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КОНСУЛЬТАТИВНО-ДОРАДЧА
З 1 липня 2021 р. по 30 вересня 2021 р. Радою молодих учених при
Міністерстві освіти і науки України:
- подано пропозиції до Закону України «Про наукову і науково-технічну
діяльність» щодо поняття «молодий вчений»;
- подано пропозиції до проєкту наказу «Про затвердження Положення про
спеціалізовану вчену раду з присудження наукового ступеня доктора наук»
відповідно до Закону України «Про наукову і науково-технічну діяльність»;
- подано пропозиції до проєкту наказу «Про затвердження уніфікованих
форм

актів,

що

складаються

за

результатами

проведення

планового

(позапланового) заходу державного нагляду (контролю) у сфері освітньої
діяльності, що підлягає ліцензуванню, та інших організаційно-розпорядчих
документів», відповідно до Закону України «Про основні засади державного
нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності»;
- подано пропозиції до проєкту наказу «Про внесення змін до Порядку
проведення експертною комісією виїзної ліцензійної експертизи на рівнях
фахової передвищої та вищої освіти», який визначає уніфіковані форми
висновків щодо дотримання здобувачем ліцензії (ліцензіатом) Ліцензійних умов
провадження освітньої діяльності на рівні вищої та фахової передвищої освіти з
підстав визначених Законами України «Про фахову передвищу освіту» та «Про
вищу освіту»;
- подано пропозиції до проєкту Указу «Питання Національної премії
України імені Бориса Патона та підвищення ефективності підтримки наукової та
науково-технічної діяльності молодих вчених», відповідно до Закону «Про
внесення змін до статті 11 Закону України «Про державні нагороди України» №
1399-ІХ;
- подано пропозиції до проєкту постанови Кабінету Міністрів України
«Про внесення змін до Переліку галузей знань і спеціальностей, за якими
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здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти», розроблений згідно з
частиною третьою статті 9 Закону України «Про вищу освіту»;
- подано пропозиції до проєкту наказу Міністерства освіти і науки України
від 14 грудня 2015 року № 1287 «Про затвердження Положення про проведення
Міністерством освіти і науки України Конкурсу проектів наукових робіт та
науково-технічних

(експериментальних)

розробок

молодих

вчених,

які

працюють (навчаються) у вищих навчальних закладах та наукових установах, що
належать до сфери управління Міністерства, подальше виконання цих робіт і
розробок за рахунок коштів загального фонду державного бюджету та управління
ними», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 06 січня 2016 року за №
15/28145, з нормами законів України «Про наукову і науково-технічну діяльність»,
«Про вищу освіту» в частині визначення віку молодого вченого;
- подано пропозиції до проєкту постанови Кабінету Міністрів України
«Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 16 серпня 1994
р. № 560 та від 23 серпня 1994 р. № 582», що розроблено за доручення Прем’єрміністра України від 06.10.20 №40762/1/1-20 до Закону України від 03.09.20
№870-ІХ «Про внесення змін до ЗУ «Про наукову і науково-технічну діяльність»
щодо уточнення деяких положень»;
- подано пропозиції до проєкту Положення про атестацію педагогічних
працівників;
- подано пропозиції до проєкту Закону «Про внесення змін до деяких
законів України щодо активізації діяльності наукових парків»;
- подано пропозиції змін до ЗУ «Про публічні закупівлі»;
- подано пропозиції змін до Закону України «Про вищу освіту» щодо статті
41. Наукові товариства студентів (курсантів, слухачів), аспірантів, докторантів і
молодих вчених;
- подано пропозиції до проекту Закону України «Про внесення змін до
деяких законів України щодо військової освіти та науки».
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В рамках аналітичної діяльності проведено аналіз державного замовлення
на підготовку наукових, науково-педагогічних кадрів, на підвищення кваліфікації
та перепідготовку кадрів за п'ять останніх років 2017-2021.
Також були проведені консультації та інформування молодих вчених
закладів вищої освіти та наукових установ:
- щодо участі молодих вчених у Всеукраїнському конкурсу «Молодий
вчений року»;
- інформування щодо проєкту МОН України і РМУ при МОН України
«Конкурсу до 25-ї річниці Конституції України»;
- представлення номінантів Всеукраїнського конкурсу «Молодий вчений
року»;
- роз’яснення щодо функцій, діяльності Клубу молодих вчених Києва;
- презентація проєкту РМУ при МОН України «Книга захиснику»;
- обговорення щодо поточних проблем та шляхів їх вирішення, стану та
перспектив розвитку Рад молодих вчених, методи активізації діяльності та
помноження результативності роботи;
- організації виставки досягнень молодих учених України в авіаційній та
ракетно-космічній галузі імені Леоніда Каденюка.
За цей період Рада молодих учених при МОН активно працювала над
методичними рекомендаціями, критеріями оцінки вчених, інструкціями та
механізмами проведення конкурсних відборів, грантів та творчих наукових
проєктів:
- пропозиції змін до Положення Конкурсу проектів наукових робіт та
науково-технічних (експериментальних) розробок молодих вчених (Коленда
Н., Ніколаєв К., Поліщук Є., Москвіна В.);

- у складі робочої групи щодо питань Президентського університету;
(Кушерець Д., Ніколаєв К., Прохорчук О., Сімахова А.);
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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 (Ващук О., Сімахова А.);
- у складі робочої групи МОН України з розроблення моделі регіональної
(територіальної) програми науково-технічного розвитку та рекомендацій
щодо подальшого впровадження її в регіонах України (Хорольський А.,
Шепітько М.);

- у складі конкурсної комісії Конкурсу до 25-ї річниці Конституції України;
(Ващук О., Макарук Л., Торбас О., Шепітько М.);

- у складі конкурсної комісії щодо призначення стипендій Героїв Небесної
сотні (Ващук О., Прохорчук О., Макарук Л.);
- у складі робочої групи МОН з відбору Експертів для проведення
конкурсного відбору проєктів, що фінансуються за кошти державного
бюджету (Хорольський А., Куницький С., Москвіна В., Коленда Н., Поліщук Є.,
Деревягіна Н., Торбас О., Семенець-Орлова І., Хмара М., Ніколаєв К.);

- 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
(Хорольський А.);

- у складі робочої групи, щодо проведення спільного заходу з Національним
фондом досліджень, Офісом Президента присвяченого до дня науки (Ващук
О., Хорольський А., Ніколаєв К., Сімахова А., Прохорчук О.).
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ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАТИВНА
У визначені строки була проведена та взята участь у низці заходів,
більшість із яких у форматі онлайн-зустрічей, прямих ефірів, що дозволило у
режимі дистанційного формату активно проводити інформаційно-комунікативну
діяльність. Серед них:
-

онлайн-презентація Конкурсу до святкування 25-ї річниці Конституції

України. Спікер: Олександр Торбас, 12 липня 2021 р.;
- презентації освітньої програми «Освітній менеджмент з імплементацією
штучного інтелекту та технологій цифровізації», 22 липня 2021 р. (Ващук О,
Кушерець Д., Поліщук Є.);

- онлайн-презентація Всеукраїнського конкурсу «Молодий вчений року», 13
липня 2021 р. (організатори - Кушерець Д., Хмара М., Ващук О., учасники - Куницький
С., Малогулко Ю., Сімахова А.);

- презентація результатів конкурсу «Монографія на грант»; (Ващук О.,
Красовська Г.)

- зустріч №6 «Он-лайн лекторію РМУ при МОН». Спікер: Ірина Яцик, 30
вересня 2021 р.;
-

презентація проєкту РМУ при МОН України «Книга захиснику»

(Верхотурова М.);

- популяризація досягнень молодих учених України на телеканалі Інтер у
програмі «Ранок з Інтером», 24 серпня 2021 р. (Ващук О., Кушерець Д., Сімахова
А.);

- прямий ефір на UA: Українське радіо «Позбавлення ступенів бакалавра та
магістра у разі виявлення у наукових роботах плагіату», 1 вересня 2021 р.
(Ващук О.);

- презентація Клубу молодих вчених Києва (Ващук О., Кириленко А.).
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Членами Ради були проведені зустрічі Спілки рад молодих вчених 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:
- Спілка Рад молодих вчених, 21 липня 2021 р. (Ващук О., Хорольський А.,
Кушерець Д., Хмара М., Сімахова А., Матвєєва К.,);

- Спілка Рад молодих вчених, 25 серпня 2021 р. (Ващук О., СеменецьОрлова І., Сімахова А.);

- Спілка Рад молодих вчених, 23 вересня 2021 р. (Ващук О., Хорольський
А., Матвєєва К., Савєнков О.)
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ОРГАНІЗАЦІЙНА
Рада молодих учених при МОН України з 01.07.2021 р. по 30.09.2021 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 країнах.
РМУ при МОН України були організовані і проведені:
-

засідання робочої групи щодо розробки модельної регіональної програми

підтримки молодих вчених, липень-серпень 2021 р.;
-

проєкт «Онлайн-лекторій Ради молодих учених при Міністерстві освіти і

науки України», вересень 2021 року;
-

засідання робочої групи щодо розробки модельної регіональної програми

підтримки молодих вчених, 13 липня 2021 року;
-

засідання робочої групи щодо підготовки та реалізації проекту

«Президентський університет», 13 липня 2021 р.;
-

щорічна конференція Eurodoc 2021, 14-15 липня 2021 р.;
засідання робочої групи щодо розробки модельної регіональної програми

підтримки молодих вчених, 19 липня 2021 року;
-

засідання робочої групи щодо розробки модельної регіональної програми

підтримки молодих вчених, 22 липня 2021 року;
-

засідання робочої групи щодо розробки модельної регіональної програми

підтримки молодих вчених, 27 липня 2021 року;
-

засідання робочої групи щодо розробки модельної регіональної програми

підтримки молодих вчених, 29 липня 2021 року;
-

робоча зустріч членів РМУ при МОН щодо проведення конференції та

щорічних зборів Євродок у 2023 році, 30 липня 2021 р.;
-

ІІ Форум Рад молодих вчених. Етап 1, 3-5 серпня 2021 р. (Ващук О.,
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Хорольський А., Куницький С., Прохорчук О., Шепітько М., Сухіх А., Саюк М., Коць Є.,
Сімахова А.);

-

засідання робочої групи щодо розробки модельної регіональної програми

підтримки молодих вчених, 9 серпня 2021 року;
-

Школа молодого науковця 2.0, 25-29 серпня 2021 р.;

-

засідання №3 робочої групи з розроблення Національного плану щодо

відкритої науки, 26 серпня 2021 р.;
-

засідання робочої групи МОН України з розроблення моделі регіональної

(територіальної) програми науково-технічного розвитку та рекомендацій щодо
подальшого впровадження її в регіонах України, 27 серпня 2021 р.;
-

нарада робочої групи «Молодь» Національної ради України з питань

розвитку науки і технологій з підготовки пропозицій щодо створення системи
стимулів для молодих вчених, 27 серпня 2021 р.;
-

спільне засідання двох робочих груп МОН України (робочої групи

«Інфраструктура» та робочої групи «Open science») щодо термінології до Закону
України «Про наукову і науково-технічну діяльність», 30 серпня 2021 р.;
-

чергове засідання Ради молодих учених при Міністерстві освіти і науки

України, 30 серпня 2021 р.;
-

нарада робочої групи «Молодь» Національної ради України з питань

розвитку науки і технологій з підготовки пропозицій щодо створення системи
стимулів для молодих вчених, 2 вересня 2021 р.;
-

онлайн-нарада «Відкрита наука» щодо термінології до Закону України

«Про наукову і науково-технічну діяльність», 2 вересня 2021 р.;
-

засідання робочої групи МОН України з розроблення моделі регіональної

(територіальної) програми науково-технічного розвитку та рекомендацій щодо
подальшого впровадження її в регіонах України, 2 вересня 2021 р.;
-

презентація проєкту «Клуб молодих вчених Києва», 7 вересня 2021 р.;

-

онлайн-нарада робочої групи «Молодь» Національної ради України з

питань розвитку науки і технологій з підготовки пропозицій щодо створення
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системи стимулів для молодих вчених, 13 вересня 2021 р.;
-

онлайн-нарада робочої групи «Молодь» Національної ради України з

питань розвитку науки і технологій з підготовки пропозицій щодо створення
системи стимулів для молодих вчених, 17 вересня 2021 р.;
-

міжвідомча рада з координації фундаментальних і прикладних досліджень

в Україні, 19 вересня 2021 р.;
-

посвята в аспіранти в Харківському національному педагогічному

університеті ім. Г.С. Сковороди, 21 вересня 2021 р.;
-

онлайн-нарада робочої групи «Молодь» Національної ради України з

питань розвитку науки і технологій з підготовки пропозицій щодо створення
системи стимулів для молодих вчених, 22 вересня 2021 р.;
-

онлайн-нарада робочої групи «Молодь» Національної ради України з

питань розвитку науки і технологій з підготовки пропозицій щодо створення
системи стимулів для молодих вчених, 28 вересня 2021 р.;
-

ІІ Форум Рад молодих вчених. Етап 2, 29 вересня 2021 р. (Ващук О.,

Хорольський А., Прохорчук , Шепітько М., Торбас О., Поліщук Є., Сімахова А., Матвєєва К.,
Сухіх А., Кулікова Є., Коць Є., Мандич Т., Саюк М.);

-

Церемонія урочистого нагородження лауреатів конкурсу «Молодий вчений

року», 29 вересня 2021 р.;
-

зустріч членів ЄВРОДОК: академічна свобода та оцінювання досліджень,

30 вересня 2021 р.;
-

церемонія нагородження переможців конкурсу до 25-ї річниці Конституції

України серед студентів та молодих науковців, 30 вересня 2021 р.
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МІЖНАРОДНА СПІВПРАЦЯ:
- під час Щорічної конференції та загальних зборів Європейської ради
молодих дослідників та аспірантів EURODOC Conference 2021 (м. Прага, Чехія),
відбулось обговорення та дискусії щодо підготовки докторів філософії по всій
Європі; професіоналізації наукового керівництва; розвитку кар’єри молодих
дослідників на початкових стадіях; провадження відкритої науки; сприяння
академічній доброчесності досліджень; психічного здоров’я та балансу між
роботою та приватним життям. Україну представили українські молоді
дослідники (Березко О., Дегтярьова І., Губеладзе І., Поліщук Є.) і виступили з
доповіддю щодо питань відкритої науки, доброчесності досліджень, психічного
здоров’я та балансу між роботою та життям;
- в рамках Eurodoc 2021 було проведено семінар щодо проєкту CatRIS;
- під час засідання представників національних асоціацій молодих вчених
та адміністрації EURODOC, обговорювалися питання Academic Freedom та
Research Assessment. У ході проведення зустрічі визначено основні проблеми у
сфері академічної свободи та оцінювання наукових досліджень та труднощі, з
якими стикаються національні асоціації. Учасники зустрічі ділилися здобутками
своїх національних асоціацій молодих вчених у сфері Academic Freedom та
Research Assessment. В онлайн форматі Україну представляли Ващук О. (голова
РМУ при МОН України) та Боженко В. (асоційований член РМУ при МОН
України);
- інформаційно-консультативні дії щодо проведення Конкурсу спільних
українсько-турецьких науково-дослідних проєктів на 2022-2023 роки за такими
пріоритетними напрямами: матеріалознавство; науки про життя, охорона
здоров’я та біотехнології, включаючи лікування таких хвороб, як нова
коронавірусна пневмонія; науки про Землю та довкілля; «діджиталізація» та
інформаційні технології; аерокосмічна техніка, включаючи безпілотні літальні
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апарати; енергетичні технології;
- інформаційно-консультативні дії щодо проведення конкурсу спільних
українсько-польських науково-дослідних проєктів на 2022-2023 роки в рамках
співпраці з Національною агенцією академічних обмінів Республіки Польща
(NAWA). Проєктні пропозиції приймались за такими пріоритетними напрямами:
комп’ютерні та новітні виробничі технології (лазерні, високоточні, мехатронні,
роботизовані,

плазмові,

оптоелектронні,

сенсорні

тощо);

енергетичний

менеджмент та енергоефективність; екологія та управління навколишнім
середовищем; науки про життя, нові технології, здоров’я та запобігання
найпоширенішим хворобам, біотехнології, біоінжиніринг та генетика; нові
речовини та матеріали; соціальні та гуманітарні науки; оборонні технології.
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ПРОЄКТИ
Відповідно до напрямків діяльності Рада молодих учених при МОН
України у зазначений період організувала проведення таких проектів:
1. Школа молодого науковця – інтенсивний навчально-пізнавальний
інтерактивний курс, орієнтований на актуальні проблеми
становлення та професійного розвитку молодих вчених України
(Саюк М., Бабікова К.);

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 (Прохорчук О.);
3. Спілки 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 (Хорольський А);
4. Конкурс «Молодий вчений року - 2020» (Кушерець Д., Куницький С.);
5. 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 (Торбас О. Коць Є.);
6. Форум рад молодих вчених (Шепітько М., Саюк М.);
7. Проєкт «Клуб молодих вчених Києва» — направлений на
потенційне практичне втілення та монетизацію досліджень
аспірантів та молодих вчених закладів вищої освіти та наукових
установ столиці (Кириленко А.);
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8. Літопис здобутків молодих вчених за 30 років незалежності
України — увіковічення визначних наукових досягнень,
винаходів та здобутків молодих науковців (Поліщук О.);
9. Реєстр Рад молодих вчених (Савенков О., Саюк М.);
10. Конкурс до 25-ї річниці Конституції України серед студентів та
молодих науковців — утвердження правових основ незалежної
України, її суверенітету, територіальної цілісності, забезпечення
прав людини та громадянина, а також для залучення наукової
студентської молоді та молодих вчених до вивчення актуальних
питань конституційно-правового регулювання в Україні (Макарук
Л., Торбас О., Шепітько М., Саюк М.);

11. Книга захиснику України (Верхотурова М.);
12. Книга Рад молодих вчених-2020 (Семенець-Орлова І.);
13. Всеукраїнський (національний) конкурс наукових та навчальних
видань

«Відкрита

наука,

агротехнології» (Данько Ю).

сталий

розвиток,

інноваційні
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ІНІЦІАТИВИ
Рада молодих учених при МОН України за цей період відповідно до
напрямків діяльності ініціювала:
1. Проведення опитування «Здобутки і виклики експерименту з присудження
наукового ступеня доктора філософії» (Губеладзе І.);
2. Розробка програми та інструментарію соціологічного дослідження «Ради
молодих учених України: зворотній зв'язок» (Ташкінова О.);
3. Створені щотижневі Дайджести РМУ при МОН України (липень-вересень)
(Кулікова Є.);

4. Створено форму для звернень до РМУ при МОН України (Торбас О.);
За наповнення контенту на офіційному сайті РМУ при МОН України: Матвєєва К.,
Хорольський А.
За наповнення контенту на офіційних сторінках РМУ при МОН України в соціальних
мережах: Facebook – Сухіх А., Сімахова А., Саюк М., Хорольський А., Малогулко Ю.,
Поліщук Є., Губеладзе І.; Telegram - Хорольський А., Twitter - Шека І., Instagram Малогулько Ю., Youtube – Шека І.

Голова Ради

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

Олеся Ващук

