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Рада молодих учених при Міністерстві освіти і науки України 
 

 

КОНСУЛЬТАТИВНО-ДОРАДЧА  

З 1 березня 2020 р. по 31 грудня 2020 р. Радою молодих учених при Міністерстві               

освіти і науки України: 

- направлено відкритий лист до Президента України, Голови Верховної Ради         

України, Прем’єр-міністра України щодо неприпустимості скорочення      

фінансування науки в Україні; 

- підготовлено та спрямовано запити до Державного комітету статистики та         

МОН щодо статистики відносно молодих учених; 

- подано пропозиції до проєкту Закону України «Про Державний бюджет         

України» на 2021 рік; 

- подано пропозиції до проєкту Закону України «Про авторське право і          

суміжні права»;  

- подано пропозиції до Закону України «Про вищу освіту»; 

- подано пропозиції до Закону України «Про наукову та науково-технічну         

діяльність»; 

- подано пропозиції до проєкту Закону України «Про основні засади         

молодіжної політики»; 

- подано пропозиції щодо внесення змін до Положення «Про проведення         

конкурсів наукових проектів»; 

- подано пропозиції щодо політики повернення та мобільності молодих        

вчених; 

- подано пропозиції щодо отримання державних іменних стипендій       

найкращим молодим вченим для увічнення подій Революції Гідності та         

вшанування подвигу Героїв України; 
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- подано пропозиції щодо внесення змін до Постанови Кабінету Міністрів         

України № 963 від 14.06.2000 р. «Про затвердження переліку посад          

педагогічних та науково-педагогічних працівників»;  

- подано пропозиції щодо продовження діяльності спеціально створених рад        

для здобувачів ступеня доктора філософії, що навчаються за новими         

PhD-програмами в рамках започаткованого експерименту;  

- подано пропозиції щодо видів і результатів професійної діяльності особи         

за спеціальністю, яка застосовується до визнання кваліфікації, відповідної        

спеціальності та ін. 

Рада молодих учених при МОН у 2020 році активно працювала над методичними            

рекомендаціями, критеріями оцінки вчених, інструкціями та механізмами проведення        

конкурсних відборів, грантів та творчих наукових проєктів: 

- подано пропозиції до проєкту Порядку присудження наукових ступенів; 

- подано пропозиції щодо вдосконалення умов проведення конкурсного відбору        

проєктів наукових робіт, науково-технічних (експериментальних) розробок      

молодих вчених на 2021 рік; 

- подано пропозиції до Інструкції з оформлення і подання документів для          

присудження Премії Верховної Ради України молодим вченим; 

- подано пропозиції щодо критеріїв оцінки наукових досягнень претендентів на         

стипендію Кабінету Міністрів України для молодих учених; 

- подано пропозиції щодо методики оцінки вченого; 

- подано пропозиції стосовно запровадження парадигми Відкритої науки в        

Україні; 

- подано пропозиції щодо протидії академічній недоброчесності; 

- подано пропозиції щодо сприяння розповсюдження опитувальника стосовно       

визначення реалізації потенціалу молодих вчених та інтеграції науки, освіти,         

бізнесу; 
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- подано пропозиції щодо проведення всеукраїнського соціально-психологічного      

дослідження серед молодих вчених України; 

- подано рекомендації стосовно розвитку transferable skills (перехідні, універсальні        

навички), soft skills (м’які навички) молодих вчених; 

- подано пропозиції щодо кодексу експерта; 

- подано пропозиції щодо заміщення вакантної посади завідувача кафедри; 

- подано пропозиції щодо державних статистичних спостережень; 

- подано пропозиції щодо соціального захисту наукового працівника; 

- подано пропозиції щодо Премії Президента України для молодих вчених; 

- подано пропозиції до оновлення наукових напрямів Конкурсу та персонального         

складу робочої групи щодо конкурсного відбору експертів; 

- подано пропозиції щодо проблемних питань державного супроводу наукової        

діяльності. 

Рада молодих учених при МОН України в цей період була залучена до ряду             

робочих груп Міністерства освіти і науки України, зокрема Робочої групи з питань            

дерегуляції у сфері наукової та науково-технічної діяльності, Робочої групи з питань           

проведення конкурсного відбору проєктів наукових робіт.   

За цей період Рада молодих учених при МОН України прийняла участь у            

організації роботи конкурсних комісій у сфері науки і освіти, зокрема: 

- організація конкурсу з відбору експертів серед молодих вчених закладів         

вищої освіти і наукових установ України для участі у рецензуванні          

наукових проектів, поданих на конкурси для отримання фінансування із         

державного бюджету; 

- у роботі конкурсної комісії Конкурсу наукових проєктів для молодих         

вчених; 
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- у роботі конкурсної комісії з присудження Премії Верховної Ради України          

молодим ученим та іменних стипендій Верховної Ради України для         

молодих учених – докторів наук; 

- у роботі конкурсної комісії з призначення академічних стипендій для         

студентів та курсантів імені Героїв Небесної Сотні; 

- у роботі конкурсної комісії з призначення державних іменних стипендій         

найкращим молодим вченим для увічнення подій Революції гідності та         

вшанування подвигу Героїв Небесної Сотні. 

Голова Ради молодих учених при МОН включена до складу Колегії МОН. 
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ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАТИВНА 

За цей період 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: 

- презентації молодих учених Європи, Eurodoc на Bologna Follow-up group meeting          

LXIX, 4-5 березня 2020 року; 

- онлайн опитування на тему: «Наукові комунікації молодих вчених під час          

карантину»; 

- прямий ефір на тему: «10 секретів самоефективності вченого на карантині».          

Спікер: Ірина Губеладзе, 08 квітня 2020 року; 

- прямий ефір на тему: «Стати вченим?! Чи як вмовити молодь йти в            

аспірантуру?». Спікер: Олеся Ващук, 17 квітня 2020 року; 

- обговорення на тему: «Як ефективно проводити онлайн уроки». Спікер: Стівен          

Бенхам, 22 квітня 2020 року; 

- прямий ефір на тему: «Індивідуальні можливості державної підтримки діяльності         

молодих учених». Спікер: Анастасія Сімахова, 05 травня 2020 року; 

- прямий ефір на тему: «Як стати успішним аспірантом?». Спікер: Наталія          

Розмаріцина, 15 травня 2020 року; 

- прямий ефір на тему: «Шляхи розвитку об’єднань молодих учених на          

регіональному рівні – досвід, інструменти, перспективи». Спікер: Наталія        

Деревягіна, 20 травня 2020 року; 

- прямий ефір на тему: «Діджиталізація освіти та науки: Digital Education/Science».          

Спікер: Марина Хмара, Дарина Кушерець,  29 травня 2020 року; 

- всеукраїнське соціологічне дослідження серед молодих учених, яке стартувало        

30 травня 2020 року; 
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- проєкт «Дослідницька доброчесність: цінності та виклики» за підтримки        

Посольства Нідерландів у рамках програми «Культура законності», 1 червня         

2020 року; 

- ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Залучення патріотично активної       

молоді до розвитку громадянського суспільства як чинник соціальної безпеки         

України», 4 червня 2020 року; 

- онлайн-конференція за участі кращого молодого вченого з США - Романа          

Шеремети (Roman Sheremeta), 12 червня 2020 року; 

- прямий ефір на тему: «Міжнародна мобільність молодих науковців: від теорії до           

практики». Спікер: Людмила Підкуймуха, 19 червня 2020 року; 

- вебінар ««Хижацькі« видавництва та конференції: зміст неважливий, тільки        

плати», 19 червня 2020 року; 

- у межах проєкту молодих вчених «Реалізація потенціалу молодих вчених в          

інтеграції науки, освіти, бізнесу» проведено фокус-групу в дистанційному        

форматі, 24 червня 2020 року; 

- прямий ефір на тему: «Українська фундаментальна наука та        

американо-європейські цінності: погляди молодих учених», 26 червня 2020 року; 

- конференція Ради молодих учених при МОН України «Як молодому вченому          

мати баланс «сім‘я та робота», 08 липня 2020 року; 

- щорічна конференція Євродок «Open Up Your Science», 22-23 липня 2020 року; 

- Щорічні загальні збори Євродок, обрання українських молодих вчених як         

представників в Євродок, 24-25 липня 2020 року; 

- презентація офіційного сайту Ради молодих учених при МОН на сторінці          

Фейсбук РМУ при МОН, 28 липня 2020 року; 

- презентація перекладеного на українську мову звіту Eurodoc «Виявлення        

наскрізних навичок та компетентностей для підвищення працездатності та        

конкурентоспроможності молодих учених», 31 липня 2020 року; 

- онлайн зустрічі: «Роль Ради молодих учених при МОН у розбудові освітнього та            

наукового середовища України«, в рамках соціально-освітнього проекту       
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«Наукова та освітня дипломатія університету» від Science and Education         

Diplomacy Platform Школа молодого українського дипломата IIR Business School         

Інститут міжнародних відносин КНУ імені Тараса Шевченка, 7 серпня 2020          

року; 

- прямому ефірі: «Через наукову комунікацію до квантових звершень в науці», 16           

серпня 2020 року; 

- вебінарах з використання бази даних WEB OF SCIENCE CORE COLLECTION,          

8-11 вересня 2020 р.; 

- щорічних Європейських днях досліджень та інновацій 2020, 22-24 вересня 2020          

р.; 

- прямому ефірі: «Жінка в науці: перспективи та особливості», 30 вересня 2020 р.; 

- онлайн лекції в рамках проєкту - Онлайн-лекторій РМУ при МОН: «Невербальні           

компоненти комунікації вченого» або «не забувай - твоє тіло каже більше за            

тебе», 14 жовтня 2020 р.; 

- Школі молодого лідера-2020, м. Дніпро, 16-18 жовтня 2020 р.; 

- VIII Всеукраїнській науково-практичній конференції «НАУКОВА МОЛОДЬ      

2020» 21 жовтня 2020 р.; 

- прямому ефірі «Форми організації та функціонування рад молодих вчених в          

Україні», 30 жовтня 2020 р.; 

- круглому столі «Наука для та з суспільством в умовах пандемії», 10 листопада            

2020 р.; 

- онлайн-презентації звіту «Сучасний стан спільноти молодих учених в Україні»,         

18 листопада 2020 р.; 

- IV Всеукраїнській науково-практичній конференції здобувачів вищої освіти і        

молодих учених «ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ТЕРИТОРІЙ: ТЕОРІЯ І       

ПРАКТИКА» 19-20 листопада 2020 р.; 

- всеукраїнській науково-практичній онлайн-конференції «Молодий вчений     

модерну – фундамент розвитку освіти, науки та бізнесу в Україні», 25 листопада            

2020 р.; 
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- XV Шинкаруківських читаннях: Науково-практична конференція «Людина в        

системі цінностей: сучасні виміри», 26 листопада 2020 р.; 

- восьмій ювілейній міжнародно-технічній конференції студентів, аспірантів, і       

молодих вчених, присвячена 20-річчю Ради молодих вчених Дніпропетровської        

області: «Молодь: наука та інновації», 26-27 листопада 2020 р.; 

- онлайн-лекції: «Ґрід у ЦЕРН та перспективи його використання в освіті» 27           

листопада 2020 р.; 

- онлайн-зустрічі з Андре Енрікесом, представникам Міжнародного консорціуму       

асоціацій дослідницького персоналу ICoRSA, 30 листопада 2020 р.; 

- четвертій зустрічі Київського Форуму організацій громадянського суспільства       

«2020: РІК ВИКЛИКІВ ТА ТРАНСФОРМАЦІЙ за темою: «Молодь як ключ до           

успішного розвитку столиці», 3 грудня 2020 р.; 

- XVІ міжнародній науково-практичній конференції студентів та молодих вчених        

«MAJESTY OF MARKETING», 10 грудня 2020 р.; 

- прямому ефірі присвяченому конкурсу робіт «Відзнака на честь Юрія         

Тарасовича Вербицького», 11 грудня 2020 р. 

 

2020 рік ознаменувався для Ради молодих учених при Міністерстві освіти і науки            

України у новому векторі комунікативної діяльності. Членам Ради були проведені          

регіональні зустрічі з метою налагодження взаємозв’язків між Радами молодих вчених          

закладів вищої освіти, наукових установ, державних інституцій. Метою проведених         

зустрічей є презентація діяльності РМУ при МОН України, діяльності рад молодих           

вчених областей, обговорення можливості та викликів у діяльності молодих вчених          

регіону. Зокрема були проведені: 

- регіональна зустріч рад молодих вчених Миколаївської області, м. Миколаїв, 4          

вересня 2020 р.; 

- регіональна зустріч рад молодих вчених Чернігівської області, м. Чернігів, 21          

вересня 2020 р.; 
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- регіональна зустріч рад молодих вчених Сумської області, м. Суми, 22 вересня           

2020 р.; 

- регіональна зустріч рад молодих вчених Харківської області, м. Харків, 23          

вересня 2020 р.; 

- регіональна зустріч рад молодих вчених Полтавської області, м. Полтава, 24          

вересня 2020 р.; 

- регіональна зустріч рад молодих вчених Дніпропетровської області, м. Дніпро,         

19 жовтня 2020 р. 

 

З метою координації зусиль в науково-дослідній діяльності та створення         

спільних науково-освітніх й науково-дослідних структур, комерціалізації наукових       

розробок та технологій шляхом розвитку співробітництва підписано Меморандум про         

співробітництво та партнерство Ради молодих вчених при Міністерстві освіти і науки           

України з Видавничою групою «Гельветика». Також відбулося підписання        

Меморандуму про партнерство та співробітництво з Державною інноваційною        

фінансово-кредитною установою. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ОРГАНІЗАЦІЙНА 
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Рада молодих учених при Міністерстві освіти і науки України 
 

Рада молодих учених при МОН з 01.03.2020 р. по 31.12.2020 р. організувала і             

стала співорганізатором 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.  

29 вересня 2020 р. вперше був проведений масштабний онлайн-захід в умовах           

пандемії перший Всеукраїнський форум рад молодих вчених. Основною метою         

форуму є створення платформи для розвитку зв’язків між молодими ученими,          

сприяння створенню рад молодих учених та налагодження діалогу між ними, органами           

влади та громадськістю. За результатами Форуму всіма учасниками була підписана          

Резолюція згідно якої побудований перспективний план співпраці на 2021 рік. 

РМУ при МОН України були організовані і проведені: 

- проект «Онлайн-лекторій Ради молодих учених при Міністерстві освіти і науки          

України», квітень-грудень 2020 р.; 

- ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Залучення патріотично активної       

молоді до розвитку громадянського суспільства як чинник соціальної безпеки         

України», 4 червня 2020 р.;  

- конференція Ради молодих учених при МОН України: «Як молодому вченому          

мати баланс «сім‘я та робота», 08 липня 2020 року; 

- Всеукраїнський (національний) конкурсу наукових та навчальних видань       

«ВІДКРИТА НАУКА, СТАЛИЙ РОЗВИТОК, ІННОВАЦІЙНІ     

АГРОТЕХНОЛОГІЇ», серпень 2020 р.; 

- Перша Літня Школа молодого науковця Ради молодих учених при Міністерстві          

освіти і науки України (Літня), 17-21 серпня 2020 р.; 

- Осіння Школа молодого науковця Ради молодих учених при Міністерстві освіти          

і науки України, 30 листопада-4 грудня 2020 р. 

 

МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ 
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Рада молодих учених при Міністерстві освіти і науки України 
 

2020 рік хоч і був обмеженим карантинними заходами, разом з тим не            

зупинялася робота РМУ при МОН України над пошуком партнерів та розширенням           

кола зав’язків із зарубіжними партнерами. 

У березні ініційоване дослідження «Якість наукового керівництва PhD        

студентами» спільно із представниками Євродок (вчені з Польщі та Словаччина), до           

робочої групи якої входять Поліщук Є., Москвіна В., Розмаріцина Н., Іванець І.,            

Куширець Д. Необхідно відмітити, що представники з України складають більше ніж           

60% складу робочої групи. Розроблено методологію дослідження, зібрано дані з усіх           

27 країн. Зараз триває процес обробки даних та підготовка звіту з дослідження. 

У травні було підготовлено переклад документу Євродок «Наскрізні навички у          

становленні кар'єри молодого вченого», здійснено його презентацію на сторінці РМУ          

при МОН України у Фейсбук та проведено майстер-клас, що стосувався роботи в            

команді молодих учених. Переклад документу надіслано до профільного департаменту         

Міністерства освіти і науки України. 

В липні 2020 р. РМУ при МОН України прийняла участь у Щорічних загальних             

зборах (Annual General Meetings) та Щорічній конференції Євродок (Eurodoc annual          

conference), де Поліщук Є. виступила з доповіддю «Популяризація науки: досвід          

молодих учених». У заходах також брали участь Ірина Дегтярьова (членкиня          

Консультаційної ради Євродок, консультантка РМУ при МОН України) та Олександр          

Березко (член Ради правління Євродок, консультант РМУ при МОН України). 

У 2020 році Рада молодих учених при МОН України брала участь у конференції             

Eurodoc «Open Up Your Science!», як офіційний член Євродоку. Основною метою           

щорічної конференції Eurodoc в 2020 році було створення платформи для об’єднання           

членів Євродоку, тобто Національної асоціації (НС), дослідників ранньої кар'єри         

(ECR), розробників політики вищої освіти, університетів, установ фінансування,        

бізнесу та інших зацікавлених сторін для вирішення питання, що стосуються ECR,           

вищої освіти та досліджень.  
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Рада молодих учених при Міністерстві освіти і науки України 
 

РМУ при МОН України стала співорганізатором конференції «Проектний підхід         

в освітній сфері в часи КОВІД-19: міжнародний підхід», де Поліщук Є. виступила із             

доповіддю «Інтернаціоналізація діяльності молодих учених під час КОВІД: сучасний         

стан та погляд у майбутнє. Основні організатори: Католицький університет у          

Розумберок (Словаччина), Центральна академія досліджень та сертифікацій (Україна),        

Університет соціальних наук (Польща). 

Було вичвчено зарубіжний досвід шляхів подолання сучасних викликів        

науковців та представлено 21.10.2020 р. на конференції доповідь «Виклики у науці та            

шляхи їх подолання: СВІТОВИЙ досвід». 

Протягом 2020 року спільно з ДВНЗ «Київський національний економічний         

університет імені Вадима Гетьмана» було здійснено дослідження «Реалізація        

потенціалу молодих учених». Це дослідження є розширенням дослідження «2017         

Career Tracking Survey of Doctorate Holders» (Європейська наукова фундація).         

Попередні результати дослідження було представлено в листопаді 2020 року на          

сторінці РМУ при МОН у Фейсбук. Документи були надіслані до департаменту           

Міністерства освіти і науки України. Координатор від РМУ при МОН України:           

Поліщук Є.А. 

Два рази на місяць здійснюється анонс Дайджесту Євродок, який публікується на           

сторінці РМУ при МОН України у Фейсбук. 

Проведено переговори щодо можливої співпраці з International Consortium of         

Research Staff Associations (ICoRSA). 

Ведуться роботи із написанням проектних заявок разом з міжнародними         

партнерами.  
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Рада молодих учених при Міністерстві освіти і науки України 
 

ПРОЄКТИ 

Відповідно до напрямків діяльності Рада молодих учених при МОН стала          

ініціатором та організатором таких проектів у 2020 році: 
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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. Монографія на грант - конкурс грантів на видання монографій         

молодих вчених; 

4. Здобутки молодих вчених – проект зі сприяння промоції        

здобутків молодих вчених; 

5. Всеукраїнський (національний) конкурс наукових та     

навчальних видань «Відкрита наука, сталий розвиток,      

інноваційні агротехнології« - конкурс наукових та навчальних       

видань; 

6. Ніч молодіжної науки – науково-популярний захід з метою        

популяризації наукових здобутків молодих вчених України,      

налагодження співпраці між молодими науковцями,     

встановлення зв'язків з основними стейкхолдерами. 

7. Книга від вченого – науково-популярний захід, що створений з         

метою презентацій наукових доробок (книг, підручників,      

монографій тощо) молодих вчених. 



Рада молодих учених при Міністерстві освіти і науки України 
 

 

ІНІЦІАТИВИ 

Рада молодих учених при МОН України у 2020 році відповідно до напрямків            

діяльності ініціювала: 

1. Акумуляцію наукових рішень з питань протидії СОVID-19 серед молодих         

вчених; 

2. Встановлення в Україні Дня молодого ученого; 

3. Проведення всеукраїнського дослідження щодо комунікації молодих вчених під        

час карантину; 

4. Створення в Україні Офісу вченого; 

5. Проведення всеукраїнського соціологічного дослідження серед молодих вчених; 

6. Створення Реєстру молодих вчених для кооперації та посилення комунікаційних         

зв'язків; 

7. Запровадження премії «Молодий науковець року»;  

8. Створення Реєстру Рад молодих учених України; 

9. Створення Реєстру стажування та підвищення кваліфікації для наукових та         

науково-педагогічних працівників в Україні. 

 

 

 

 

Голова Ради    Олеся ВАЩУК 
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https://mon.gov.ua/storage/app/media/nauka/rada%20molodich%20uchenich/2020/07/komunikatsii-molodikh-vchenikh-pid-chas-karantinu.pdf
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