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Рада молодих учених (РМУ)

добровільне професійне громадське об’єднання, створене з метою

• сприяння професійному і науковому зростанню молодих науковців 
Університету; 

• реалізації їх наукових, культурних та соціальних інтересів і прав; 

• пропаганди серед наукової молоді новітніх досягнень у галузі 
психологічної й педагогічної наук; 

• організації науково-педагогічної, дослідницької та творчої діяльності 
молодих учених. 



Дата заснування – 29 березня 2016 року



Мета

• підтримка молодіжних наукових ініціатив, залучення молоді до 
науково-дослідної роботи, 

• сприяння розвитку її наукового і творчого потенціалу, 

• реалізація  прав щодо участі в науковій, науково-технічній та 
інноваційній діяльності, спрямованій на формування особистості 
сучасного вченого-дослідника з фундаментальними професійними 
знаннями та широким науковим світоглядом.







• Упродовж 2016–17 рр. РМУ стала 
організатором і співорганізатором 12 
наукових заходів, зокрема: 5 конференцій, 7 
креативних наукових заходів – 2  Оpen air, 2 
семінарів (методологічний та англомовний 
науково-методичний), 2 майстер-класів, 1 
воркшопу. 



Студентська науково-практична конференція
«Дні науки – 2016: наука і практика в професійній діяльності
фахівців» (18 травня 2016 р.)



Всеукраїнська науково-практична конференція «Психолого-
педагогічний супровід фахової підготовки та підвищення 
кваліфікації особистості в умовах трансформації освіти» 
(27 травня 2016 р.)



Науковий Open air (30 червня 2016 р.)



Тематична дискусія «Методологія сучасних наукових 
досліджень: класичний і мультипарадигмальний підхід» 
(25 жовтня 2016 р.)



Он-лайн семінар «Розвиток професіоналізму молодих 
науковців у Німеччині» (25 жовтня 2016 р.) 



Майстер-клас «Акторська майстерність в діяльності 
викладача» для молодих науковців, аспірантів, науково-
педагогічних працівників (16 листопада 2016 р.)



ІІ Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція 
«Професійний розвиток фахівців у системі освіти дорослих: 
історія, теорія, технології» (28 квітня 2017 р.). Секція 
«Реалізація професійного потенціалу науково-педагогічних 
працівників в умовах сучасного університету» 



Науково-практична конференція здобувачів вищої освіти і 
молодих учених «Наука і молодь 2017: пріоритетні напрями 
глобалізаційних змін» (19 травня 2017 р.). Секція "Роль 
наукової молоді в розвитку сучасної освіти».



ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція 
«Психолого-педагогічний супровід фахової підготовки та 
підвищення кваліфікації особистості в умовах трансформації 
освіти» (26 травня 2017 р.). Секція «Психолого-педагогічні 
чинники професійного розвитку молодого дослідника». 



Воркшоп «Толерантність до різноманіття: не обмежуй 
свій світ» (16 травня 2017 р.)



Майстер-клас «Науковий пошук дослідника» (20 червня 
2017 р.) (Tomasz Kuk і Dr. Tomasz Walasek, м. Ченстохова 
(Польща). 



IV англомовний семінар для науковців «Open Up!» 
(17 травня 2017 р.)



Open air (21 червня 2017 р.)
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ПРОПОЗИЦІЇ

• Налагодити професійні контакти і культурні зв’язки з науковими молодіжними організаціями 
закладів післядипломної педагогічної освіти, вищими навчальними закладами і науковими 
установами України та укласти двосторонні угоди про співпрацю.

• Долучитися до створення науково-освітнього середовища у віртуальній кафедрі андрагогіки. 

• У рамках науково-освітньої діяльності долучитись до роботи шкіл молодих учених УМО і УВУПО.

• Ініціювати у межах сесії аспірантів УМО проведення майстер-класів із засновниками вітчизняних 
науково-педагогічних шкіл та провідними вченими з проблем освіти дорослих.

• Представляти результати наукових досліджень молодих учених УМО на конкурсах науково-
дослідних робіт, наукових і освітянських виставках. Зокрема, активно пропагувати результати 
наукових напрацювань молодими вченими на Форумі андрагогів (жовтень 2017 р.).

• Активізувати участь молодих учених УМО в конкурсах на здобуття премій, грантів, стипендій.



Підсумовуючи результати діяльності молодих учених 
Університету, слід зазначити, що єдність наукової спільноти 
молодих науковців – запорука успіху команди, якою є Рада 

молодих учених ДВНЗ УМО.


