
Додаток 7 до Протоколу №5 від 11 грудня 2020 року 
 

ЗАТВЕРДЖЕНО: 
 

Протоколом засідання  
Ради молодих учених при МОН 

№ 5 від 11.12.2020 р. 
 

ПОЛОЖЕННЯ 
про освітньо-науковий проєкт “Онлайн-лекторій” 

 
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 
1.1. Це Положення визначає порядок організації та проведення лекцій для          

учасників освітньо-наукового проєкту “Онлайн-лекторій" (далі – Проєкт) Ради        
молодих учених при Міністерстві освіти і науки України (далі - РМУ при МОН). 

1.2. Головною метою Проєкту є підвищення професійного рівня молодих         
науковців шляхом проведення освітньо-наукових лекційних зустрічей (дистанційно,       
очно тощо). 

1.3. Концепція Проєкту передбачає цикл навчально-пізнавальних щомісячних       
лекцій, орієнтованих на актуальні проблеми становлення та професійного розвитку         
молодих вчених України. 

1.4. Основні завдання Проєкту: 
1.4.1. Забезпечення оволодіння сучасними формами організації та проведення        

наукових досліджень; 
1.4.2. Сприяння розвитку професійного рівня та формуванню наукового        

потенціалу молодих вчених України; 
1.4.3. Забезпечення молодих вчених необхідною консультативною та експертною        

допомогою; 
1.4.4. Використання новітніх форм, методів, моделей організації навчання та         

підвищення кваліфікації науковців в Україні. 
1.5. Організатором Проєкту є (далі – Організатор) Рада молодих учених при           

Міністерстві освіти і науки України. 
1.6. Учасниками Проєкту є молоді вчені самоврядних молодіжних організацій,         

закладів вищої освіти та наукових установ усіх форм власності, які фахово займаються            
науковою діяльністю віком до 35 років (до 40 років – доктори наук). 

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

 
2. ПОРЯДОК ОРГАНІЗАЦІЇ ТА ПРОЦЕДУРА ПРОВЕДЕННЯ 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. Проєкт передбачає проведення щорічно дванадцяти освітньо-наукових       
незалежних лекцій для молодих вчених, тематика яких відповідає потребам наукової          
спільноти, побажанням слухачів та викликам часу. Лекції в рамках Проєкту носять           
актуальний прикладний характер та відповідають потребам дійсності. 

2.3. Організатор оприлюднює у тижневий термін до початку лекції інформацію          
щодо її проведення на офіційних веб-ресурсах із посиланням на реєстраційну форму           
участі : https://forms.gle/fUboiedpQ8mQYLwf9 / 

2.4. Організатор у тижневий термін після отримання заявок надає Учасникам          
посилання для доступу до лекції. 

2.5. Організатор може відхилити подану заявку у випадку некоректного         
заповнення або  наявності недостовірної  інформації про Учасника. 

2.6. Лекції проходять на онлайн-платформах у форматі закритої зустрічі за          
попередньою реєстрацією. 

2.7. Лекторами/Спікерами у Проєкті виступають вітчизняні та закордонні вчені,         
освітяни, публічні особистості, винахідники, професійні діячі, що розкривають        
заявлену тематику лекцій. 

2.8. Кількість Учасників у Проєкті необмежена. 
2.9. Організатор звітує про проведення кожної лекції на своїх офіційних          

інтернет-ресурсах протягом 15 днів з дня проведення. 
 

3. ЗАОХОЧЕННЯ УЧАСНИКІВ 
 
3.1. Учасники Проєкту нагороджуються сертифікатами участі. 
3.2. Лекторам, спікерам, юридичним та фізичним особам, які активно сприяли          

організації та проведенню Проєкту висловлюються подяки від Організатора. 
 

4. ФІНАНСУВАННЯ 
 
4.1. Витрати на матеріально-технічне забезпечення і іншу підтримку здійснює         

Організатор за допомогою та у співпраці з іншими фізичними та юридичними особами. 
4.2. Фінансування Проєкту здійснюється за рахунок джерел відповідно до         

чинного законодавства. 
 

5. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 
 
5.1. Проєкт стартує з моменту ухвалення цього Положення і вважається закритим           

з моменту винесення рішення Організаторами про закінчення. 
5.2. За виключних умов кількість проведених лекцій, склад учасників,         

лекторів/спікерів можуть бути змінені Організатором, про що повідомляється        
Учасникам Проєкту за допомогою електронних засобів зв'язку. 
 
Голова Ради        Олеся ВАЩУК 
 

https://forms.gle/fUboiedpQ8mQYLwf9

