
Рада молодих учених при Міністерстві освіти і науки України 

 
ПРОТОКОЛ № 5 

від 11 грудня 2020 року 
засідання Ради молодих учених при Міністерстві освіти і науки України 

конференція zoom 19.00-20.20 
 
 

Присутні: Члени Ради молодих учених при Міністерстві освіти і науки          
України: О.П. Ващук, Н.І. Деревягіна, А.О. Сімахова, К.Д. Ніколаєв, Н.В. Коленда,       
О.А. Романенко, М.В. Галат, І.Г. Губеладзе, , М.П. Хмара. 

Асоційовані члени: Д.І. Ларін, О.М. Маренков, Н.А. Розмаріцина, Л.Л.         
Макарук, Л.М. Підкуймуха, С.О. Куницький, Д.В. Кушерець. 

Консультант: Ю.П. Кращенко. 
 
1. Про роботу Ради молодих учених при МОН у 2020 році.  
СЛУХАЛИ: О.П Ващук про хід та результати роботи Ради молодих учених           

при МОН за 2020 рік (лютий – грудень). 
УХВАЛИЛИ: затвердити результати роботи Ради молодих учених при МОН         

у 2020 році (лютий – грудень), що висвітлені в Action Plan. Членам спільноти Ради              
молодих учених при МОН, за необхідності актуалізувати інформацію в Action          
Plan до 12.00, 14.12.2020 року. 

Рішення схвалено одноголосно. 
 
2. Про проведення круглого столу. 
СЛУХАЛИ: Ю.П. Кращенко про проведення круглого столу за результатами         

проведення конкурсу з відбору претендентів на здобуття державних іменних         
стипендій найкращим молодим вченим для увічнення подій РЕВОЛЮЦІЇ        
ГІДНОСТІ ТА ВШАНУВАННЯ ПОДВИГУ ГЕРОЇВ УКРАЇНИ - ГЕРОЇВ        
НЕБЕСНОЇ СОТНІ в березні 2021 року. 

УХВАЛИЛИ: провести круглий стіл за результатами проведення конкурсу з         
відбору претендентів на здобуття державних іменних стипендій найкращим        
молодим вченим для увічнення подій РЕВОЛЮЦІЇ ГІДНОСТІ ТА        
ВШАНУВАННЯ ПОДВИГУ ГЕРОЇВ УКРАЇНИ - ГЕРОЇВ НЕБЕСНОЇ СОТНІ в         
березні 2021 року. 

Рішення схвалено одноголосно. 
 
3. Про затвердження Перспективного плану діяльності. 
СЛУХАЛИ: О.П. Ващук, А.О. Сімахова з пропозицією затвердження       

Перспективного плану діяльності Ради молодих учених при МОН у 2021 році. 
УХВАЛИЛИ: затвердити Перспективний план діяльності Ради молодих       

учених при МОН у 2021 році до 12.00, 14.12.2020 року (Додаток 1). 
Рішення схвалено одноголосно.  
 
4. Про затвердження Річного звіту. 
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СЛУХАЛИ: О.П. Ващук про затвердження Річного звіту      
(01.03.2020-31.12.2020) Ради молодих учених при МОН. 

УХВАЛИЛИ: затвердити Річний звіт (01.03.2020-31.12.2020) Ради молодих       
учених при МОН (Додаток 2). 

Рішення схвалено одноголосно.  
 
 
5. Про затвердження Положення.  
СЛУХАЛИ: О.П Ващук про затвердження ПОЛОЖЕННЯ про       

науково-популярний проєкт «Книга від вченого». 
УХВАЛИЛИ: затвердити ПОЛОЖЕННЯ про науково-популярний     

проєкт «Книга від вченого» (Додаток 3). 
Рішення схвалено одноголосно. 
 
6. Про затвердження Перспективного плану проєктів та заходів у 2021 р. 
СЛУХАЛИ: О.П. Ващук, А.О. Сімахова з пропозицією затвердження       

Перспективного плану проєктів та заходів Ради молодих учених при МОН у 2021            
році. 

УХВАЛИЛИ: затвердити Перспективний план проєктів та заходів Ради        
молодих учених при МОН у 2021 році (Додаток 4). 

Рішення схвалено одноголосно.  
 
7. Про актуалізацію плану роботи. 
СЛУХАЛИ: О.П. Ващук з пропозицією актуалізації Плану роботи Ради        

молодих учених при МОН на 2020-2022 рік і необхідності внесення змін до нього. 
УХВАЛИЛИ: залишити без змін План роботи Ради молодих учених при          

МОН на 2020-2022 році. 
Рішення схвалено одноголосно.  
 
8. Про затвердження Положення. 
СЛУХАЛИ: О.П. Ващук, К.Д. Ніколаєв, М.П. Хмара про затвердження        

ПОЛОЖЕННЯ про проєкт «Промоція здобутків молодих вчених». 
УХВАЛИЛИ: затвердити ПОЛОЖЕННЯ про проєкт «Промоція здобутків       

молодих вчених» (Додаток 5). 
Рішення схвалено одноголосно.  
 
9. Про затвердження Положення. 
СЛУХАЛИ: О.П. Ващук про затвердження ПОЛОЖЕННЯ про конкурс:       

«Монографія на грант». 
УХВАЛИЛИ: затвердити ПОЛОЖЕННЯ про конкурс:     

«Монографія на грант» (Додаток 6). 
Рішення схвалено одноголосно.  
 
10. Про організаційні питання. 
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СЛУХАЛИ: О.П. Ващук, І.Г. Губеладзе, Н.В. Коленда, К.Д. Ніколаєв з        
пропозицією долучити до (широкої розсилки РМУ при МОН України) діяльності          
РМУ при МОН України молодих вчених, які виявили бажання активно діяти в            
Раді молодих учених при МОН. 

УХВАЛИЛИ: долучити до (широкої розсилки РМУ при МОН України)         
діяльності РМУ при МОН України молодих вчених, які виявили бажання активно           
діяти в Раді молодих учених при МОН. 

Рішення схвалено одноголосно.  
 

11. Про проведення конференції Eurodoc в України. 
СЛУХАЛИ: І.Г. Губеладзе про проведення конференції Eurodoc у 2022 році         

в Україні. 
УХВАЛИЛИ: провести конференцію Eurodoc у 2022 році в Україні. 
Рішення схвалено одноголосно.  
 
12. Про створення робочої групи.  
СЛУХАЛИ: І.Г. Губеладзе про створення робочої групи «Eurodoc з питань         

проведення конференції в Україні у 2022 році» з питань проведення конференції. 
УХВАЛИЛИ: створити робочу групу «Eurodoc з питань проведення        

конференції в Україні у 2022 році» з питань проведення конференції. 
Рішення схвалено одноголосно.  
 
13. Про створення універсальної електронної форми (запит). 
СЛУХАЛИ: О.П. Ващук про створення універсальної електронної форми       

(Запит) для зовнішньої комунікації членів спільноти Ради молодих учених при          
МОН відповідно до напрямів роботи Ради молодих учених при МОН.  

УХВАЛИЛИ: створити універсальну електронну форму (Запит) для       
зовнішньої комунікації членів спільноти Ради молодих учених при МОН         
відповідно до напрямів роботи Ради молодих учених при МОН. 

Рішення схвалено одноголосно. 
 
14. Про затвердження Положення. 
СЛУХАЛИ: К.Д. Ніколаєв про затвердження ПОЛОЖЕННЯ про      

освітньо-науковий проєкт “Онлайн-лекторій”. 
УХВАЛИЛИ: затвердити ПОЛОЖЕННЯ про освітньо-науковий проєкт      

“Онлайн-лекторій” (Додаток 7). 
Рішення схвалено одноголосно.  
 
15. Про затвердження Програми. 
СЛУХАЛИ: А.О. Сімахова про затвердження ПРОГРАМИ підвищення      

кваліфікації "Акредитація освітніх програм третього рівня вищої освіти.        
Дослідницька доброчесність". 

http://www.eurodoc.net/
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УХВАЛИЛИ: затвердити ПРОГРАМУ підвищення кваліфікації     
"Акредитація освітніх програм третього рівня вищої освіти. Дослідницька        
доброчесність" (Додаток 8). 

Рішення схвалено одноголосно. 
 
16. Про персональні звіти за 2020 рік та персональні плани діяльності на            

2021 рік членів спільноти РМУ при МОН. 
СЛУХАЛИ: К.Д. Ніколаєва про стан оформлення персональних звітів за        

2020 рік та персональних планів діяльності на 2021 рік членів спільноти РМУ при             
МОН. 

УХВАЛИЛИ: подати індивідуально кожному члену спільноти РМУ при        
МОН персональний звіт за 2020 рік до 31.12.2020 р. та персональний план            
діяльності на 2021 рік до 10.01.2021 р. У випадку невиконання членом спільноти            
цього рішення, автоматично на наступному засідання РМУ при МОН членами          
РМУ при МОН розглянути питання про виключення зі складу РМУ такого члена            
спільноти РМУ при МОН. 

Рішення схвалено одноголосно. 
 

 
 

Голова Ради   Олеся ВАЩУК 
 
 

  Секретар Ради          Кирило НІКОЛАЄВ 
 


