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Про розвиток рад молодих  вчених та  

механізми стимулювання  молоді до наукової діяльності 

 

Заслухавши інформацію заступника директора - начальника управління 

професійної освіти та ресурсного забезпечення Департаменту освіти і науки 

облдержадміністрації А.Харчук, колегія відзначає, що наукова діяльність 

закладів освіти Хмельницької області пов'язана із наданням науково-технічних 

послуг та впровадженні раніше виконаних наукових розробок.  

Заклади вищої освіти Хмельниччини постійно працюють над 

забезпеченням розвитку інноваційного циклу від стадії фундаментальних 

досліджень до випуску й реалізації наукомісткої продукції й технологій, 

створюють й удосконалюють інноваційні інфраструктури закладів вищої 

освіти, здійснюють підготовку, перепідготовку й підвищення кваліфікації 

фахівців. 

Однак, заклади освіти на жаль, є досить обмеженим в інструментах, 

пов’язаних з підвищенням матеріального стимулювання співробітників, у тому 

числі й молодих. Тому, система мотивації молодих науковців в основному 

базується на таких внутрішніх мотивах, як професійний успіх і можливість 

самореалізації,  та зовнішніх стимулах, які включають  авторитет і високий 

імідж закладів освіти, сприятливий соціально-психологічний клімат, комфортні 

умови праці, розвинуту матеріально-технічну базу для проведення досліджень, 

можливість стажування за кордоном, наявність умов, сприятливих для 

оздоровлення й відпочинку.  

Проблемою загальнодержавного масштабу є працевлаштування 

випускників закладів вищої освіти, бо маємо ситуацію «відпливу умів», які 

знаходять себе у провідних галузях економіки не України, а країн Європи, Азії 

та Америки. Зрозуміло, що дану проблему потрібно вирішувати стратегічно, 

але для цього потрібно починати з чогось та активізувати певні чинники, які 

сприяли б розширенню можливостей молоді для реалізації своїх планів, а також 

основні заходи, які повинні проводитися для зменшення безробіття серед 

молоді.  

Враховуючи вищезазначене 

КОЛЕГІЯ УХВАЛЮЄ: 

 

1. Інформацію ,,Про розвиток рад молодих вчених та механізми 

стимулювання  молоді до наукової діяльності” взяти до відома. 



 

 

2. Управлінню професійної освіти та ресурсного забезпечення 

Департаменту освіти і науки облдержадміністрації: 

2.1. налагодити постійну співпрацю з закладами позашкільної,  

професійної (професійно-технічної ) та вищої освіти Хмельницької області, 

щодо розвитку рад молодих вчених. механізму стимулювання молоді до 

наукової діяльності. 

Постійно 

2.2. забезпечити належні умови пов’язані з підвищенням матеріального 

стимулювання співробітників закладів освіти, у тому числі й молодих. 

Постійно 

 

3. Керівникам закладів позашкільної, професійної (професійно-технічної) 

та вищої освіти: 

3.1. забезпечити дотримання принципу доступності освіти для людей з 

обмеженими можливостями, що дозволить молодим людям більш повно 

реалізувати свій потенціал та не бути відторгненими від суспільного життя. 

Постійно 

3.2.  здійснювати підтримку бізнес-проектів здобувачів освіти та сприяння 

подальшому працевлаштуванню випускників; 

Постійно 

3.3. переглянути дослідження ринку та розробку інвестиційних проектів, 

орієнтованих на розвиток економічного потенціалу об’єднаних територіальних 

громад Хмельницької області; 

Постійно 

3.4. запровадити в програмах навчальних закладів курси з техніки пошуку 

роботи та факультативні заняття з організації власної справи;  

Постійно 

3.5. сприяти створенню нових робочих місць для молодих підприємців за 

рахунок інформаційно-консультаційної підтримки їхньої діяльності. 

Постійно 

 

         4. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника директора-

начальника управління професійної освіти та ресурсного забезпечення 

Антоніну ХАРЧУК. 

 

 

 

Голова колегії                                                                                      Олег ФАСОЛЯ 

 

 

 

 

 

 

 


