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Аспірант –

вчений, який проводить фундаментальні та (або) прикладні наукові дослідження

у рамках підготовки в аспірантурі у вищому навчальному закладі 

або науковій установі для здобуття ступеня доктора філософії.

Молодий вчений –

вчений віком до 35 років,

який має вищу освіту не нижче другого (магістерського) рівня,

або вчений віком до 40 років,

який має науковий ступінь доктора наук або навчається в докторантурі.

Закон України «Про наукову та науково-технічну діяльність» (Розділ 1, Стаття 1)
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Рада молодих вчених в Київському національному університеті

імені Тараса Шевченка створена в 2014 р.

У своїй діяльності Рада Молодих Вчених керується Законом України «Про наукову

і науково-технічну діяльність», Статутом Університету та Положенням про РМВ

КНУ (нова редакція Положення, 2019 р.).

ЗАКОН УКРАЇНИ

«Про наукову і науково-технічну діяльність»
(2016 р.)

Стаття 24. Рада молодих вчених

Рада молодих вчених є колегіальним виборним

дорадчим органом, що утворюється для 

забезпечення захисту прав та інтересів

молодих вчених.
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РМВ КНУ співпрацює з:

- науково-дослідною частиною Університету;

- науковим товариством студентів Університету;

- Студентським парламентом Університету

тощо.
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Мета діяльності Ради молодих вчених:

сприяння реалізації прав молодих вчених щодо їх участі у формуванні та реалізації діяльності

Університету в науковій сфері.

Основні завдання Ради молодих вчених:

- сприяння взаємодії між керівництвом Університету та молодими вченими;

- консультативна підтримка молодих вчених щодо здійснення наукової діяльності;

- сприяння залученню молодих вчених до участі у конкурсах на отримання грантів, премій, 

стипендій;

- сприяння формуванню колективів молодих вчених для виконання наукових проектів, в т.ч. 

міждисциплінарних.
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Рада молодих вчених:

- представляє інтереси молодих вчених перед органами управління Університету, в органах

державної влади та ін., що сприяє наданню допомоги у вирішенні проблем молодих вчених;

- забезпечує інформаційний обмін між молодими вченими Університету;

- бере участь у розробці пропозицій щодо внесення змін до нормативно-правових актів з

питань, що належать до її компетенції;

- сприяє налагодженню професійних контактів між науковими установами, закладами вищої

освіти та ін., що поглиблює наукову співпрацю та дозволяє проводити спільні наукові заходи;
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Інструменти Ради молодих вчених

Сайт РМВ КНУ:

http://rmn.knu.ua/

Ми у Facebook:

сторінка: https://www.facebook.com/rmnknu

група: https://www.facebook.com/groups/1016761111742880

http://rmn.knu.ua/
https://www.facebook.com/rmnknu
https://www.facebook.com/groups/1016761111742880


6

Заходи Ради молодих вчених

• обмін досвідом між молодими

вченими для вирішення

актуальних проблем сучасної

науки;

• налагодження контактів між

молодими вченими з різних

галузей науки;
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Заходи Ради молодих вчених
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Участь підрозділів РМВ КНУ в науково-популярних заходах
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Запрошуємо до участі у конференції

З нагоди Міжнародного дня науки 2020 року

запрошуємо Вас взяти участь у

VІІ Всеукраїнській науково-практичній конференції 

студентів, аспірантів та молодих вчених

«Об’єднані наукою: перспективи міждисциплінарних 

досліджень»

Конференція відбудеться 12-13 листопада 2020 року в online-форматі.

Тематичні міждисциплінарні напрямки конференції:

1. Економічні, правові, інформаційні та соціальні аспекти 

національної безпеки;

2. Новітні матеріали та технології для потреб суспільства;

3. Інформаційно-комунікаційні технології та штучний інтелект: 

актуальні проблеми застосування та перспективи впливу на 

суспільство;

4. Засади сталого розвитку в контексті новітніх викликів 

сучасності.

Організаційний внесок відсутній.

Вимоги до оформлення матеріалів можна 

знайти на сайті РМВ КНУ:

http://rmn.knu.ua/

http://rmn.knu.ua/
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Запрошуємо до участі

17 жовтня в 14:30 під час марафону відбудеться

презентація оголошених конкурсів на академічні

обміни та про процес відбору кандидатів.

Збираєтеся поїхати на обмін, але досі не знаєте, де

шукати оголошення та які документи варто мати

напоготові?

Долучайтесь:

https://www.facebook.com/events/1867688443373231/

Запрошуємо Вас долучитись до Facebook-заходів

«Ukrainian Erasmus+ Marathon»,

що проходять з 15 до 17 жовтня 2020 року

в online-форматі.

https://www.facebook.com/events/1867688443373231/
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Запрошуємо до участі

Запрошуємо Вас приєднатись до заходу

«KNU – підприємницький університет»,

що відбудеться 19 жовтня 2020 року

в online-форматі.

Мета заходу: показати важливість вивчення

інноваційного підприємництва в Київському

національному Університеті імені Тараса Шевченка

для успішної кар’єри та самореалізації.

Подробиці за посиланням:

https://www.facebook.com/events/1204962473206271/

https://www.facebook.com/events/1204962473206271/


Бути молодим науковцем – це означає бути 
першовідкривачем нових знань, методів та 

змінювати світ на краще!

Мрійте! Вірте! Здійснюйте!

Дякую за увагу!


