of Bulgaria Rumen Georgiev Radev;

- President of the Croatian Parliamant Gordan Jandroković;

- President of the Argentine Nation Alberto Ángel Fernández;

- Prime Minister of Australia Anthony Norman Albanese;

- Prime Minister of Denmark Mette Frederisken;

- President of the Republic of Finland Väinämö Sauli Niinistö;

- President of the Senate of France Gérard Philippe René André Larcher;

- Federal Chancellor of the Federal Republic of Germany Olaf Scholz;

- To the member of the Parliament of Austria;

- To the member of the Parliament of Australia;

- To the member of the Parliament of the Argentine Nation;

-  To the member of the Chamber of Representatives of Belgium;

-  To the member of the Senate of Belgium;

- To the member of the Parliament of  Republic of Bulgaria;

- To the member of the Parliament of the Federal Republic of Germany;

- To the member of the Parliament of the Republic of Finland;

- To the member of the Parliament of France;

- To the member of the Croatian Parliament;

- To People’s National Assembly of Algeria;

- To National Council of Algeria;
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- President of the Council of the Nation of Algeria;

- President of the National People’s Assembly Brahim Boughali;

- To the member of the Parliament of Bangladesh;

- To Speaker of the Parliament of Bangladesh Dr. Shirin Sharmin Chaudhury.

В  рамках  українсько-польського  співробітництва  відбувся  благодійний

концерт «Братні народи».

Організовано  можливості  щодо  продовження  діяльності  українських

молодих учених, зокрема: 

-  додаткові можливості від ЄС для підтримки українських учених.

-  можливості для молодих учених від House of Europe;

-  можливості  від  Європейського  космічного  агентства для  молодих

учених, які займаються дослідженнями Космосу;

-  можливості  для  підвищення  кваліфікації  науково-педагогічних

працівників  та  вчених,  які  працюють  у  наукових  установах  України  в

університетах Великої Британії на період дії воєнного стану;

-   можливості  для  українських  учених  в  США — в  рамках  програми

вивчення проблем миру в Університеті  Джорджа Мейсона (штат Вашингтон,

округ  Колумбія)  українські  науковці/иці  (PhD)  запрошені  долучитися  до

досліджень та попрацювати з колегами з центру протягом одного року;

-  додаткові  можливості  від  американської  некомерційної  організації

Breakthrough Prize Foundation, яка спрямує мільйони доларів через європейську

та  американську  академії  наук  на  підтримку  дослідників,  які  рятуються  від

війни в Україні;

- підтримка українських науковців від Швеції;

-  можливості  для  підвищення  кваліфікації  науково-педагогічних

працівників  та  вчених,  які  працюють  у  наукових  установах  України  в

університетах Великої Британії на період дії воєнного стану;
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-  стажування  українських  науковців  у  лабораторії  екології  комах

Університету Адама Міцкевича у Познані (Польща);

- підтримка української академічної спільноти від Бразилії — інтеграція

науковців у громаду штату Парана, а також співробітництво у майбутньому для

відбудови та зміцнення української економіки через науку та нововведення у

партнерстві з урядом штату;

-   можливості  продовжити  свої  дослідження  аспірантам  з  України

(інженерія та архітектура) в Політехнічному університеті Торіно (Італія);

-  менторська  програма  для  науковців  з  України  від  науковців

Великобританії;

-  додаткові  можливості  від  країн  ЄС  у  сфері  культури  та  креативних

індустрій;

-  продовження  досліджень  українських  науковців  від  Австрійського

фонду фундаментальних досліджень FWF;

-  можливості  для українських вчених продовжити свої дослідження у

Німецькому університеті Адміністративних Наук м. Шпаєр (Німеччина);

- додаткові можливості для українських науковців в Угорщині;

-  Elsevier  виступили  з  ініціативою  пришвидшити  розгляд  статей

українських учених, які подані до журналів, що індексуються в SCOPUS. 



Рада молодих учених при Міністерстві освіти і науки України
22

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. Круглий стіл «Участь молодих учених України в розвитку ракетно-

космічної галузі в умовах війни»;

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;

27.  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

діяльності як такої;

28.  Тренінговий  курс  «Психологічна  підготовка  та  дії  цивільного

населення  у  воєнних  умовах».  Головною  метою  курсу  є  формування

психологічної  готовності  цивільного  населення  до  дій  в  умовах  війни,

надання алгоритму дій у складних ситуаціях, сприяння вирішенню завдань,

що можуть виникнути під час воєнних дій на території України;
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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 (квітень-червень);

3. Створено форму для звернень до РМУ при МОН України;

4. Проведено Флешмоб «День Європи»;

5.  Ініційовано  службу  психологічної  підтримки  та  забезпечено  її

діяльність;

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;

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;

12.  Організовано  та  діє  мережа  онлайн-підтримки  постраждалих  від

агресії росіян;
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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;

20. Опитування «Українські вчені в умовах війни 2022 р.».

Відбувається наповнення контенту на офіційному сайті РМУ при МОН

України  та  наповнення  контенту  на  офіційних  сторінках  РМУ  при  МОН

України  в  соціальних  мережах  (Facebook,  Telegram,  Twitter,  Instagram,

Youtube ).

Голова Ради                                                                                Олеся Ващук

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


