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Керівникам наукових установ 
Щодо Всеукраїнського форуму  

Рад молодих учених 

 

Науковий потенціал сучасної України глибокий, сильний, потужний. Рада 

молодих учених при Міністерстві освіти і науки України (далі – Рада молодих 

учених при МОН України) створена саме для того, щоб налагоджувати роботу 

молодих науковців між собою та об’єднувати їх, створювати міцний двигун 

сучасної незалежної української науки з незаангажованими поглядами, свіжими 

ідеями та новаторськими розробками, примножувати наукові здобутки. 

Команда Ради молодих учених при МОН України запрошує Вас долучитися 

до участі у вкрай важливому для майбутнього української науки заході - 

Всеукраїнському форумі Рад молодих учених, що відбудеться  

29 вересня 2020 року в  Міністерстві освіти і науки України за адресою: м. Київ, 

бульвар Шевченка, 16 за участі представників Міністерства освіти і науки 

України, Ради молодих учених при МОН України, Рад молодих учених областей, 

міст та закладів вищої освіти/наукових установ, а також молодих вчених, 

зацікавлених у створенні Рад молодих учених в інституціях, які вони 

представляють. 

Основною метою форуму є створення платформи для розвитку зв’язків між 

молодими вченими, стимулювання їх професійної діяльності, підтримка 

наукових розробок і досліджень, налагодження діалогу між радами молодих 

вчених, органами влади та громадськості.  

Ми виокремили найбільш актуальні питання, що потребують обговорення, 

діалогу та рішень. Зокрема це такі напрями роботи: 

1) процедура та цілі створення Ради молодих учених;  

напрям передбачає   проведення практичного тренінгу зі створення Ради 

молодих учених, а також обговорення кейсу необхідних документів для 

створення такої Ради та успішного функціонування; 



2) об’єднання молодих вчених 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. 

Сподіваємось на подальшу плідну співпрацю та просимо підтвердити Вашу 

участь, а також участь Ваших представників шляхом реєстрації за посиланням: 

https://forms.gle/kGjsb8TJ5ANsnKCw6 до 21 вересня 2020 року. 

 

 

 

З повагою, 

Голова Ради         Олеся Ващук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Виконавець: 

Саюк Марія 

+380637053805 
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