
ЗВІТ 

 

Діяльність Ради молодих вчених ведеться згідно Положення про роботу 

Ради молодих вчених ІПКіК НАН України затвердженого на засіданні 

РМВ 14 квітня 2021 року (оновлена версія). 

Діяльність Ради Молодих вчених (РМВ) у 2021 році була пов’язана з 

роботою в кількох основних напрямках: 

1. Організація конференції молодих учених.  

За звітній період Радою молодих вчених спільно з дирекцією ІПКіК 

НАН України та кафедрою ЮНЕСКО з кріобіології було організовано та 

проведено щорічну конференцію молодих вчених з міжнародною участю 

«Холод в біології і медицині-2021». На конференції було представлено понад 

35 доповідей молодих вчених та аспірантів з різних установ України та 

зарубіжжя (Канади, Іспанії, Росії). Більшість з доповідей була зроблена 

англійською мовою. В рамках роботи щорічної конференції був проведений 

конкурс на кращу наукову роботу серед доповідачів, переможці якого 

отримали змогу надрукувати статті за матеріалами тез в журналі «Проблеми 

кріобіології і кріомедицини». За результатами конкурсу у 2021 році дипломи 

отримали Гладких Ф.В. (перша премія), Богданюк Анастасія Олександрівна 

(друга премія)., Текдемір Ілона Олександрівна (третя премія).  

2. Інформування, розгляд та попередня оцінка робіт молодих 

вчених, що висуваються на Премії або Стипендії, що організовуються в 

Україні. 

За звітній період РМВ ІПКіК НАН України брала активну участь у 

інформуванні молодих вчених інституту, щодо проведення конкурсів на 

здобуття грантів, стипендій, премій, зокрема Стипендії Президента України 

та Президії НАН України, Премії Президента України, Верховної Ради 

України або Кабінету Міністрів України, Грантів Президента України, 

стипендії ім. Героїв Небесної Сотні тощо. Рада надавали консультацію 

стосовно оформлення та збору документів, здійснювала оцінку робіт, що 

висувалися на конкурси. Результати цієї оцінки обговорювались з Комісією 

по роботі з молодими вченими при ІПКіК НАН України, після чого 

відповідне рішення виносилось на розгляд Вченої ради Інституту. 

За звітній період Нарожний Станіслав отримав стипендію НАН 

України для молодих вчених, Чернобай Надія виграла конкурс проєктів 

науково-дослідних робіт молодих учених НАН України. Манченко Анна 

Олександрівна та Чабаненко Олена Олексіївна отримали грамоти від 

Президії НАН України за серії робіт, представлені на конкурс на здобуття 

премій для студентів закладів вищої освіти і молодих учених. 

3. Інформування молодих вчених, щодо конференцій та наукових 

шкіл, що організовуються в Україні та закордоном. 

За звітній період РМВ ІПКіК НАН України брала активну участь у 

інформуванні молодих вчених Інституту, щодо проведення наукових 

семінарів, конференцій, форумів, конкурсів на здобуття грантів. Так 

аспірантка 4 року навчання Богданюк Анастасія в рамках програми Erasmus+ 



отримала можливість навчання та роботи у Vigo University в Іспанії у 

лабораторії “Toralla Marine Science”. 

Наші молоді вчені взяли активну участь у SLTB 2021: Антон 

Пуговкін та Олена Рогульська виступили з усними доповідями; Надія 

Чернобай, Кристина Возовик, Юлія Ахатова, Анастасія Богданюк 

представили постерні доповіді.  

4. Співпраця з Міжнародною Кафедрою ЮНЕСКО з кріобіології. 

РМВ інституту тісно співпрацює з кафедрою ЮНЕСКО з кріобіології. 

Під її егідою у 2021 році в Інституті відбулася конференція молодих вчених 

«Холод в біології та медицині - 2021».  

РМВ регулярно проводить зустрічі «Journal Club». 

5. Популяризація наукових досягнень ІПКіК НАН України 

РМВ ІПКіК НАН України бере активну участь у заходах, 

спрямованих на популяризацію науки та наукових досягнень ІПКіК в 

Україні.  

У листопаді 2021 року РМВ організувала і провела міні конференцію 

для широкого кола слухачів, приурочену до святкування Всесвітнього Дня 

науки, спрямовану на популяризацію наукових досягнень. З доповідями на 

конференції виступили молоді вчені Олександра Шевченко та Антон 

Пуговкін, а також більш досвідчені науковці Таїсія Юрчук та Павло Зубов. 

6. Участь у роботі Ради молодих вчених відділення біохімії, 

фізіології та молекулярної біології НАН України.   

За звітній період РМВ приймала участь у роботі Ради молодих 

дослідників Відділення біохімії, фізіології та молекулярної біології НАН 

України. В рамках роботи проводиться обговорення питань, що пов’язані з 

науковою діяльністю молодих вчених НАН України.  
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