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№ 1759 від 3 лютого 2022 р. 

 
Керівникам закладів вищої освіти 

 
Про проведення щорічного конкурсу 

«Молодий вчений року»   

 

З метою визнання досягнень молодих вчених України у різних 

галузях знань Радою молодих учених при Міністерстві освіти і науки 

України (далі - РМУ при МОН) оголошується проведення щорічного 

конкурсу «Молодий вчений року-2022» (далі – Конкурс). Конкурс налічує 5 

тематичні блоки, в які входять 100 різних номінацій.    Формат проведення 

конкурсу – онлайн. 

Команда РМУ при МОН звертається з проханням залучити молодих 

вчених віком до 35 років включно, які мають вищу освіту не нижче 

другого (магістерського) рівня та віком до 40 років  включно, які мають 

науковий ступінь доктора наук, – до участі у конкурсі. 

З Положенням Конкурсу, переліком номінацій та критеріями їх 

оцінювання детально можна ознайомитись на сайті: 

https://leaderscientist.ysc.in.ua/wp-

content/uploads/2023/01/Polozhennya_Molodyj_vchenyj_roku_2022.pdf. 

Передбачено подання заявки шляхом самовисування та висування 

іншою особою. Коригування поданих даних відбувається відповідно 

рішення організаційного комітету у двох випадках: 1. Виявлення 

https://leaderscientist.ysc.in.ua/wp-content/uploads/2023/01/Polozhennya_Molodyj_vchenyj_roku_2022.pdf
https://leaderscientist.ysc.in.ua/wp-content/uploads/2023/01/Polozhennya_Molodyj_vchenyj_roku_2022.pdf


недостовірних даних; 2. Звернення заявника щодо технічної правки 

поданих даних.  Номінанти несуть особисту відповідальність за 

достовірність наданої інформації.  

Для участі у конкурсі необхідно до 01 березня 2023 року подати 

заявку в електронній формі за посиланням: 

https://leaderscientist.ysc.in.ua/vzyaty-uchast/ 

Наукові досягнення номінанта подаються за звітний рік (за 

підсумками 2022 року). 

Підставами для відхилення заявки є недостовірність поданої 

інформації або/чи невідповідність віковим нормам молодого вченого, 

визначених чинним законодавством. 

За результатами Конкурсу в кожній номінації буде визначений 1 

(один) переможець (лауреат), загалом – 100 переможців (лауреатів). 

Результати конкурсу будуть оголошені на офіційному сайті Конкурсу 

та інформаційних ресурсах Організатора, а також на офіційному сайті Ради 

молодих учених при Міністерстві освіти і науки України до 20.05.2023 р. 

Урочиста церемонія нагородження лауреатів конкурсу відбудеться 

20.05.2023. За виникнення додаткових питань просимо звертатися до 

координатора конкурсу (Анна Гакман +380669777304; 

an.hakman@chnu.edu.ua). 

Разом до Перемоги! Віримо в Україну! 

 

Додаток: перелік номінацій по блоках. 

 

 

Голова   

Олеся Ващук      

 

 

 

Виконавець: 

Єлизавета Кулікова  

+30634160256 

https://leaderscientist.ysc.in.ua/vzyaty-uchast/


Додаток до листа РМУ при МОН №1758  від 

3.02.2023 р. 

 

НОМІНАЦІЇ КОНКУРСУ «МОЛОДИЙ ВЧЕНИЙ РОКУ» 

 

Блок 1. Популяризація науки: 

1. Інста Науковець  

2. Ютуб для науки  

3. Науковий Facebook блогер  

4. Науковий телеграм-канал  

5. Науковий Тік-ток канал  

6. Науковий гурток  

7. Наукова школа (неформальна освіта)  

8. Профорієнтаційна наукова платформа  

9. Науковий музей  

10. Наукова виставка (фестиваль, пікнік)  

11. Науковий проєкт  

12. Наукова-конференція  

13. Наукова співпраця  

14. Установа – популяризатор науки (наукові осередки, дослідні станції, 

наукові хаби, наукові кафе).  

15. Громадська організація – популяризатор науки  

16. Науковий ментор (Керівник наукового дослідження)  

17. Науковий волонтер  

18. Науковець з наукометричною базою  

19. Наукова та науково-популярна книга (від 1 до 3-х співавторів)  

20. Монографія (від 1 до 3-х співавторів)  

21. Науково-популярний журнал  

22. Програма VR-технології в науці  

23. Технології AI в науці  

24. Науково-популярний веб ресурс (сайт)  

25. Науковий стартап  

26. Колаборація “Бізнес-Наука”  

27. Грантова діяльність  

28. Воєнний вчений  

29. Рада молодих вчених ЗВО / наукової установи  

30. Рада молодих вчених при обласній державній адміністрації 



Блок 2. Природничо-математичні науки: 

Природничо-математичні науки:  

31. Фізика та астрономія  

32. Хімія  

33. Біологія  

34. Екологія та охорона навколишнього середовища  

35. Науки про Землю  

36. Математика та статистика  

37. Інформаційні технології та кібербезпека  

38. Географія 

 

Науково-технічна діяльність та інженерія:  

39. Виробництво та технології (харчові технології, легка промисловість, 

нафтогазова інженерія)  

40. Гірництво та металургія  

41. Транспорт та транспортні технології  

42. Хімічні технології та біоінженерія  

43. Електрична інженерія та машинобудування  

44. Автоматизація, приладобудування та вимірювальна техніка  

45. Будівництво та цивільна інженерія. Архітектура.  

46. Електроніка та телекомунікації  

47. Матеріалознавство  

 

Аграрні науки та продовольство:  

48. Агрономія  

49. Зоотехнія та ветеринарна медицина  

50. Водні біоресурси та аквакультура  

51. Селекція та генетика  

52. Лісове та садово-паркове господарство, садівництво 

 

Охорона здоров’я:  

53. Медицина та медсестринство 54. Фармакологія та фармацевтика  

 

Воєнні науки та цивільна безпека:  

55. Воєнні науки, національна безпека, безпека державного кордону  

56. Сектор безпеки та оборони України  

 

Управління та адміністрування:  

57. Економіка  



58. Фінанси, банківська справа та страхування  

59. Підприємництво, торгівля та біржова діяльність  

60. Облік й оподаткування  

61. Публічне управління та адміністрування  

62. Менеджмент та управління персоналом  

63. Маркетинг 

 

Сфера обслуговування: 

64. Готельно-ресторанна справа  

65. Туризм  

 

Соціально-гуманітарний напрям:  

66. Психологія  

67. Соціологія та політологія  

68. Право  

69. Міжнародні відносини  

70. Історія та археологія  

71. Фізична культура і спорт  

72. Філологічні науки  

73. Філософія, культурологія та релігієзнавство  

74. Педагогіка  

75. Культура і мистецтво  

Блок 3. 

76. Аспірант року в галузі фізико-технічних та математичних наук  

77. Докторант року в галузі фізико-технічних та математичних наук  

78. Аспірант року в галузі хімічних і біологічних наук  

79. Докторант року в галузі хімічних і біологічних наук  

80. Аспірант року в галузі суспільних і гуманітарних наук  

81. Докторант року в галузі суспільних і гуманітарних наук  

82. Винахідник року  

83. Автор найкращої серії наукових робіт 

Блок 4 

84. Винахідник року в галузі фізико-технічних та математичних наук  

85. Автор найкращої серії наукових робіт в галузі фізико-технічних та 

математичних наук  

86. Аспірант року в галузі фізико-технічних та математичних наук  



87. Докторант року в галузі фізико-технічних та математичних наук 

88. Винахідник року в галузі хімічних і біологічних наук  

89. Автор найкращої серії наукових робіт в галузі хімічних і біологічних 

наук  

90. Аспірант року в галузі хімічних і біологічних наук  

91. Докторант року в галузі хімічних і біологічних наук  

92. Винахідник року в галузі суспільних і гуманітарних наук  

93. Автор найкращої серії наукових робіт в галузі суспільних і 

гуманітарних наук  

94. Аспірант року в галузі суспільних і гуманітарних наук  

95. Докторант року в галузі суспільних і гуманітарних наук 

 

Блок 5 

96. Молодий методист року в галузі фізико-математичних наук  

97. Молодий методист року в галузі хімічних та біологічних наук  

98. Молодий методист року в галузі географічних та геологічних наук  

99. Молодий методист року в галузі інформаційних технологій  

100. Молодий методист року в галузі суспільних і гуманітарних наук 
 


