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План доповіді: 

u  1.     Положення про Раду молодих вчених Університету 
u  2.     Напрями роботи Ради, інформація щодо 

можливостей і перспектив молодих науковців 
Університету  

u  3.     Інформація про анкетування для молодих 
науковців Університету 

u  4.     Питання і відповіді 





Мета діяльності Ради Університету 

u  Активізація та сприяння професійному росту молодих 
науковців Університету, об'єднання їх зусиль для 
розробки актуальних наукових проблем і вирішення 
пріоритетних наукових завдань, розвиток інноваційної 
діяльності молодих вчених та залучення їх до 
ефективної пропаганди новітніх досягнень науки та її 
популяризації. 



Порядок формування Ради Університету 
 u  Рада діє на рівнях Університету, факультетів та інститутів відповідно до цього 

Положення. На факультетах та в інститутах можуть бути прийнятті положення 
про Раду факультетів та інститутів, що деталізують порядок функціонування 
Ради факультетів та інститутів і не суперечать цьому Положенню. 

u  Членами Ради можуть бути аспіранти, молоді науковці, спеціалісти та 
викладачі Університету: у віці до 35 років - спеціалісти без ступеню та 
кандидати наук; у віці до 40 років - докторанти і доктори наук. 

u  Членство в Раді є вільним і здійснюється на добровільних засадах на підставі 
письмової чи електронної заяви поданої особою на ім’я голови Ради 
Університету. 

u  У Раді Університету відсутня система членських внесків. 

u   Вищим органом Ради Університету є загальні збори членів Ради факультетів 
та інститутів.  

u  Голова Ради Університету висувається із його членів з врахуванням 
рекомендацій Вченої ради Університету і призначається строком на 3 роки 
ректором Університету.  

u  Головою Ради Університету може бути співробітник Університету, який на 
момент обрання має ступінь кандидата або доктора наук. 



Порядок денний: 
 

u  1.     Положення про Раду молодих вчених Університету 
u  2.     Напрями роботи Ради, інформація щодо 

можливостей і перспектив молодих вчених 
Університету  

u  3.     Інформація про анкетування для молодих вчених 
Університету 

u  4.     Питання і відповіді 



Напрями роботи Ради (виконано) 

u  Об’єднання аспірантів та молодих людей університету, що 
займаються науковими розробками, для активізації 
міждисциплінарних досліджень та розробок. 

u   Підвищення рівня інформатизації молодих науковців щодо 
можливостей грантової підтримки їх досліджень з метою 
підвищення відсотка участі молодих науковців в державних  та 
міжнародних грантових програмах. 

u  Ми пропонуємо розглянути питання про створення внутрішньо-
університетської системи підтримки наукових проектів молодих 
науковців, так би мовити «колиску» майбутніх керівників наукових 
лабораторій та комерційних підприємств.   





Напрями роботи Ради (виконано) 

u  Об’єднання аспірантів та молодих людей університету, що 
займаються науковими розробками, для активізації 
міждисциплінарних досліджень та розробок. 

u   Підвищення рівня інформатизації молодих науковців щодо 
можливостей грантової підтримки їх досліджень з метою 
підвищення відсотка участі молодих науковців в державних  та 
міжнародних грантових програмах. 

u  Ми пропонуємо розглянути питання про створення внутрішньо-
університетської системи підтримки наукових проектів молодих 
науковців, так би мовити «колиску» майбутніх керівників наукових 
лабораторій та комерційних підприємств.   







Національні контактні пункти по 
програмі Горизонт-2020 

u Дії Марії Кюрі – академічна мобільність 
u  Вікторія Нікуліна, +380667109670 viktorianikulina@ukr.net  

u  Олена Харіна, к.е.н., 380988666056 o_kharina@ukr.net   
 

u Майбутні та новітні матеріали  і технології 
u  Ігор Левков, levkov.igor@gmail.com   

                                                         Керівник НКП в Університеті: 

                                                              Усатенко Галина Олегівна 

                                                               galyna.usatenko@gmail.com 

                                                                nkp.knu@gmail.com 



Напрями роботи Ради (виконано) 

u  Об’єднання аспірантів та молодих людей університету, що 
займаються науковими розробками, для активізації 
міждисциплінарних досліджень та розробок. 

u   Підвищення рівня інформатизації молодих науковців щодо 
можливостей грантової підтримки їх досліджень з метою 
підвищення відсотка участі молодих науковців в державних  та 
міжнародних грантових програмах. 

u  Розгляд питання про створення внутрішньо-університетської 
системи підтримки наукових проектів молодих науковців, так би 
мовити «колиску» майбутніх керівників наукових лабораторій та 
комерційних підприємств.   



РОЗРОБЛЕНО І ПРИЙНЯТО 
 

ПОЛОЖЕННЯ 
про проведення конкурсу проектів науково-

дослідних робіт 
у категорії «Проекти молодих учених», їх 

виконання та цільове фінансове 
забезпечення 

u    





Напрями роботи Ради (в процесі 
розробки) 
u  Для мотивації працювати, писати гранти і статті (навіть якщо їх ще 

не прийняли до друку. Досвід показує, що лише кожен 5-й грант 
отримує підтримку), пропонуємо визначати топ-100 серед молодих 
науковців університету і преміювати їх за окремою статтею. 

u  При рецензуванні грантів  - умовою повинно бути участь молодих 
науковців (10 %) з оплатою. 

u  Підвищення мобільності аспірантів – розробляється положення про 
обов'язкову фінансову підтримку  з боку Університету, для участі 
аспіранта в конференції, науковій школі тощо.   

u  Розробляється положення про програму «постдок», яка передбачає 
індивідуальний грант строком на 2 роки (на конкурсній основі) для 
забезпечення заробітної плати молодому вченому після захисту 
дисертації для продовження наукових досліджень в Університеті.  



Діяльність Ради Молодих Вчених включає в 
себе такі напрямки: 
 
 

Наука: 
u  Гранти, конкурси, стипендії. 

u  Науковий супровід та організація симпозиумів. 

u  Організація роботи сайту РМВ, підтримка його функціонування. 

u  Наповнення сайту (новини про події, які відбулися чи мають відбутися, про 
діяльність РМВ). 

u  Статті в журнали та газети про діяльність РМВ (висвітлення основних аспектів та 
напрямків діяльності РМВ). 

u  Робота з громадськістю:  

u  Співробітництво з РМВ факультетів та РМВ НАНУ та РМВ інших ВУЗ України => 
Створення в майбутньому розширеної мережі РМВ України. 

u  Міжнародне співробітництво РМВ університету. 

u  Розповсюдження інформації про заходи РМВ на факультетах, інститутах, тощо. 

u  Підтримка РМВ в соцмережах. 

u  Організаційний комітет:  
u  Сприяння в організації та проведенні наукових семінарів та тренінгів РМВ. 

u  Поточна робота РМВ. 



Порядок денний: 
 

u  1.     Положення про Раду молодих науковців 
Університету 

u  2.     Напрями роботи Ради, інформація щодо 
можливостей і перспектив молодих науковців 
Університету  

u  3.     Інформація про анкетування для молодих 
науковців Університету 

u  4.     Питання і відповіді 



Опитування закінчилось 1 листопада 2014 р 
500 молодих вчених Університету взяло участь  



u РАДА МОЛОДИХ ВЧЕНИХ дякує ВАМ за те, що 
Ви долучились до формування громадської 
думки молодих вчених Університету. 

u Нам ВАЖЛИВА думка КОЖНОГО!!!!! 
u Бажаємо Вам успіху, і сподіваємось, що Ви 
долучитесь до активної роботи Ради молодих 
вчених Університету, на рівні своїх особистих 
досягнень, а також участі у громадській роботі 
Ради. 

u Запрошуємо ВСІХ бажаючих!!!! 



Порядок денний: 
 

u  1.     Положення про Раду молодих науковців 
Університету 

u  2.     Напрями роботи Ради, інформація щодо 
можливостей і перспектив молодих науковців 
Університету  

u  3.     Інформація про анкетування для молодих 
науковців Університету 

u  4.     Питання і відповіді 



РАДА МОЛОДИХ 
ВЧЕНИХ УНІВЕРСИТЕТУ 

http://rmn.knu.ua/ 
Голова РМВ Університету –  

доцент, д.б.н. Толстанова Ганна Миколаївна 

 Секретар РМВ. 
к.е.н. Харіна Олена Олегівна 

АДРЕСА РМВ Університету: вул. Льва Толстого 14а (корупс НДЧ), кім. 12 
 


