
ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ФОРУМ РАД МОЛОДИХ УЧЕНИХ 

29 вересня 2020 р. 

 

 

Місце: Міністерство освіти і науки України (бульвар Шевченка, 16). 
 

Учасники: представники Міністерства, Ради молодих учених при МОН України, Рад молодих 

учених областей, міст та закладів вищої освіти/наукових установ, а також молодих учених, 
зацікавлених у створенні Рад молодих учених в інституціях, які вони представляють. 

 

Платформа: Microsoft Teams. Посилання отримають тільки зареєстровані учасники за 24 
години до початку заходу. 

 

Формат: онлайн 

 
Організатор: Рада молодих учених при МОН України.  

 

Партнери заходу: Рада молодих вчених Дніпропетровської області, Регіональна рада молодих 
вчених при управлінні освіти Волинської ОДА, Асоціація наукових товариств студентів, 

аспірантів, докторантів і молодих учених м. Києва, Рада молодих вчених при Сумській ОДА, 

Рада молодих вчених Миколаївської області при департаменті освіти і науки Миколаївської 
ОДА, Видавничий дім "Гельветика". 

 

 

Основна мета форуму: створення платформи для розвитку зв’язків між молодими ученими, 
налагодження діалогу між радами молодих вчених, органами влади та громадськості. 

 

 

Напрями роботи:  

 

1) процедура та цілі створення Ради молодих учених;  

 
2) об’єднання молодих учених в закладах вищої освіти, наукових установах, а також в областях 

та містах;  

 
3) проблеми взаємодії із органами влади та громадськими організаціями; 

 

4) закордонний досвід діяльності об’єднань молодих вчених. 
 

 

 

У межах Форуму заплановано проведення тренінгу з організації Ради молодих учених, а також 
обговорення кейсу необхідних документів для створення такої Ради та успішного 

функціонування. 

 
Регламент заходу передбачає питання та коментарі до доповідачів тільки у письмовій формі у 

чаті заходу.  Доповідачі письмово, після виступу надають відповіді у тому ж чаті заходу. 

 
За результатами участі у заході учасники Форуму отримають сертифікати. 

 

 

 
 

 

 



ПРОГРАМА ФОРУМУ 

08:00–09:00  Реєстрація учасників  

09:00–09:30 

Привітання учасників Форуму  

 

Запрошені:  

1. Сергій Бабак, Голова Комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та 

інновацій  
2. Сергій Шкарлет, т.в.о. Міністра освіта і науки України 

3. Джулія Малагуарнера, Президентка Європейської Ради Аспірантів і 

Молодих учених ЄВРОДОК 
4. Ольга Полоцька, виконавчий директор Національного фонду досліджень 

5. Наталія Стукало, заступник Голови Національного агентства із 

забезпечення якості вищої освіти 

6. Микола Кизим, Перший заступник Міністра освіта і науки України 
7. Юлія Безвершенко, Генеральний директор директорату науки та інновацій 

Міністерства освіта і науки України 

8. Юрій Кращенко, начальник управління Державної служби якості освіти у 
Полтавській області, голова РМУ при МОН України (2012–2020 рр.) 

 

СЕСІЯ 1: Цілі та процедура створення Ради молодих учених 

Модератор: Олеся Ващук – голова РМУ при МОН України  

09:30–09:45 Цілі Ради молодих учених Олеся Ващук 

09:45–10:00 
Процедура створення Ради молодих 

учених 
Михайло Шепітько 

СЕСІЯ 2: Об’єднання молодих учених в закладах вищої освіти, наукових установах, а також в 

областях та містах 

Модератор: Наталія Деревягіна  

10:00–10:15  
Об’єднання молодих учених в закладах 

вищої освіти 
Вікторія Москвіна  

 
10:15–10:30  

Об’єднання молодих учених в наукових 

установах 
Марина Хмара, Дарина Кушерець 

  10:30–10:45  Об’єднання молодих учених в областях Наталія Деревягіна 

10:45–11:00 
Як об‘єднати вчених твого міста та 

лобіювати спільні інтереси 
Ольга Романенко  

11:00–13:00 Перерва  

СЕСІЯ 3: Закордонний досвід діяльності об’єднань молодих вчених 

Модератор: Євгенія Поліщук 

13:00-13:15 

Досвід Європейської ради аспірантів та 

молодих учених щодо адвокації 

Відкритої науки 

Олександр Березко  



13:15-13:30 
Голос об’єднань молодих учених у 
формуванні політики у сфері вищої 

освіти і науки в Європі 

Ірина Дегтярьова  

  13:30-13:45 
Закордонний досвід діяльності об’єднань 

молодих вчених 
Євгенія Поліщук 

Майстер-клас 

13:45-14:15 

Майстер-клас: Роль Рад молодих учених 

у підтримці психологічного благополуччя 

молодих дослідників 

Ірина Губеладзе  

Тренінг з організації Ради молодих учених  

14:15 -14:45 

Тренінг з організації Ради молодих 

учених, а також обговорення кейсу 

необхідних документів для створення 
такої Ради та успішного функціонування 

Олександр Торбас  

СЕСІЯ 4: Проблеми взаємодії із органами влади та громадськими організаціями 

Модератор: Анастасія Сімахова 

14:45-15:00 
Проблеми та можливості взаємодії із 

органами влади 
Ганна Толстанова   

15:00-15:15 
Проблеми та можливості взаємодії із 

громадськими організаціями 
Анастасія Сімахова  

15:15 -15:30 
Latvia's experience in uniting young 
scientists 

Ieva Silina  

15:30 -16:00 Перерва  

ПАНЕЛЬНА ДИСКУСІЯ  1 

Модератори: Наталія Коленда 

16:00 -16:10 
Рада молодих вчених НАН України: 

основні завдання і виклики 

Олександр Волков, голова Ради молодих 

вчених Національної академії наук 
 

16:10 -16:15 
Успішний кейс обласної Ради молодих 

вчених 

Олександр Іжболдін, голова Ради молодих 

учених Дніпропетровської області 
 

16:15 -16:20 
Успішні проєкти Ради молодих вчених 
при Харківській обласній державній 

адміністрації 

Олександра Мандич, голова Ради молодих 

учених Харківської області 
 

16:20 -16:25 

Успішний досвід роботи РМУ НУ 

«Полтавська політехніка імені Юрія 

Кондратюка» 

Ксенія Чичуліна, голова РМУ НУ 

«Полтавська політехніка імені Юрія 

Кондратюка» 

 

16:25 -16:30 
Діяльність ради молодих вчених ДВНЗ 
«Приазовський державний технічний 

університет» 

Володимир Бурлака, голова РМУ ДВНЗ 
«Приазовський державний технічний 

університет» 

 

16:30 -16:35 

Успішний досвід роботи Спілки молодих 

вчених Національного університету 
біоресурсів і природокористування 

України і її взаємодія з РМВ при МОН 

України і Асоціацією наукових товариств 
студентів, аспірантів, докторантів і 

молодих учених м. Києва 

Марина Галат, Асоціація наукових 

товариств студентів, аспірантів, 

докторантів і молодих учених м. Києва 

 



16:35 -16:40 Виклики на зміні поколінь: досвід ЗУНУ 

Олег Легкий, Голова Ради молодих 

вчених Західноукраїнського 
національного університету 

 

ПАНЕЛЬНА ДИСКУСІЯ 2 

Модератори: Кирило Ніколаєв 

16:40 -16:45 

Досвід взаємодії закладів вищої та 

фахової передвищої освіти в умовах 

діяльності Регіональної ради молодих 
вчених  

Олександр Ройко, голова Регіональної 

ради молодих вчених при управлінні 

освіти і науки Волинської обласної 
державної адміністрації 

16:45 -16:50 
Лінійна модель організації ради молодих 

вчених 

Юрій Данько, голова Ради молодих вчених 

при Сумській ОДА 

16:50 -16:55 

Проблема відсутності централізованого 

фінансування наукових досліджень 

молодих учених в регіонах України 

Олег Савенков, голова Ради молодих 

учених Миколаївської області при 

департаменті освіти і науки Миколаївської 
облдержадміністрації 

16:55 -17:00 

Рада молодих вчених Національного 

університету «Одеська юридична 

академія»: досвід роботи та перспективи 
розвитку в умовах пандемії Covid-19 

Катерина Спасова, Голова Ради молодих 
учених Національного університету 

«Одеська юридична академія» 

17:00 -17:05 
Видавничі проекти рад молодих вчених: 

досвід та перспективи 

Олег Головко, засновник Видавничого 

дому «Гельветика» 

17:05 -17:10 
Наукова молодь НУ «Чернігівської 

політехніки» у житті міста 

Ольга Попело, голова Ради молодих 

учених Національного університету 
«Чернігівська політехніка» 

17:10 -17:15 

Проблеми та перспективи розвитку РМУ 

у системі закладів вищої освіти у 

сучасних соціокультурних умовах 

Анастасія Попова, голова РМУ 

Бердянського державного педагогічного 

університету 

17:15 -17:20 

Науковий потенціал ради молодих 

учених Харківського національного 
педагогічного університету імені 

Г.С.Сковороди: досвід і перспективи 

Ольга Башкір, голова Ради молодих 

учених Харківського національного 
педагогічного університету імені Г.С. 

Сковороди 

17:15 -17:20 

Науково-популярний семінар як 

соціальний проєкт РМУ при Відділенні 

інформатики НАН України 

Сергій Жабін, голова РМУ при Відділенні 

інформатики НАН України (2014–2018), 
співзасновник та координатор лекторію 

«Наукові зустрічі / Scientific meetings» 

17:20 -17:25 

Культурна комунікація як чинник 

розвитку сучасного суспільства: 
український досвід 

Катерина Матвєєва, голова Ради молодих 

учених Київського національного 
університету культури і мистецтв 

17:25 -17:30 
Рада SMART - нова концепція 

функціонування Рад молодих учених 

Андрій Хорольський, голова Ради 

молодих вчених Інституту фізики 

гірничих процесів Національної академії 

наук України 

Підведення підсумків. Оголошення резолюції Форуму. 

Доповідач: Олеся Ващук 

 

 

 
 


