
ЗВІТ ЗА 2019 РІК 

РАДИ МОЛОДИХ ВЧЕНИХ КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО 

УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ ТАРАСА ШЕВЧЕНКА 

 

 

В Університеті та його структурних підрозділах активно функціонує Рада 

молодих вчених (РМВ) – консультативно-дорадчий орган, створений з метою 

сприяння реалізації конституційних прав молодих учених щодо їх участі у 

формуванні та реалізації державної політики у сфері наукової, науково-технічної 

та інноваційної діяльності. Метою діяльності РМВ Університету є: 

• консультативна підтримка молодих учених у питаннях науково-

дослідницької діяльності; 

• стимулювання професійної діяльності молодих учених, реалізації їх 

творчої та професійної активності; 

• сприяння залученню молодих учених до участі у конкурсах наукових 

робіт, формуванню колективів молодих учених для виконання перспективних 

наукових проектів; 

• підтримка наукової роботи та створення сприятливих умов для кар’єрної 

та професійної науково-дослідної роботи молодих вчених факультетів та 

інститутів; 

• сприяння інноваційній діяльності молодих учених і залучення їх до 

розвитку сучасних досягнень науки та її популяризації. 

 РМВ Університету є дійсним членом Ради молодих вчених при МОН 

України, яка є офіційним представником молодих вчених України на 

міжнародній платформі Eurodoc (European Council of Doctoral Candidates and 

Junior Researchers). РМВ Університету є також партнером Ради молодих вчених 

НАН України, Ради молодих вчених НАМН України та Ради молодих вчених 

Державного науково-дослідного інституту МВС України. 

Серед основних здобутків роботи РМВ Університету за 2019 р.: 

На державному рівні: 

• Участь в урочистому заході з нагоди 25-річчя встановлення українсько-

німецького співробітництва у сфері науки та технологій, який проводився 

Міністерством освіти і науки України спільно з Федеральним Міністерством 

освіти та наукових досліджень Німеччини (лютий 2019 р.); 

• Участь у підготовці пропозицій та змін щодо Премії Верховної Ради 

України та Стипендії Верховної Ради України (лібералізація положень про 

подання, приведення вікових меж потенційних номінантів у відповідність до 

Закону України «Про наукову та науково-технічну діяльність»); 

• Участь у парламентських слуханнях на тему: «Збалансований розвиток 

людського капіталу в Україні: завдання освіти і науки» (квітень 2019 р.); 

• Участь у конференції Європейської ради аспірантів і молодих 

учених Eurodoc, яка в 2019 р. була присвячена питанню важливості ступеня 

доктора філософії для подальшої кар'єри в промисловості та його значення для 

розвитку суспільства (квітень 2019 р.); 



• Участь в IV Всеукраїнському фестивалі інновацій (травень 2019р.); 

• Зустріч з керівництвом МОН з метою обговорення наукової політики 

(вересень 2019 р.); 

• Участь у Всеукраїнській науково-практичній конференції «НАУКОВА 

МОЛОДЬ–2019» (жовтень 2019 р.); 

• Проведення Міжнародної науково-практичної конференції-школи 

студентів та молодих вчених «BIOMED Тalks – 2019» (жовтень 2019 р.); 

• Участь в Innovation Market (5-7 листопада 2019р.); 

• З нагоди Міжнародного дня науки 2019 р. проведення V Всеукраїнської 

науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених 

«Об’єднані наукою: перспективи міждисциплінарних досліджень» (13-14 

листопада 2019 р.). 

На рівні Університету: 

• 18 жовтня 2019 р. проведено інформаційний захід для аспірантів 

«Абетка для аспірантів», під час якого учасників ознайомили із покроковим 

планом успішного захисту дисертації доктора філософії та корисні інструменти 

для аспіранта (головний спікер заходу: Вчений секретар НДЧ Університету – 

Караульна Наталія Вікторівна). Також в рамках заходу учасники були 

ознайомлені з діяльністю РМВ Університету та зроблена доповідь-презентація 

«Від аспірантури в стратегічний консалтинг» (к.біол.н., Підпружникова Г.Ю.); 

  • організовувалися різноманітні інформаційні семінари, на яких усіх 

зацікавлених молодих вчених та студентів було ознайомлено із можливостями, 

які надає Університет, зокрема Відділ академічної мобільності, Науково-

дослідна частина (підтримка в отриманні охоронних документів, подання запитів 

на премії/стипендії, тощо). 

• члени Ради молодих вчених в усіх структурних підрозділах Університету 

впродовж 2019 р. долучались до організації та проведення 

Загальноуніверситетського Дня Відкритих Дверей КНУ EXPO-2019» (квітень 

2019 р., червень 2019 р., жовтень 2019 р.) та Днів відкритих дверей на 

факультетах / в Інститутах Університету. 

• Інформаційна робота РМВ Університету полягала в постійному поширенні 

інформації про наукові дослідження і заходи, що проводяться українськими та 

зарубіжними організаціями, про конкурси наукових проектів, стипендій та 

грантів для молодих вчених. В рамках роботи РМВ по інформуванню 

наповнюється сайт РМВ Університету - http://rmn.knu.ua/ , сторінка РМВ у 

Facebook - https://www.facebook.com/rmnknu/, здійснюється розсилка 

інформації на електронні адреси членів РМВ. 

На рівні підрозділів Університету: 

Наразі на всіх факультетах та в інститутах Університету діє РМВ. На 

Юридичному факультеті, ННІ "Інститут геології" та ННЦ "Інститут біології та 

медицини" Наукове товариство студентів (НТС) є структурним підрозділом 

РМВ.  

Рада Молодих Вчених Університету, разом із студентським активом та 

адміністрацією, взяли участь в організації та проведенні цілої низки визначних 

заходів у галузі науки, інформативних зустрічей, лекцій, семінарів, дискусій. 

http://rmn.knu.ua/
https://www.facebook.com/rmnknu/


Важливо зазначити активну участь членів РМВ в заходах щодо популяризації 

Університету та профорієнтаційної роботи. 

Впродовж 2019 року РМВ Університету здійснювали консультації та 

інформування молодих вчених щодо можливостей та перспектив участі у 

наукових заходах університету та позауніверситетських організаціях. 

• РМВ «ННІ Інститут геології» проведено Міжнародний геолого-

геофізичний польовий табір в Україні 2019 (SEG Geoscience Field Camp in 

Ukraine, 2019) для молодих науковців в місті Ужгород, Закарпатська обл.; 

виступили співорганізаторами конференції First EAGE Workshop on Assessment of 

Landslide and Debris Flows Hazards in the Carpathians (червень 2019, Львів, Україна). 

Також брали активну участь в наукових конференціях: IX Всеукраїнська 

молодіжна наукова конференція-школа Сучасні проблеми наук про Землю 

(квітень 2019 р.), XVІІI Міжнародна конференція “Геоінформатика: теоретичні 

та прикладні аспекти” (травень 2019 р.), XII International Scientific Conference 

“Monitoring of Geological Processes and Ecological Condition of the Environment” 

(листопад 2019); загалом представлено близько 70 доповідей від молодих 

науковців. На виставці «Ярмарок вакансій» (березень 2019 р.) презентували 

напрямки роботи та вакансії для геологів, та проведені експрес-співбесіди та 

вікторини зі студентами та випускниками ННІ «Інститут геології». 

• РМВ факультету інформаційних технологій брали активну участь в 

проведенні І етапу Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальностей 

«Комп’ютерні науки» (лютий 2019) та «Комп’ютерні системи штучного 

інтелекту» (лютий 2019); участь в організації та проведенні ІІ-ї Міжнародної 

науково-практичної конференції «Проблеми кібербезпеки інформаційно-

телекомунікаційних систем»,  (квітень 2019 року).  

• РМВ  Військового інституту були співорганізаторами наступних заходів: 

Всеукраїнської науково-практичної конференції молодих вчених, ад’юнктів, 

слухачів і студентів «Молодіжна військова наука у Київському національному 

університеті імені Тараса Шевченка» (квітень 2019 р.); ХV Міжнародної 

науково-практичної конференції "Військова освіта і наука: сьогодення та 

майбутнє" (листопад 2019 р.); XVI Міжнародної спеціалізованої виставки «Зброя 

та безпека-2019» (жовтень 2019 р.) та постійно діючого семінару науковців, 

здобувачів та ад’юнктів Військового інституту. Впродовж 2019 року 

представники Ради молодих вчених Військового інституту здійснювали 

організаційну роботу наукових гуртків курсантів на кафедрах Військового 

інституту та зі структурними науковими підрозділами Збройних Сил України - 

Воєнно-науковим управлінням Генерального штабу, Центральним науково-

дослідним інститутом Збройних Сил України, Центральним науково-дослідним 

інститутом озброєння і військової техніки, Управлінням інформаційних 

технологій Міністерства оборони України, а також підприємствами оборонно-

промислового комплексу Міністерства оборони України, що входять до 

Державного концерну «УкрОборонПром» - ДП «Науково-дослідний інститут 

«Квант», ПАТ «Завод "Маяк», ПАО «Київський завод «Радар», ВАТ «Меридіан» 

імені С.П. Корольова, Державна акціонерна холдингова компанія «Артем» та 

інші; 

• РМВ ННЦ «Інститут біології та медицини» проведено Міжнародну 

науково-практичну конференцію «Шевченківська весна: досягнення біологічної 



науки / BioScience Advances»; проведено info-кампанію стипендіальної програми 

"Завтра.UA"; І етап Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з 

природничих, технічних та гуманітарних наук Міністерства освіти і науки 

України (біологічні науки, екологія, біотехнології); оцінено та прорецензовано 

роботи слухачів обласного етапу конкурсу-захисту Малої академії наук за 

напрямками: біологія, медицина, екологія. Проведено І тур Всеукраїнської 

студентської олімпіади з біології, екології та садово-паркового господарства; 

проведено профорієнтаційно спрямовану роботу з абітурієнтами: Літня 

біологічна школа, практичні майстер-класи для учнів 10-11 класів. 

• РМВ факультету соціології виступили організаторами та 

співорганізаторами Міжнародної конференції студентів, аспірантів та молодих 

вчених "Шевченківська весна 2019" (квітень 2019 р.), «Воркшопу з написання 

текстів» (березень 20-19 р.), ХVI Міжнародної конференції «Проблеми розвитку 

соціологічної теорії: Модернізація суспільства та соціальні технології» (квітень 

2019 р.), Третього конкурсу есе (творів-роздумів) з соціологічної проблематики 

для учнів 10-11 класів (жовтень 2019 р.), Круглого столу для першого курсу 

«Українське суспільство ХХI століття в пошуках оптимального державного 

ладу: пізнавальні аспекти класичних соціологічних надбань» (листопад 2019 р.). 

Впродовж 2019 року РМВ факультету соціології виступали організаторами 

лекцій від українських та закордонних дослідників - Олоф Нілсон (Лунд, 

Швеція), «The first modern man was a woman» (лютий 2019 р.); Ірина Федець, 

співробітник Інституту економічних досліджень та політичних консультацій, 

«Аналітичні тексти: просте про складне» (березень 2019 р.); Світлана Шевченко, 

заступниця директора Українського інституту соціальних досліджень ім. 

Олександра Яременка «Особливості роботи зі специфічними групами 

респондентів» (березень 2019 р.); проф..Яна Недервеєн Пітерза "Multipolar 

Globalization: Emerging Economies and Development" (червень 2019 р.); Артема 

Албул «Псевдонаукові міфи: як вони виникають і чому треба з ними боротися» 

(жовтень 2019 р.).  

• РМВ  факультету психології виступили організаторами та 

співорганізаторами XХІ Міжнародної конференції молодих науковців 

«Проблеми особистості в сучасній науці: результати та перспективи 

дослідження» (квітень 2019 р.), Міжнародної науково-практичної конференції 

«Псі-фактор» (жовтень 2019 р.), II Наукового семінару «Психодіагностика в 

Україні: сучасність та майбутнє» (жовтень 2019 р.), ІІ Всеукраїнського форум до 

Дня захисту дітей «Дитина у тривожному середовищі: практики розвитку та 

відновлення» (червень 2019 р.). 

• РМВ філософського факультету разом із студентським активом та 

адміністрацією взяли участь у організації та проведенні низки заходів в області 

філософських та політичних наук, інформативних зустрічей, лекцій, семінарів, 

дискусій, зокрема Міжнародної наукової конференції «Дні науки філософського 

факультету». 

• РМВ разом з Науковим товариством студентів історичного 

факультету були співорганізаторами Міжнародної міждисциплінарної 

конференції молодих вчених «Шевченківська весна» (березень 2019 р.), ХІІІ 

Міжнародної наукової конференції студентів, аспірантів і молодих вчених «Дні 

науки історичного факультету» (травень 2019 р.). 



• РМВ хімічного факультету була організатором та співорганізатором 

Другого Всеукраїнського турніру юних хіміків імені академіка В.В. Скопенка 

(січень 2019 р.), «Лекторію для юних хіміків» (впродовж 2018-2019 навч.р.); ХХ 

Міжнародної конференції студентів та аспірантів «Сучасні проблеми  хімії» 

(травень 2019 р.), семінару-тренінгу «Навики ефективного пошуку роботи та 

поради від компанії ПАТ "Фармак"» (квітень, вересень 2019 р.). З метою 

популяризації науки серед школярів молоді вчені активно долучились до 

організації та проведення  «Наукових пікніків» та «Медичних пікніків» у парку 

Шевченка (впродовж року) та відкритих лекцій «Хімія та фармацевтична 

індустрія. Сучасний стан відносин», «Design and discovery of LXH254: a selective, 

efficacious, well-tolerated RAF inhibitor targeting ras mutant cancers»,  «Super-

resolution optical microscopy of biological objects with fluorescent probes: deeper 

penetration, live cell imaging and multi-color», «Biomedical applications of 

biophotonics: heterogeneous nanoparticles for phototheranostics». 

• РМВ юридичного факультету виступили організаторами наступних 

науково-практичних заходів: ІІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції 

«Тенденції розвитку трудового права та права соціального забезпечення» 

спільно з кафедрою трудового права та права соціального забезпечення, Центром 

проблем імплементації європейського соціального права юридичного 

факультету (квітень 2019 р.); Міжнародної науково-практичної конференції 

«Актуальні питання розвитку юридичної науки та практики» (листопад 2019 р.); 

І етапу Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з права (жовтень-

грудень 2019 р.); Всеукраїнського міждисциплінарного круглого столу 

«Державна політика у сфері трудової міграції: правові, економічні, демографічні, 

освітні аспекти» (грудень 2019 р.). Впродовж 2019 року РМВ здійснювала 

координацію роботи підрозділів РМВ в організації наукових досліджень: 

Наукового товариства студентів, системи студентсько-аспірантських наукових 

гуртків. В межах інформаційної діяльності проведено презентацію Ради молодих 

вчених для аспірантів 1 року навчання юридичного факультету (жовтень 2019 

р.). 
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