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ЗАКОН УКРАЇНИ
Про наукову і науково-
технічну діяльність

...
вчений - фізична особа, яка має вищу освіту не нижче другого (магістерського) 

рівня та проводить фундаментальні та (або) прикладні наукові дослідження і
отримує наукові та (або) науково-технічні (прикладні) результати;

...
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;

...

...
2. У роботі наукового товариства студентів (курсантів, слухачів), аспірантів, 

докторантів і молодих вчених беруть участь особи віком до 35 років (для
докторантів - 40 років), які навчаються або працюють у вищому навчальному
закладі. 

...

ЗАКОН УКРАЇНИ
Про вищу освіту

Стаття 41. Наукові товариства студентів
(курсантів, слухачів), аспірантів, докторантів і
молодих вчених.

Стаття 1. Основні терміни та їх визначення



ПоложенняПоложення пропро радураду молодихмолодих вченихвчених
НаціональноїНаціональної металургійноїметалургійної академіїакадемії УкраїниУкраїни



Загальна кількість молодих вчених (разом з аспірантами) – 196
Кількість молодих вчених НПП (без аспірантів), – 111

у тому числі чоловіків – 43
жінок – 68

Загальна кількість аспірантів – 85
Кількість аспірантів третього року навчання – 23

Кількість докторів наук віком до 40 років – 0
Кількість докторантів віком до 40 років – 6

Кількість кандидатів наук серед молодих вчених, – 58
по факультетам:

Металургійний факультет 8
Електрометалургійний факультет 5
Факультет матеріалознавства і обробки металів 10
Механіко-машинобудівний факультет 4
Факультет комп'ютерних систем, енергетики та автоматизації 15
Факультет економіки і менеджменту 9
Гуманітарний факультет 7

Кількість молодих вчених, які мають вчене звання – 24

КількіснийКількісний складсклад молодихмолодих вченихвчених



СтатистичніСтатистичні данніданні

38,8 / 
61,2

----45,1 / 
54,9

Співвідношення серед молодих вчених
чоловіків/жінок, %

39,140,748,152,951,348,3
Кількість молодих вчених, які залишаються у
ВНЗ після закінчення аспірантури, %

15 / 114 / 29 / 012 / 09 / 07 / 1
Кількість молодих вчених, які захистили
дисертацію (кандидатську/докторську), осіб

641101Кількість докторантів, осіб

85
43,3

92
42,8

99
39,3

121
43,4

135
47,8

37
30,3

Кількість аспірантів, осіб
% від всіх молодих вчених

53
27,0

61
28,4

85
33,7

106
37,9

112
39,7

53
43,4

Без ступеня (не включаючи аспірантів), осіб
% від всіх молодих вчених

24
41,4

21
36,2

24
35,8

31
60,8

11
31,4

2
6,3

Кількість молодих вчених, які мають вчене
звання, осіб
% від тих, які мають науковий ступінь

58
29,7

62
28,8

68
27,0

52
18,7

35
12,4

32
26,2

Кількість молодих вчених кандидатів наук, осіб
% від всіх молодих вчених

196
39,1

215
35,1

252
38,8

279
36,2

282
34,8

122
13,5

Загальна кількість молодих вчених, осіб
% до всіх вчених ВНЗ

2015 20142013201220112010 

Рік
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Голови ради молодих вчених НМетАУ
з 2001 р. по теперішній час

2001–2003 рр.  
Селівьорстов

Вадим Юрійович
кандидат технічних

наук, доцент
кафедри ливарного

виробництва

2003–2005 рр.  
Доценко Юрій
Валерійович

кандидат технічних
наук, доцент

кафедри ливарного
виробництва

2005–2010 рр. 
Голобурда Юлія
Вікторівна

кандидат технічних
наук, асистент

кафедри економіки
промисловості

З 2010 по тепер. час
Ягольник Максим

Вікторович
кандидат технічних
наук, доцент кафедри
металургії чавуну



Актив ради молодих вчених станом на 2008 рік



Актив ради молодих вчених станом на 2011 рік



Актив ради молодих вчених станом на 2015 рік



Трофименко Ганна
Сергіївна

к.е.н., асистент кафедри
економічної
інформатики, 

заступник голови
ради молодих вчених

Коверя Андрій
Сергійович

к.т.н., доцент, доцент
кафедри металургійного
палива та вогнетривів, 

металургійний
факультет

Ягольник Максим
Вікторович

к.т.н., доцент, доцент
кафедри металургії

чавуну, 
голова ради молодих

вчених

Селегей Андрій
Миколайович

к.т.н., доцент, доцент
кафедри колісних і

гусеничних транспортних
засобів, механіко-
машинобудівний

факультет

Жаданос Олександр
Володимирович

к.т.н., доцент, доцент
кафедри

електрометалургії, 
електрометалургійний

факультет

Левко Олена
Миколаївна
к.т.н., доцент,

доцент кафедри ПМ і
ЗМ, факультет

матеріалознавства
та обробки металів

Верховська Аліна
Олександрівна

к.т.н., доцент, доцент кафедри
автоматизації виробничих
процесів, факультет

комп’ютерних систем, 
енергетики і
автоматизації

Малюк Оксана
Сергіївна

к.е.н., доцент,
доцент кафедри

економіки промисловості, 
факультет економіки

та менеджменту

Драч Ірина
Євгеніївна

к.т.н.,  доцент кафедри
інтелектуальної

власності,
гуманітарний
факультет



Основними завданнями РМВ є наступні:
- підтримка наукової діяльності молодих вчених, надання їм організаційної та

інформаційної допомоги;
- залучення осіб, які навчаються в академії, до науково-дослідницької роботи;
- участь в організації конференцій, семінарів, конкурсів молодих вчених, циклів

лекцій провідних вчених України та інших держав;
- сприяння підвищенню якості наукових досліджень;
- допомога в організації участі молодих вчених у наукових конференціях, конкурсах

на здобуття грантів, семінарах, симпозіумах тощо;
- подання пропозицій до Вченої ради академії, щодо кандидатів на отримання

іменних стипендій, премій, нагород тощо;
- співробітництво з науковими, студентськими й іншими організаціями в Україні та за

кордоном;
- збір і розповсюдження інформації про фонди та організації, що здійснюють

грантову підтримку наукових досліджень;
- сприяння в отриманні оперативної інформації про проведення наукових заходів;
- методична та організаційна підтримка видання робіт молодих вчених;
- сприяння впровадженню результатів досліджень молодих вчених і фахівців;
- представлення інтересів молодих вчених перед адміністрацією академії та іншими

організаціями з питань наукової роботи та розвитку академічної кар’єри;
- прийняття актів, що регламентують організацію та діяльність РМВ;
- допомога у вирішенні соціальних проблем молодих вчених вищого навчального

закладу;
- здійснення громадського контролю за дотриманням прав молодих вчених;
- здійснення інших видів діяльності, що відповідають виконанню мети РМВ, і які не

заборонені чинним законодавством України.



ЗаЗаccіданняідання радиради молодихмолодих вченихвчених НМетАУНМетАУ,,
7 7 травнятравня 2015 2015 рр..



Переможці конкурсу грантів міської ради
«Молодь Дніпропетровська – рідному місту»

Гордєєва Інна
Олександрівна

кандидат технічних наук, 
доцент,

доцент кафедри
управління проектами
Проект «Інформаційно-
методичне забезпечення

створення бізнес-інкубатору в
м. Дніпропетровську»,

2011 р.

Сорокіна Ірина
Володимирівна
аспірант кафедри

економіки промисловості
Проект «Розвиток
Дніпропетровського
Центру інновацій, 
комерціалізації та
підприємництва»,

2012 р.



Переможці конкурсу грантів обласної ради
«Молоді вчені – Дніпропетровщині»

Каракаш Євген
Олександрович

к.т.н., доцент,
доцент кафедри

теплотехніки та екології
металургійних печей

Проект "Розробка ресурсо-
та енергозберігаючих

технологій при
використанні природного

газу",

2011 р.

Левко Олена
Миколаївна
к.т.н., доцент,

доцент кафедри покриттів, 
композиційних матеріалів і

захисту металів

Проект "Розробка
інноваційної технології

одержання
багатофункціональних

композиційних
нанопокриттів",

2011 р.

Ягольник Максим
Вікторович
к.т.н., доцент,

доцент кафедри
металургії чавуну

Проект "Розробка
технології

ефективного
використання відходів
та побічних продуктів

металургійних
підприємств",

2012 р.



Переможці конкурсу грантів обласної ради
«Молоді вчені – Дніпропетровщині»

Євтушенко
Галина Львівна

асистент кафедри
інформаційних

технологій і систем

Проект "Розробка
системи підтримки
прийняття рішень

NooTron для
багатокритеріального
аналізу та оптимізації
технологічних та

організаційних систем",

2013 р.

Трофименко
Ганна Сергіївна
к.е.н., асистент

кафедри економічної
інформатики

Проект "Школа молодого
вченого: "Розвиток

особистості викладача
ВНЗ"",

2015 р.

Хименко Олена
Олександрівна
аспірант кафедри

фінансів

Проект "Нова професія
– грантрайтер для

студентів та людей з
інвалідністю",

2014 р.



Переможці конкурсу «Кращий молодий вчений»

2011 рік
Левко Олена Миколаївна
кандидат технічних наук, 

доцент, 
доцент кафедри

покриттів, композиційних
матеріалів і захисту

металів

Напрям – технічний, III місце

2012 рік
Гордєєва Інна
Олександрівна

кандидат технічних наук, 
доцент, 

доцент кафедри
управління проектами

Напрям – технічний, II місце

2015 рік
Трофименко

Ганна Сергіївна
кандидат економічних наук, 

асистент кафедри
економічної інформатики

Напрям – економічний, I місце



РезультатиРезультати участучастіі уу конкурсіконкурсі
««КращаКраща радарада молодихмолодих вченихвчених»»

12

8

4

6 5

4

Рік 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Місце серед рад молодих вчених ВНЗ та
НДІ Дніпропетровської обл.



Переможці державних та міжнародних премій і грантів
Премія Президента України для молодих вчених

Аюпова Тетяна
Анатоліївна
к.т.н., доцент,

доцент кафедри
матеріалознавства

Носко Ольга
Анатоліївна
к.т.н., доцент,

доцент кафедри
матеріалознавства

Верховська Аліна
Олександрівна
к.т.н., доцент,

доцент кафедри
автоматизації виробничих

процесів

Проект "Інноваційні технології
цілеспрямованого керування
структурою і властивостями

промислових евтектичних сплавів", 
2010 р.

Проект "Розробка комплексу
ресурсозберігаючих технологій і
устаткування, що підвищує

ефективність доменного переділу",
2013 р.



Грант Президента України
для підтримки наукових

досліджень молодих вчених

Гордєєва Інна Олександрівна
кандидат технічних наук, доцент, 

доцент кафедри
управління проектами

Проект "Методологічні основи
адаптаційної здатності системи

управління проектами та
програмами до ризиків",

2013 р.

Дослідницький грант
Американської ради

наукових товариств (ACLS)

Савченко Сергій
Володимирович

кандидат історичних наук, доцент,
доцент кафедри

документознавства та
інформаційної діяльності

2009-2010 рр.



Лауреати державних стипендій за 2010-2015 рр.
СтипендіяСтипендія КабінетуКабінету МіністрівМіністрів УкраїниУкраїни длядля молодихмолодих вченихвчених

ДегтярьовДегтярьов ВолодимирВолодимир СергійовичСергійович, , кк..тт..нн.,., доцентдоцент кафедрикафедри обробкиобробки металівметалів тискомтиском, , 20092009--2011 2011 рррр..

ЛевкоЛевко ОленаОлена МиколаївнаМиколаївна, , кк..тт..нн.., , доцентдоцент кафедрикафедри ПМПМ іі ЗМЗМ, , 20102010--2012 2012 рррр..

ГордєєваГордєєва ІннаІнна ОлександрівнаОлександрівна, , кк..тт..нн.., , доцентдоцент кафедрикафедри управлінняуправління проектамипроектами,, 20122012--2013 2013 рррр..

ВерховськаВерховська АлінаАліна ОлександрівнаОлександрівна, , кк..тт..нн., ., доцентдоцент кафедрикафедри автоматизаціїавтоматизації виробничихвиробничих процесівпроцесів,, зз 2014 2014 рр..

АкадемічнаАкадемічна стипендіястипендія ПрезидентаПрезидента УкраїниУкраїни длядля аспірантіваспірантів

СтогнійСтогній ЮліяЮлія ДмитрівнаДмитрівна, , аспірантаспірант кафедрикафедри теоріїтеорії металургійнихметалургійних процесівпроцесів іі фізичноїфізичної хіміїхімії, , 20092009--2010 2010 рррр..

КалінінаКалініна НаталіяНаталія ЮріївнаЮріївна, , аспірантаспірант кафедрикафедри інформаційнихінформаційних технологійтехнологій іі системсистем,, 20102010--2011 2011 рррр..

АкадемічнаАкадемічна стипендіястипендія імім. . ММ..СС. . ГрушевськогоГрушевського длядля аспірантіваспірантів

СокурСокур ЮліяЮлія ІванівнаІванівна, , аспірантаспірант кафедрикафедри теоріїтеорії металургійнихметалургійних процесівпроцесів іі загальноїзагальної хіміїхімії,, 20132013--2014 2014 рррр..

ВладимирськаВладимирська НаталіяНаталія ОлександрівнаОлександрівна, , аспірантаспірант кафедрикафедри інформаційнихінформаційних технологійтехнологій іі системсистем,, 20152015--2016 2016 рррр..

АкадемічнаАкадемічна стипендіястипендія КабінетуКабінету МіністрівМіністрів УкраїниУкраїни длядля аспірантіваспірантів

МіщенкоМіщенко ОлексійОлексій ВасильовичВасильович, , аспірантаспірант кафедрикафедри обробкиобробки металівметалів тискомтиском,, 20142014--2015 2015 рррр..



КонференціїКонференції тата ФорумиФоруми

ЗаЗа активноїактивної участіучасті радиради молодихмолодих вченихвчених НМетАУНМетАУ
проведенопроведено наступнінаступні конференціїконференції тата форумифоруми::
ВсеукраїнськаВсеукраїнська науковонауково--технічнатехнічна конференціяконференція студентівстудентів тата
молодихмолодих вченихвчених ««МолодаМолода академіяакадемія»», , щорічнощорічно. . 
ІІ МіжнароднаМіжнародна науковонауково--практичнапрактична конференціяконференція ««ПерспективиПерспективи
впровадженнявпровадження успішногоуспішного світовогосвітового досвідудосвіду розвиткурозвитку громадгромад уу
ДніпропетровськійДніпропетровській областіобласті»», 2011 , 2011 рр..
««МолодіжнийМолодіжний ІНФАКОНІНФАКОН –– НауковаНаукова тата студентськастудентська молодьмолодь уу
вирішеннівирішенні інноваційнихінноваційних завданьзавдань розвиткурозвитку феросплавногоферосплавного
виробництвавиробництва»», 2014 , 2014 тата 2015 2015 рр..

НайпопулярнішіНайпопулярніші конференціїконференції тата форумифоруми, , вв якихяких
берутьберуть участьучасть молодімолоді вченівчені НМетАУНМетАУ::
««НовіНові технологіїтехнології йй оснащенняоснащення вв металургіїметалургії»» ((ПольщаПольща), ), щорічнощорічно..
МіжнароднаМіжнародна науковонауково--технічнатехнічна конференціяконференція молодімолоді ВАТВАТ
««ЗапоріжстальЗапоріжсталь»», , щорічнощорічно..
МіжнароднийМіжнародний форумфорум--конкурсконкурс ««ПроблемиПроблеми надрокористуваннянадрокористування»»
((РоссіяРоссія), ), щорічнощорічно..
YESYES--Forum Forum ІІ ЄвразійськийЄвразійський ФорумФорум молодихмолодих вченихвчених ((БілорусьБілорусь), ), 
2015 2015 рр..



СтажуванняСтажування. . ММіжнароднаіжнародна мобільністьмобільність





РозширенеРозширене засіданнязасідання радиради молодихмолодих вченихвчених

НМетАУНМетАУ, 22 , 22 жовтняжовтня 2010 2010 рр..





ЗустрічЗустріч молодихмолодих вченихвчених тата студентівстудентів НМетАУНМетАУ зз
губернаторомгубернатором ДніпропетровськоїДніпропетровської облобл., 21 ., 21 січнясічня 2014 2014 рр..



НагородженняНагородження молодихмолодих вченихвчених -- переможцпереможцівів

обласнихобласних конкурсівконкурсів, 23.12.2015 , 23.12.2015 рр..



ЩоЩо вдалосявдалося!!!!!!
СтворенаСтворена електроннаелектронна базабаза молодихмолодих вченихвчених..

ВизначеноВизначено відповідальнихвідповідальних попо роботіроботі зз молодимимолодими вченимивченими нана
кафедрахкафедрах. . 

ЗапочаткованаЗапочаткована розсилкарозсилка актуальнихактуальних новинновин тата інформаціїінформації попо
електроннійелектронній поштіпошті тата черезчерез соціальнісоціальні мережімережі. . 

СтворенаСтворена сторінкасторінка радиради молодихмолодих вченихвчених нана сайтісайті академіїакадемії..

АктивізованаАктивізована участьучасть молодихмолодих вченихвчених академіїакадемії уу конкурсахконкурсах тата
проектахпроектах міськогоміського, , обласногообласного тата міжнародногоміжнародного рівнейрівней..

РозробленоРозроблено тата уведеноуведено вв діюдію новенове ПоложенняПоложення пропро радураду
молодихмолодих вченихвчених НМетАУНМетАУ..

ВідкритийВідкритий ЦентрЦентр передовихпередових знаньзнань длядля молодихмолодих вченихвчених..

ВипущеноВипущено ДайжестДайжест пропро життяжиття тата науковунаукову діяльністьдіяльність молодихмолодих
вченихвчених академіїакадемії..

РозпочатаРозпочата роботаробота попо взаємодіївзаємодії молодихмолодих вченихвчених НМетАУНМетАУ зз
науковцяминауковцями тата молодимимолодими спеціалістамиспеціалістами зз підприємствпідприємств..



ЗавданняЗавдання тата планиплани
ПідійматиПідіймати іміджімідж радиради тата мотиваціюмотивацію молодихмолодих вченихвчених додо роботироботи вв
радіраді молодихмолодих вченихвчених..

ПровестиПровести науковонауково--технічнутехнічну конференціюконференцію. . 

ПрийнятиПрийняти виїздневиїздне засіданнязасідання РМВРМВ ДніпропетровськоїДніпропетровської облобл. . 

ВідкритиВідкрити науковийнауковий клубклуб нана базібазі академіїакадемії..

УвійтиУвійти додо трійкитрійки кращихкращих радрад молодихмолодих вченихвчених ВНЗВНЗ ((НДІНДІ) ) 
ДніпропетровськоїДніпропетровської облобл..

ЗапочаткуватиЗапочаткувати роботуроботу ШколиШколи молодихмолодих вченихвчених всерединівсередині
академіїакадемії..

АктивізуватиАктивізувати співпрацюспівпрацю зз молодимимолодими вченимивченими провіднихпровідних ВНЗВНЗ
УкраїниУкраїни..

СприятиСприяти розвиткурозвитку НауковогоНаукового товаристватовариства студентівстудентів..

ОрганізуватиОрганізувати екскурсіюекскурсію нана металургійнеметалургійне підприємствопідприємство
((наприкладнаприклад, , ПАТПАТ ““ЄвразЄвраз -- ДМЗДМЗ імім. . ПетровськогоПетровського””).).

РекламуватиРекламувати тата піаритипіарити діяльністьдіяльність радиради..



ДякуюДякую заза увагуувагу!!



ПроектПроект ррішенняішення
1. Інформацію про результати роботи ради молодих вчених НМетАУ взяти до уваги.

2. Посилити співпрацю між радою молодих вчених та органами студентського
самоврядування (радою студентів), зокрема науковим товариством студентів.

3. Започаткувати проведення (за активної участі ради молодих вчених) науково-
технічної конференції для молодих вчених, аспірантів та студентів не рідше одного разу
у два роки; секції конференції повинні складатися з основних напрямів роботи академії; 
до складу організаційного комітету внести голів рад молодих вчених на факультетах.

4. Активізувати співпрацю з молодими вченими провідних ВНЗ та спеціалістами з
галузевих підприємств.

5. Розглянути можливість організації та проведення спільно з Центром
післядипломної освіти, перепідготовки та підвищення кваліфікації кадрів Школи молодих
вчених (ШМВ); в рамках ШМВ провести семінари по написанню грантів; викладачами-
модераторами семінарів мають бути молоді вчені, які вже мають досвід написання, 
подачі заявки та перемог у грантових конкурсах.

6. Розробити концепцію розвитку ради молодих вчених на найближчі 5 років
(2016-2020 рр.).


