
ЗВІТ   РМВ НАН   УКРАЇНИ

(2019-2021)



Представництво і захист прав та 

інтересів молодих учених

 Звернення Ради молодих вчених НАН України № 9/03 від 22.09.2020 р. до

т.в.о. Міністра освіти і науки України С. М. Шкарлета

(Протокол № 4/2020 від 17.09.2020) [щодо присвоєння вченого звання старшого

дослідника].

URL: http://www.nas.gov.ua/young/UA/message/Pages/messageViewCwsy.aspx?MessageID=6942.

Автор тексту – к.ю.н. Олександр Малишев

Отримано відповідь

http://www.nas.gov.ua/young/UA/message/Pages/messageViewCwsy.aspx?MessageID=6942


Представництво і захист прав та 

інтересів молодих учених

 Звернення Ради молодих вчених НАН України № 10/02 від 12.10.2020 р. до т.в.о.

Міністра освіти і науки України С. М. Шкарлета

(Протокол № 5/2020 від 07.10.2020) [щодо гарантій стипендійного забезпечення

докторантів].

URL: http://www.nas.gov.ua/young/UA/message/Pages/messageViewCwsy.aspx?MessageID=7046

Автор ідеї – к.т.н. Володимир Артемчук;

Автор тексту – к.ю.н. Олександр Малишев

Отримано відповідь:

http://www.nas.gov.ua/young/UA/message/Pages/messageViewCwsy.aspx?MessageID=7046


Представництво і захист прав та 

інтересів молодих учених

 Лист РМВ НАН України до керівників установ НАН України № 12/2 від 10 грудня

2020 р. щодо усунення перешкод для подання молодими вченими запитів на

отримання грантів НАН України

(Протокол № 10/2020 від 10.12.2020).

URL: https://files.nas.gov.ua/text/YoungMessage/RMV/201212_RMV_KonkursGranty.pdf

Автор тексту – к.ю.н. Олександр Малишев

https://files.nas.gov.ua/text/YoungMessage/RMV/201212_RMV_KonkursGranty.pdf


Представництво і захист прав та 

інтересів молодих учених

 Звернення Ради молодих вчених НАН України до Міністра освіти і науки

України № 01/1 від 18.01.2021 р. щодо внесення змін до деяких нормативних

актів, пов’язаних з державними відзнаками для молодих вчених

(Протокол № 1/2021 від 15.01.2021).

URL: http://www.nas.gov.ua/young/UA/message/Pages/messageViewCwsy.aspx?MessageID=7404

Автор тексту – к.ю.н. Олександр Малишев

Отримано відповідь

http://www.nas.gov.ua/young/UA/message/Pages/messageViewCwsy.aspx?MessageID=7404


Представництво і захист прав та 

інтересів молодих учених

URL: http://www.nas.gov.ua/young/UA/message/Pages/messageViewCwsy.aspx?MessageID=7428

Автори тексту –

к.ю.н. Олександр Малишев;

к.т.н. Валерія Ковач

 Спільне звернення Ради молодих вчених НАН України, Ради молодих вчених

МОН України і Рад молодих вчених галузевих НАН України щодо

присудження наукових ступенів кандидата або доктора наук від 26 січня

2021 р. (б/н). (Спільне рішення ухвалено 25.01.2021).

Лист має 

рекордну 

кількість 

переглядів

Отримано відповідь

http://www.nas.gov.ua/young/UA/message/Pages/messageViewCwsy.aspx?MessageID=7428


Представництво і захист прав та 

інтересів молодих учених

 Лист Ради молодих вчених НАН України № 01/4 від 30.01.2021 р. Голові

Комітету Верховної Ради України з питань освіти, науки та інновацій та до

народних депутатів України (Протокол № 3/2021 від 30.01.2021).

URL: https://files.nas.gov.ua/text/YoungMessage/RMV/210130_NaukStup_VRU.pdf

Автор тексту – к.ю.н. Олександр Малишев

Лист має високу 

кількість переглядів

Отримано відповідь

https://files.nas.gov.ua/text/YoungMessage/RMV/210130_NaukStup_VRU.pdf


Представництво і захист прав та інтересів 

молодих учених

• 9 лютого 2021 р. РМВ НАНУ 

долучилася до онлайн-дискусії за 

організації ГО «Прогресильні» 

«Захист 2021: місія 

не/можлива?», де поставила 

питання директору ДАК МОН 

Андрію Шевцову 

(зокрема, про вимоги до 

опублікування результатів 

дисертацій).

Охоплення аудиторії –

понад 16 тисяч осіб.

Представник від РМВ НАНУ –

к.т.н. Володимир Артемчук.



Налагодження професійних контактів

(в Україні і за кордоном)

• Підписано меморандуми про співпрацю з РМВ МОН, Науковим 

товариство студентів, аспірантів, докторантів та молодих вчених 

Національного авіаційного університету, РМВ НАМНУ.

Голова Ради – Олександр Волков 

• У січні 2021 р. подано заявку в посольство США щодо грантової 

підтримки діяльності РМВ (№ А_USA/2021_3). Планується за 

допомогою міжнародної донорської програми посольства США 

дістати РМВ грант на рекламу, друк своєї продукції

(сума грантів від 5 до 10 тис. доларів). 

Подавач заявки – к.т.н. Валерія Ковач 



Надання інформаційної підтримки

Створення, наповнення і просування офіційного Telegram-каналу РМВ 

НАНУ Channel of Young Scientists of NASU: https://t.me/CYSNASU. 

На сьогодні канал має близько 400 підписників.

Адміністратор каналу –

к.т.н. 

Володимир Артемчук.

https://t.me/CYSNASU


Надання 

інформаційної 

підтримки

Канал швидко 

розвивається і має високі 

показники активності. 

Приблизна кількість 

постів – 2 на добу.

Приблизна кількість 

переглядів – 556 на добу.

Адміністратор каналу –

к.т.н. Володимир 

Артемчук.



Канал містить

найактуальнішу 

інформацію для молодих 

учених. 

На кількох заходах 

канал був 

інформаційним 

партнером. 

Адміністратор каналу –

к.т.н. 

Володимир Артемчук.

Надання 

інформаційної 

підтримки



21 жовтня 2020 р. згідно з планом 

спільної діяльності НАН України та 

НАПН України було проведено 

VІІІ Всеукраїнську науково-практичну 

конференцію молодих учених 

«Наукова молодь-2020». 

Охоплення аудиторії –

понад 17 тисяч осіб, 

одночасна онлайн-участь –

близько 100 молодих учених.

РМВ НАНУ – співорганізатор 

конференції. 

Доповідачі від РМВ НАНУ –

к.т.н. Володимир Артемчук, 

к.т.н. Валерія Ковач.

Організація та проведення конференцій



1. Одноголосно підтримана кандидатура Олександра Волкова як

представника РМВ до Комісії по роботі з науковою молоддю НАНУ

(Рішення РМВ від 11.12.2019).

2. Одноголосно підтримана кандидатура Валерії Ковач як

представниці РМВ до Комісії по розподілу службового житла

(Рішення РМВ від 11.12.2019).

3. Одноголосно підтримана кандидатура Володимира Артемчука як

представника РМВ до Комісії по поселенню до гуртожитків

(Рішення РМВ від 11.12.2019).

4. Одноголосно підтримана кандидатура Сергія Шваба як

представника РМВ до Комісії з присудження премій ВРУ молодим

вченим та іменних стипендій ВРУ молодим вченим – докторам

наук (Рішення РМВ від 19.12.2019).

5. Одноголосно підтримана кандидатура Тетяни Броварець як

представниці РМВ до Центрального комітету профспілки

працівників НАНУ (Рішення РМВ від 18.01.2021).

Делегування представників РМВ НАНУ 

до інших структур



1. До складу РМВ НАНУ включена представниця Відділення наук

про Землю Світлана Стадніченко (Затверджено Президією НАНУ

від 18.11.2020).

2. До складу РМВ НАНУ включений представник Відділення фізики

і астрономії Дмитро Велигоцький (Затверджено Президією НАНУ

від 18.11.2020).

3. До складу РМВ НАНУ включена представниця Відділення

літератури, мови та мистецтвознавства Тетяна Броварець

(Затверджено Президією НАНУ від 18.11.2020).

4. До складу РМВ НАНУ включений голова РМВ Інституту

телекомунікацій і глобального інформаційного простору Олексій

Семко як в.о. асоційованого члена (Рішення РМВ від 19.01.2021).
Доручено координацію установ при Президії і допомогу з підписанням меморандумів про співпрацю.

Включення нових членів до РМВ НАНУ



Рішенням Президії НАН України (від 09.12.2020) за підсумками 2020 року 

відзначені ПОДЯКАМИ Президії НАН України такі члени РМВ НАНУ:

- ВОЛКОВ Олександр Євгенович – голова Ради;

- ШВАБ Сергій Леонідович – перший заступник голови Ради;

- КОВАЧ Валерія Омелянівна – заступник голови Ради;

- МАЛИШЕВ Олександр Олегович – заступник голови Ради;

- БУЛИГІНА Тетяна Володимирівна – секретар Ради;

- АРТЕМЧУК Володимир Олександрович – член Ради;

- ДУБРОВА Олександр Євгенович – секретар Комісії по роботі з науковою молоддю НАНУ. 



ПЛАНИ РМВ НАН УКРАЇНИ



1. Відстоювання інтересів молодих учених на засіданні об’єднаної Конкурсної комісії

з присудження Премії Верховної Ради України молодим ученим та іменних стипендій

Верховної Ради України для молодих учених – докторів наук та інших комісіях (по

поселенню до гуртожитків, по розподілу службового житла тощо).

2. Розроблення та висунення пропозицій щодо гуртожитків, розподілу житла,

можливих лізингових та іпотечних варіантів для житла молодих учених, запровадження

нових програм та форм підтримки молодих вчених тощо.

3. Моніторинг законодавства України щодо визначення прогалин і розроблення

рекомендацій щодо його вдосконалення та надсилання відповідних листів, зокрема:

3.1. Щодо змін розподілу і квот по стипендіям Президента та НАНУ (на ім’я

Президента НАН України), а також листа щодо збільшення розміру стипендій (на ім’я

Президента України).

3.2. Щодо можливості працювати аспірантам на повну ставку (на ім’я Президента

НАН України, Міністра освіти і науки України, Прем’єр-міністра України).

4. Активізація роботи щодо ініціювання, проведення та участі у конференціях,

лекціях, семінарах та інших наукових і науково-популярних заходах. Посилення

міжнародної співпраці з молодіжними науковими організаціями, зокрема з метою

популяризації серед наукової молоді різних програм для стажувань, обмінів тощо.

5. Підсилення комунікаційної діяльності, зокрема розвиток Телеграм-каналу РМВ.


