
Роль наукового товариства 

аспірантів, докторантів і молодих 

вчених у розвитку молодіжної 

науки в академії

________________
Доповідач: голова Ради молодих 
вчених АУГУНАС Сабіна

Національна медична академія 
післядипломної освіти імені П. Л. Шупика



Рада молодих вчених діє згідно з:

_____________

• Наказами ректора НМАПО імені
П. Л. Шупика

• Законами України «Про освіту», «Про
вищу освіту» та «Про наукову і науково-
технічну діяльність»

• Статутом НМАПО імені П. Л. Шупика

• Положенням «Про раду молодих вчених
НМАПО імені П. Л. Шупика» затверджено
від 15.02.2018 № 762 (нова редакція)



п. 16. Покладення вищим навчальним закладом (науковою
установою) на аспіранта (ад’юнкта) чи докторанта обов’язків, не
пов’язаних з виконанням відповідної освітньо-наукової (наукової)
програми та підготовкою дисертації (монографії, статей),
ЗАБОРОНЯЄТЬСЯ.

Кабінет Міністрів України 

Постанова від 23 березня 2016 р. № 261

_________________
«Про затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої освіти 

ступеня доктора філософії та доктора наук у закладах вищої освіти 

(наукових установах)»

Права та обов’язки аспірантів (ад’юнктів) і докторантів



Молоді вчені приймають участь у 
міжнародних та державних грантових 
програмах. 

Проведено 42 всеукраїнські та міжнародні
науково-практичні конференції молодих 
вчених НМАПО імені П. Л. Шупика

З 2016 року у НМАПО імені П. Л. Шупика 
створено Школу молодого вченого за 
період існування Школи проведено 17
семінарів.

НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА
_______________



Науково-дослідна робота «Школа молодого вченого 

НМАПО імені П. Л. Шупика»

__________________ У рамках Школи проводять семінари провідні 

фахівці ЗВО та провідні фахівці НМАПО імені 

П. Л. Шупика на теми: 

• «Як обрати якісний науковий журнал для 
публікації статті»;

• Оформлення літературних джерел за 
міжнароднами вимогами;

• «Сучасні виклики наукометрії»; 
• «Презентации которые запомнят»;
• «Відверто про кір та лікування»; 
• «Сучасні міжнародні стандарти академічного 

письма: як спілкуватися однією науковою 
мовою зі світом (поради молодим 
дослідникам)»;

• «Вакцинація вагітних та передчасно
народжених дітей з низькою вагою»;

• «Основи біостатистики» та ін.



Діяльність ради молодих вчених 

_______________________

Організація проведення науково-

практичних конференцій

У 2018-2019 роках:
- проведено 3 науково-практичні конференції;
- у 2020 році планується проведення 2-х науково-

практичних конференцій (19 лютого – всеукраїнська 
інтернет-конференція «Young Science 2.0» та 27 березня 
2020 конференція з міжнародною участю «Young Science
2.0»).



40-а ювілейна науково-практична 
конференція молодих вчених НМАПО 

імені П. Л. Шупика з міжнародною 
участю, присвячена Дню науки 

(18.05.2017)

Організація науково-практичних конференцій 

молодих вчених

_________________



Науково-практична конференція з 
міжнародною участю «EUROPEAN 

BIOMEDICAL YOUNG SCIENTIST CONFERENCE 
NMAPE» (до 100-річчя заснування НМАПО 

імені П. Л. Шупика МОЗ України)
(19-21.04.2018)

Організація науково-практичних конференцій 

молодих вчених

_________________



42-а всеукраїнська науково-практична конференція 
молодих учених, присвяченої Дню науки «Інтеграція 
здобутків молодих вчених медиків та фармацевтів в 

міжнародний науковий простір: сьогодення та 
перспективи» 16-17 травня 2019 року (затверджена 

Міністерством освіти і науки України та 
Державною науковою установою «Інституту 

модернізації змісту освіти»)

Організація науково-практичних конференцій 

молодих вчених

_______________



Проведення благодійних 
ярмарок

Участь в соціальних ініціативах в 
співпраці з іншими громадськими 

організаціями

Волонтерський рух

________________



Наповнення інформаційного порталу ради молодих 

вчених на офіційній веб-сторінці академії

_________________



План роботи на 2020 рік

___________________
1. Внутрішньоакадемічна діяльність:

1) Організація семінарів Школи молодого вченого
2) Проведення науково-практичної конференції молодих вчених 

та участь у вузькопрофільних конференціях молодих вчених     
(19 лютого 2020 року та 27 березня 2020 року)

3) Участь в громадському обговоренні документів, що стосуються 
молодих вчених

4) Інформування та агітація наукової молоді 
2. Всеукраїнська діяльність:

1) Участь у конференціях та наукових заходах по Україні
2) Академічна мобільність 
3) Співпраця із іншими молодіжними та науковими організаціями 

України
3. Міжнародна діяльність:

1) Участь у грантових програмах
2) Стажування за кордоном



Дякую за увагу!
_______________


