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ПОЛОЖЕННЯ 

про науково-популярний проєкт  

“Книга від вченого” 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1. Це Положення визначає порядок організації та проведення        
презентацій науково-популярного проєкту "Книга від вченого" (далі –        
Проєкт), який є пізнавальним освітнім заходом презентації, популяризації та         
промоції наукових здобутків молодих вчених в Україні. 

1.2. Метою проведення Проєкту є підтримка талановитих молодих        
вчених, сприяння їхньої самореалізації та стимулювання подальшої творчої        
наукової діяльності шляхом популяризації їхніх професійних здобутків у        
суспільстві. 

1.3. Основними завданнями Проєкту є: 

1) презентація наукових робіт (монографій, посібників, підручників       
тощо) молодих учених шляхом використання різних форматів; 

2) сприяння промоції діяльності молодих вчених та підвищення їхнього         
професійного статусу; 

3) використання новітніх форм, методів, моделей організації       
презентації діяльності науковців та популяризації наукової діяльності; 

4) створення додаткових умов для творчих наукових пошуків молодих         
учених, а також удосконалення їх ораторської майстерності. 

1.4. Організаторами Проєкту є (далі – Організатори): 

- Рада молодих учених при Міністерстві освіти і науки України; 

- Громадська організація "Міжнародна фундація розвитку". 

1.5. Учасниками Проєкту є молоді вчені самоврядних молодіжних        
організацій, закладів вищої освіти та наукових установ усіх форм власності,          
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які фахово займаються науковою діяльністю віком до 35 років (до 40 років –             
доктори наук). 

1.6. Проєкт проводиться на засадах добровільності, відкритості та        
прозорості. 

2. ПОРЯДОК ОРГАНІЗАЦІЇ ПРОЄКТУ 

2.1. Організація і проведення Проєкту здійснюються відповідно до        
вимог цього Положення. 

2.2. Проєкт проходить на постійній основі після затвердження цього         
Положення.  

2.3. Учасники дають згоду на використання поданих ними матеріалів у          
засобах масової інформації та на офіційних ресурсах Організаторів. 

3. ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕННЯ  

3.1. Проєкт передбачає презентацію наукових робіт молодих учених        
(монографій, посібників, підручників тощо) в онлайн-форматі      
лекції-інтерв’ю на офіційних ресурсах Організаторів тощо. 

3.2. Учасники можуть брати участь у Проєкті необмежену кількість         
разів за умови оригінальності поданого матеріалу (1 лекція = 1 оригінальна           
наукова праця). 

3.3. Для участі у Проєкті учасники заповнюють онлайн-форму за         
покликанням: https://forms.gle/RrvXuCpHfyTN4JnaA. 

3.4. Організатори у тридцятиденний термін після отримання заявки про         
участь відповідають на електронну скриньку учасника, надаючи рішення        
щодо поданої заявки. 

3.5. Організатори можуть відхилити подану заявку в таких випадках: 

1) наявності недостовірної інформації у поданих учасником даних; 
2) якщо запропоновані матеріали для презентації суперечать      

принципам та завданням цього Проєкту. 

3.6. Після погодження заявки Організатори: 

1) повідомляють учаснику погоджену дату проведення презентації; 

2) розміщують анонс на офіційних ресурсах Організаторів; 

3) здійснюють технічну організацію проведення презентації; 

4) публікують новини/анонси/релізи/тощо та здійснюють промоцію      
наукової роботи учасника; 



 

5) готують та надсилають на електронну скриньку учаснику сертифікат         
про участь у Проєкті. 

 

4. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 

1. Проєкт стартує з моменту ухвалення цього Положення і вважається 
закритим з моменту винесення рішення Організаторами про закінчення. 

2. Презентації наукових робіт відбуваються по мірі опрацювання        
заявок. За рішенням Організаторів Проєкту терміни презентації наукових        
робіт можуть бути змінені, про що обов'язково учасникам завчасно         
повідомляється. 
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