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Молодим ученим, які 

працюють/навчаються у вищих 

навчальних закладах, наукових установах, 

науково-виробничих фірмах, 

конструкторських бюро, незалежно від 

підпорядкування та форми власності 

 

Шановні колеги! 

 

За ініціативи Ради молодих учених при МОН у 2015-2016 рр.  Міністерством 

освіти і науки України засновано та проведено Конкурс проектів наукових робіт 

та науково-технічних (експериментальних) розробок молодих учених, які 

працюють (навчаються) у вищих навчальних закладах та наукових установах, що 

належать до сфери управління МОН (далі – Конкурс). Так, у 2016 р. на Конкурс 

було подано 439 проектів команд молодих учених вищих навчальних закладів, 

підпорядкованих МОН, з них переможцями стали 79 молодих наукових 

колективів з різних куточків України. 

Варто наголосити, що за рішенням Конкурсної комісії, уперше в Україні 

було запроваджено таку європейську практику, як надсилання анонімних 

результатів експертизи заявок авторам проектів молодих учених, що брали участь 

у Конкурсі. Це дозволяє молодим ученим аналізувати зауваження експертів, 

переваги та недоліки своїх проектних заявок та покращувати їх рівень у 

майбутньому. Така практика додатково свідчить на користь прозорості та 

об’єктивності процедури конкурсного відбору, а також є безпрецедентним для 

нашої держави кроком, спрямованим на професійний розвиток молодих учених. 

Конкурс є реальним мотиваційним інструментом для молодого 

перспективного наукового лідера, який дає змогу створити молоду команду (адже 

учасниками проекту можуть бути студенти, аспіранти, учені віком до 35 років) 

для реалізації наукової ідеї. Тривалість проекту на виконання науково-дослідної 

роботи становить 2 роки, а з 2017 року запропоновано збільшити цей термін до 3-

х років, тому, сподіваємося, що стратегічна мета, яка покладена в основу 

започаткованого конкурсу, а саме – інвестування в розробку інноваційної ідеї для 

Щодо оголошення відбору потенційних 

експертів серед молодих учених 

для участі в проведенні експертизи 

проектів за рахунок коштів 

державного бюджету (Міністерство 

освіти і науки України) 



подальшої участі в програмі Горизонт-2020 чи інших міжнародних конкурсах, 

буде досягнута. 

З метою підвищення рівня якості експертизи цього року передбачається 

збільшити кількість експертів на один проект: із 4-х до 5-ти осіб. Саме тому 

виникає необхідність доукомплектувати секції експертної ради Конкурсу. На 

виконання листа департаменту наукового-технічного розвитку Міністерства 

освіти і науки України 18.4-79 від 05.04.2017 року Радою молодих учених при 

МОН розроблено форму-анкету відбору потенційних експертів серед молодих 

учених для участі в проведенні експертизи проектів Конкурсу 

https://goo.gl/forms/AsD8NDZSAv7XSud62. Діяльність експертів відбувається на 

громадських засадах. Чинним експертам Конкурсу заповнювати анкету не 

потрібно. 

Усім потенційним кандидатам на виконання функції експерта необхідно 

заповнити анкету в електронній формі - google-заявки - до 2-го травня 2017 року. 

Зазначимо, що одна з ідей Конкурсу полягає в тому, що експертизу здійснюють 

самі ж молоді вчені (peer review system), тому при заповненні анкети зверніть 

увагу на відповідність власного формального статусу до статті 1 Закону України 

«Про наукову і науково-технічну діяльність» якою визначено, що «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». Так, потенційними експертами 

можуть бути молоді вчені, які працюють/навчаються у вищих навчальних 

закладах, наукових установах, науково-виробничих фірмах, конструкторських 

бюро незалежно від підпорядкування та форми власності. 

Про підсумки відбору потенційних експертів Конкурсу буде повідомлено 

кожного відібраного експерта персонально. 

Просимо поширити форму-анкету серед колег-молодих учених задля 

охоплення ширшого кола зацікавлених науковців, що забезпечить прозорість та 

неупередженість відбору. 

 

З повагою 

 

голова Ради        Юрій Кращенко 
 

 

д.б.н. А. М. Толстанова (загальні питання Конкурсу) 

gtolstanova@gmail.com, 050 312 57 67 

 

д.т.н. С. В. Попов (питання відбору потенційних експертів й методики рейтингування) 

serge.popov@gmx.net 

 

к.е.н. В. В. Стефінін (питання щодо заповнення анкети) 

stefinin.v@gmail.com, 067 299 21 71, 066 988 91 35 

 

к.е.н. Р. Л.Жебчук (технічні питання щодо google-анкети) 
r.zhebchuk@gmail.com, 050 60 20 891 
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