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Молоді вчені України увійшли до правління та робочих органів 

Європейської ради аспірантів і молодих учених Eurodoc 

 

Делегація Ради молодих учених при Міністерстві освіти і науки України 

щойно повернулася з Великого Герцогства Люксембург, де 20–24 квітня 

2016 р. взяла участь у щорічних заходах Європейської ради аспірантів і 

молодих учених Євродок (Eurodoc) – Конференції та Пленарних Зборах. 

(Міністерство освіти і науки України). 

Конференція була присвячена підготовці наукових кадрів, молодих 

учених у контексті майбутніх перспектив Early stage researchers’ training: 

which future? У конференції взяли участь: президент Університету 

Люксембургу Райнер Кламп, генеральний секретар Національного 

дослідницького фонду Люксембургу Марк Шильц, міністр вищої освіти і 

науки Люксембургу Марк Хансен; мер міста Еш Віра Шпауц; представники 

Європейської комісії (Рінске ван Ден Берг, Пшемислав Янковський); 

Європейської асоціації університетів (Томас Йоргенсен, CDE-EUA); 

стейкхолдери у сфері науки (Себастьян Губер, Scienсe Europe; Береніс Кімпе, 

ABG); спікери від національних асоціацій молодих учених-членів Євродоку. 

Україна взяла участь у роботі конференції з виступом про польсько-

українську дослідницьку співпрацю та у модеруванні однієї із сесії. 

Пленарні збори проводяться у форматі стратегічної сесії, коли 

відбувається звітування роботи президента, правління, скарбника, звіти 

затверджуються відкритим голосуванням по дискусії. На зборах 

ухвалюються стратегічні рішення щодо Статуту, Регламенту Євродоку, 

структури, нових органів тощо, розглядаються інші організаційні питання. 

На зборах формулюються цілі на наступний рік та шляхом таємного 

голосування обирається Президія ради – президент, віце-президент, 

скарбник, секретар та три члени правління; шляхом відкритого голосування – 

на позиції координаторів робочих груп та іншого допоміжного персоналу. 

За результатами таємного голосування було обрано нову Президію ради 

на 2016–2017 рр., у якій більшість є представниками Східної Європи. Новим 

президентом Євродоку стала аспірантка Лодзинської Політехніки, член 

Національного представництва докторантів Польщі Евеліна Пабіянчик-

Влазло (KRD). Віце-президент – Юлія Банюкевич з Литви (LJMS), 

скарбником став голова Угорської ради молодих учених Петер Комівес 

(DOSZ), секретарем – аспірант Університету Лілю Антуан Дюжардан (CJC, 

Франція). Три члени правління (General Board Members) представляють 

Україну (Ірина Дегтярьова, РМУ при МОН), Угорщину (Ласло Кевер, DOSZ), 

http://mon.gov.ua/usi-novivni/novini/2016/04/28/molodi-vcheni-ukrayini-uvijshli-do-pravlinnya-ta-robochi/


Фіналяндію (Фульвіо Ріццо, FUURT). Україна вперше увійшла до складу 

керівного органу організації молодих учених всеєвропейського рівня. 

Крім того, представники Ради молодих учених при МОН увійшли і до 

складу лідерів робочих груп: секретар РМУ при МОН Ю. Овчиннікова 

очолила робочу групу з інтердисциплінарності, консультанта РМУ при МОН 

О. Березка обрано на позицію веб-майстра. 

EURODOC є неурядовою організацією зі штаб-квартирою в Брюселі, що 

об’єднує національні ради аспірантів та молодих учених із 32 країн Європи, 

які репрезентують інтереси молодих учених на міжнародній арені, і зокрема 

на рівні європейських інституцій (Єврокомісія, Рада Європи). 

 


