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Молодіжна наука в Україні:
кейси Київського університету імені Бориса Грінченка
Повна назва спільноти, про яку ми вам розповімо – це Наукове товариство студентів,
аспірантів, докторантів і молодих вчених Київського Університету імені Бориса Грінченка
(далі – Наукове товариство). Це група людей різного віку (від студента І курсу до кандидатів
наук) і різних спеціальностей, яких об’єднує інтерес до науки та стіни Університету. А тепер
усе по порядку.
Масова інформатизація будь-яких процесів, шалена хвиля молодіжних стартапів і
грантові можливості роблять сучасну науку в Україні практикоорієнтованою та спрямованою
на помітний результат. Кейси реалізації молодіжної науки в Україні це про популяризацію
науки, утвердження академічної доброчесності та інтеграція студентсько-викладацьких
практик із науковим підґрунтям.
Відповідно ст. 41 Закону України «Про вищу освіту» (ухвалений у 2014 р.), у закладах
вищої освіти та їхніх структурних підрозділах діють наукові товариства студентів (курсантів,
слухачів), аспірантів, докторантів і молодих вчених, які є частиною системи громадського
самоврядування відповідних закладів вищої освіти. У роботі таких наукових товариств беруть
участь особи віком до 35 років (для докторантів – 40 років), які навчаються або працюють у
закладі вищої освіти.
У 2015 році на базі Наукового товариства студентів та Ради молодих вчених Київського
університету імені Бориса Грінченка було сформоване Наукове товариство студентів,
аспірантів, докторантів і молодих вчених. Головною метою цього угруповання є формування
сприятливої атмосфери для розвитку науково-дослідної та інноваційної роботи та вирішення
актуальних проблем сучасної науки. Зважаючи на це, діяльність Наукового товариства можна
поділити на такі пункти: сприяння розвитку науки в молодіжному середовищі університету,
популяризація наукової роботи, підтримання перспективними науковими ідеями та
практиками.
Менеджерує роботу на координує функціями спільноти виборний один раз на рік орган
– Рада Наукового товариства. Членами Ради є голова, заступник голови, секретар, а також
голови, заступники голів, секретарі Наукових товариств структурних підрозділів (інститутів,
факультетів, коледжу). Робота виконавчого органу плідно об’єднує наукову діяльність
молодих науковців усіх структурних підрозділів. Так, спільно реалізуються
загальноуніверситетські наукові проєкти, а також відкриті заходи Наукових товариств уже
згаданих структурних підрозділів Університету.
Щодо загальноуніверситетских проєктів, організованих активом Наукового товариства
всіх структурних підрозділів, хочемо виділити наступні. Всеукраїнська науково-практична
конференція «Дослідження молодих вчених: від ідеї до реалізації», що здійснювалася за
чотирма секціями: наука та освіта, наука та культура, наука та розвиток громад, наука та
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інформаційні технології. Відповідно до напрямів роботи конференції проводиться конкурс
наукових проєктів та майстер-класи.
Також цьогорічний всеуніверситетський тиждень науки, у зв’язку з пандемією, здобув
нове дихання під назвою Науковий онлайн-марафон #ScienceDecade_2020. Цей десятиденний
фестиваль лекцій, вебінарів, майстер-класів, воркшопів та екскурсій, організований Науковим
товариством студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених Університету Грінченка
об’єднав молодих науковців усіх структурних підрозділів закладу вищої освіти.
На популяризацію діяльності Наукового товариства та історії нашого міста спрямовані
щорічний науковий квест «Київ – моя столиця». Квест щороку має різні підтеми, але
традиційно пролягає певним історичним районом міста і охоплює завдання, що розкривають
різні аспекти діяльності та презентують проєкти Наукового товариства. Цьогоріч квест було
проведено в районі Володимирської гірки – це надзвичайно мальовниче місце та один з
найстаріших громадських парків Києва. Це було одне з найулюбленіших місць прогулянок
киян часів Бориса Грінченка (тобто, кінця ХІХ – початку ХХ століть), яке не втрачає
популярності й зараз. Під час квесту учасники могли відчути атмосферу дореволюційного
міста, а також – ознайомитися з деякими цікавими проєктами та роботою товариства.
Детальніше хотілося б звернути увагу на практичні кейси Наукового товариства, які вже
реалізовані або у процесі втілення в межах конкретного структурного підрозділу.
Багатопрофільне спрямування фахового коледжу «Універсум» вирізняє науковопрактичні кейси цього структурного підрозділу. Так, у середовищі Наукового товариства
Коледжу зародилася студентсько-викладацька ініціатива «Бюро театралізованих екскурсій» –
це проєкт екскурсій Києвом з елементами театралізації, музичним супроводом і миттєвим
інтерактивом із глядачем. На цих мандрівках різними частинами столиці України команда
небайдужих студентів і викладачів розповідаємо про минувшину Києва, поєднуючи факти з
буденними епізодами життя містян. На сьогодні проєкт має загальноуніверситетський статус,
активно співпрацює з музейними установами міста та залучає до своєї роботи волонтерів з
інших навчальних закладів.
Уже понад пів року триває реалізація проєкту «Гучні жести» це перший в Україні проєкт
адаптації театралізованих екскурсій для людей із нозологією слуху в команді з «Бюро
театралізованих екскурсій». У рамках проєкту було організовану серію майстер-класів у
форматі онлайн для вивчення базових значень жестової мови.
На базі Факультету права та міжнародних відносин реалізовуються проєкти, що
спрямовані як на студентів конкретного факультету, так і для учасників Наукового товариства
інших інститутів, факультетів, коледжу. Зокрема хочемо виділити Весняну дипломатичну
школу, що реалізовується протягом одного-двох тижнів, де учасники вивчають основи
дипломатії та світової політики, теорію міжнародних відносин, міжнародне право тощо.
Найважливіше, що Школа орієнтована на практичне застосування знань та навичок, тому
супроводжується плануванням і реалізацією, створених під час проходження курсу проєктів і
завдань. Ще одним кейсом Факультету є Школа академічної доброчесності, яка покликана
сприяти дотриманню норм академічної доброчесності, боротьбі з плагіатом і списуванням і
формуванні здорового конкурентоспроможного середовища молодіжної науки.
Наукове Товариство Інституту філології вже кілька років співпрацює з іншими
університетами по всій Україні для проведення конференції «Актуальні проблеми
літературознавства та мовознавства», де виступають науковці з всієї країни. Наукове
товариство популяризує та співпрацює для поширення лінгвістики та іноземних мов серед
всього університету і навіть на міжуніверситетському рівні. Зовсім недавно голова та секретар
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структурного підрозділу в онлайн форматі відвідали Херсонський Державний Університет з
особливою лекцією про східні мови.
Іншим прикладом багатовекторної науково-практичної роботи конкретного
структурного підрозділу є діяльність Наукового товариства Факультета інформаційних
технологій і управління. Наприклад, актив товариства організовує відкриті лекції з
комп’ютерної безпеки для Грінченківської громади, розробляє ресурс із курсами з ІКТграмотності, а також проводять щорічну конференцію з кібербезпеки.
Історико-філософський факультет, один із найстаріших структурних підрозділів
університету, багато років є організатором Всеукраїнського студентського турніру з історії,
мета якого стимулювання творчої фахової діяльності майбутніх молодих науковців, зустріч із
представниками різних наукових шкіл, обмін досвідом та ідеями, ознайомлення молоді з
результатами останніх досліджень та найновішими тенденціями в історичній галузі знань.
Привабливою для учасників є, безперечно, наукова цукерня, яка проводиться на базі
Інституту людини, наукові пікніки та вулиці1, що проводилися на базі Фахового коледжу
«Універсум» до початку карантину.
Серед планів на найближче майбутнє – збільшити кількість заходів, спрямованих на
розвиток академічної доброчесності та вивчення іноземних мов. Зокрема, мріємо перекласти
екскурсії англійською та поновити роботу розмовного клубу.

Вулиця (улиця) – «вулиця» перекладається дослівно як «street», але у даному випадку використовується для
позначення формату заходу) – це традиційна форма дозвілля молоді. У теплу пору року хлопці та дівчата
збиралися ввечері у певному місці, співали, танцювали, грали в ігри. Коли ми проводили вулиці в межах
університету, то зверталися до етнографічних досліджень та намагалися відтворити окремі елементи традиційних
зібрань: танці, їжу, одяг, співи тощо.
1
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Youth Science in Ukraine:
Based on the case of Kyiv Borys Grinchenko University

The full name of the group that we will be discussing today is “The Scientific Society of
Bachelor’s, Master’s, PhD students and Young Researchers of Kyiv Borys Grinchenko University”
(henceforth - The Scientific Society). It’s a community of people of varying ages (from College
Freshmen to PhD students) and varying degrees, that are united by their interest towards learning and
the walls of the university. Now to be a bit more detailed.
The full informative coverage of any events, massive waves of youth start-ups and scholarship
opportunities give modern science in Ukraine a more practical approach, with expectations for visible
results. Actual implementation of youth science projects in Ukraine is aimed at the popularization of
science, the preservation of academic integrity and integration of cooperative practical events
between students and teachers with a scientific foundation.
According to Article 41 of the Legislation of Ukraine “About Higher Education” (implemented
in 2014), on the grounds of institutes of higher education and other structures scientific societies of
students, listeners, graduates, postgraduates and young researchers are active and are a self-governing
internal society of each university. Members of these communities are below 35 years of age (40 for
doctoral students), that study or work at the higher education facility.
In 2015, based on the Scientific Society of Students and the Association of Young Researchers
of Kyiv Borys Grinchenko University, the Scientific Society was formed. The main goal of this group
is the creation of a favourable environment or the cultivation of scientific and innovative research and
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solving the relevant problems of modern science. Based on this, the focal points of the Society are:
growth of science in the youthful environment of the university, popularization of scientific work and
providing support to potential scientific ideas and practices.
The management of the Society falls on
the authority that is elected annually – The
Council of the Scientific Society. The council
is made up of the Head, Vice-Head and the
Secretary, along with the respective Heads,
Vice-Heads and Secretaries from the Scientific
Societies of each subdivision of the university
(the institutes, faculties and college). The work
conducted by the council brings in close the
work of the young researchers from each
subdivision. Together, they complete scientific
work and separate structural subdivisions
events are open for attendance to each other.
Amongst the university-wide events
organized by the members of the Scientific
Society, the highlights include the National
scientific conference “Research of Young
Scientists: From Ideas Towards Reality”,
that combines 4 waves of study - science and
education, science and culture, science and
the growth of society, science and
information technologies. Based on these 4
topics, as part of the conference a contest of
Scientific projects and different workshops
are held.

Along with that, this years university-wide Scientific Week, due to the ongoing pandemic, rose
to new heights, as it was celebrated by the Scientific Online marathon “#ScienceDecade_2020”. This
10 day long festival of lectures, webinars, masterclasses, workshops and online excursions was
organized by the Scientific Society and united young researchers from all of the subdivisions.
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To promote the Scientific Society and
the history of our city, we hold the annual
quest “Kyiv – My Capitol”. Every year, the
theme of the quest changes, however,
traditionally it is tied to a specific historical
suburb or area of the city and consists of
questions, connected with the activities and
projects of the Society. This year, the quest
was held around the Volodymyrska Hill park
– an incredibly scenic area and one of the
oldest public parks. This happened to be one
of the top spots to take a walk in Borys
Grincheko’s time (i.e. late 19th – early 20th
century), which has yet to lose its popularity.
During the quest, the participants had a chance to feel the authentic atmosphere of a pre-revolution
Kyiv and were introduced to the projects and activities of the Scientific Society.

In more detail, we would like to take at a few projects and studies developed by the Scientific
Society of the individual structural subdivisions.

108

https://ysgsij.kubg.edu.ua/

Грінченко – Сетон міжнародний журнал молодих науковців, 2020, випуск 1

Young Scientists Grinchenko – Seton International Journal, 2020, issue 1
_____________________________________________________________________________________________

The multidisciplinary direction of the vocational college “Universum” makes the scientific
projects conducted by this subdivision stand out. It is within the Environment of the College Scientific
Society that the “Bureau of Theatrical Excursions” was initiated by students and teachers alike. This
project consists of excursions around Kyiv, accompanied by theatrical acting, music and direct
interactions with the audience. Along these journeys of Kyiv, a team of students and teachers relay
the history of the city, combining facts with episodes of the historical day-to-day of citizens. At this
time, the project is active on a university-wide level, works together with the museums of the city and
invites volunteers from other universities.
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The “Loud Gestures” project has been active for well over a year. This
is the first project in Ukraine aimed at adapting theatrical excursions for the
hard-of-hearing by the team of the “Bureau of Theatrical Excursions”. As part
of the project, a series of online masterclasses and workshops were held to
learn the basics of sign language.
The Faculty of Law and
International Relations hold
events intended for both
students of a specific faculty
and a university-wide audience. A highlight of their
work is the Spring Diplomatic School, held over the
course of 1-2 weeks. Participants learn the basics of
diplomacy and world politics, theory of international
relations, international law etc. The most important
aspect is the practical use of knowledge gained, hence
the theoretical aspects are accompanied by the
planning and implementation of a project.
Another highlight is the School of Academic Integrity that they started to promote and conserve
academic integrity, fight plagiarism and create a healthy, focused environment for young researchers
to conduct their studies.
For several years now the Scientific Society of the Institute of Philology has worked hand-inhand with other universities all over Ukraine to organize the annual conference “Relevant Issues of
Literature-Linguistic Studies”, that researchers from all over the country attend. The Society is aimed
at the popularization of linguistics and foreign languages to other subdivisions and even works on an
inter-university scale. Just recently, the Head and Secretary of the Society held a special lecture for
the students of Kherson State University about the study of Eastern Philologies.
Another example of multidisciplinary work is the activities conducted by the Scientific Society
of the Faculty of Information Technologies and Management. For example, the team holds open
lectures about computer safety for the university community, creates resources to develop ICT
literacy and conducts an annual conference on cybersecurity.
The Faculty of History and Philosophy is one of the oldest of the actual university. For many
years, it has been the organizer of the National Student's History tournament, the goal of which is to
stimulate the creativity of young researchers towards their speciality, to create a chance to meet the
representative of other educational facilities and to give an opportunity for idea and experience
exchange. Another aspect of the tournament involves the familiarization of young researchers with
the most recent scientific developments and trends in the historical field of science.
Undoubtedly, to newer participants, such events as the Scientific Candyshop held by the
Institute of Human Sciences, study picnics and the vulytsyi held by the vocational college
“Universum”. The direct translation of the name of this event is “Streets” – it’s a traditional event
amongst the youth. During the warmer months, young men and women gathered in the evenings at
specific spots to sing, dance and play. When these were held by the university, we used entnograhic
research as a basis and recreated different aspects of the traditional events (dances, food, clothes,
songs etc.).
Amongst plans for the future, we intend to further increase the amount of events about academic
integrity and the study of foreign languages. In part, we wish to translate the excursions into English
and resume the work of the speaking club.
110

