
ЗВІТ  

діяльністі Ради молодих вчених ХНУМ імені І.П.Котляревського у 2021 році 

 

В ХНУМ імені І.П.Котляревського з листопада 2014 року активно працює 

Рада молодих вчених (РМВ) – орган самоврядування, покликаний сприяти 

професійному становленню, творчому зростанню, накопиченню досвіду та 

максимальному використанню творчого та наукового потенціалу молоді 

ХНУМ ім. І. П. Котляревського.  

Протягом 2021 року відбулось 8 засідань Ради молодих вчених.  

1. У продовж 2021 року проводилась інформаційна робота, яка полягала в 

постійному поширенні інформації щодо проведення наукових та творчих 

заходів організованих Радою молодих вчених. В рамках роботи РМВ  по 

інформуванню наповнювалась сторінка Ради на офіційному сайті 

Університету, а також розміщувались публікації на офційній сторінці Ради у 

Facebook, здійснювалась розсилка інформації щодо проведення заходів. 

2. 11 лютого 2021 року в Радмір-Експахолл відбулась презентація 

фотовиставки Жінок-науковиць до Міжнародного дня жінок та дівчат у науці 

за підтрики Ради молодих вчених при ХОДА. Харківський національний 

університет мистецтв імені І.П. Котляревського представили 5 талановитих 

молодих науковиць, членкинь Ради молодих вчених – Таїсію Диняк, Поліну 

Кордовську, Олександру Кузьміну, Олесю Пупіну, екс-голову Ради Ганну 

Сагалову; 

3. Березень 2021 року до Дня відкритих дверей ХНУМ імені 

І.П. Котляревського представниками Ради молодих вчених були змонтовані 

відео-ролики діяльності кафедр університету; 

4. 1-3 квітня 2021 року була створена секція Ради молодих вчених у XХІ 

Міжнародній дистанційній науково-творчій конференції студентів, 

аспірантів, докторантів, молодих викладачів «Мистецтво та шляхи його 

осмислення в дослідженнях молодих науковців». Вперше члени Ради 



молодих вчених не тільки допомагали у проведенні конференції, виступаючи 

в ролі технічних модераторів, але й головували науковими секціями; 

5. 15 квітня 2021 року Рада молодих вчених підписала Меморандум про 

партнерство з Радою молодих вчених при МОН України; 

6. 17-18 травня 2021 року до Дня науки в Україні була проведена II 

Міжнародна наукова конференція Ради молодих вчених ХНУМ імені 

І.П. Котляревського «Мистецтво та наука в сучасному глобалізованому 

просторі», в якій взяли участь 160 учасників з 14 країн світу та в межах якої 

відбулось 4 лекції від провідних митців з Польщі, Румунії, Білорусі та 

Німеччини, а також презентація книги;  

7. 18 травня 2021 року До Дня науки в Україні Рада молодих вчених 

прийняла участь у «Ночі молодіжної науки 2021» яку організувала Рада 

молодих учених при МОН «Леся та театр. Голос крізь часи: до 150-річчя з 

Дня народження»; 

8. 20 травня 2021 року Рада молодих вчених взяла участь та здобула IV місце 

науковому квесті до Дня науки в Україні «У пошуках скарбів науки» 

організованою РМВ при ХОДА; 

9. 22-23 травня 2021 року Радою молодих вчених бул організований та 

проведений І Всеукраїнський Круглий Стіл «Сучасні виклики мистецькій 

освіті: реалії, прогнози, стратегії подолання» до Дня науки в Україні, на який 

зареєструвалися більше ніж 160 учасників діячів мистецької освіти, на який 

було запрошено 35 з спікерів та отримано більше ніж 3000 переглядів заходу; 

10. 25 травня 2021 року голова Ради молодих вчених – Копелюк Олег 

запрошений до МОН України взяти участь у Круглому столі державних 

іменних стипендій найкращим молодим вченим з увічнення подій Революції 

Гідності та вшанування пам’яті Героїв україни- Героїв Небесної Сотні, де був 

озвучений Звіт діяльності Ради молодих вчених ХНУМ імені 

І.П. Котляревського; 

11. 28 травня 2021 року Рада молодих вчених стала співорганізатором І 

Всеукраїнського Форуму молодих вчених «Наукова весна 2021. Наука і 



мистецтво в сучасному світі», яку проводив Київський національний 

університет культури та мистецтв; 

12. 8 червня 2021 року членкиня Ради молодих вчених Поліна Кордовська 

здобула диплом І ступеня на конкурсі наукових робіт «Молода людина 

Харківщини: вектори розвитку» організованим Радою молодих вчених при 

ХОДА; 

13. 10 червня 2021 року представниками Ради молодих вчених був 

організований Концерт класичної музики в рамках ІІ Міжнародної 

конференції Condensed matter and Low temperature physics 2021 в Концертній 

залі Фізико-технічного інституту низьких температур імені Б.В. Вєркіна; 

14. Представниками Ради молодих вчених були змонтовані два онлайн-

концерти: «Весняна партитура» та Концерт до Дня Конституції України 

(заступник голови – Юрій Дяченко) та Онлайн-концерт випускників ХНУМ 

імені І.П. Котляревського (голова – Олег Копелюк); 

15. У липні 2021 року Рада молодих вчених пройшла конкурсний відбір щодо 

діяльності своєї роботи до друку Книги про діяльність Рад молодих вчених 

України (засновник книги Рада молоих учених при МОН); 

16. 18 вересня 2021 року за підтримки Харківської міської ради був 

проведений проєкт «Ніч науки» до якого долучилася Рада молодих вчених. 

Для дітей, вихованців загальноосвітніх шкіл естетичного напрямку 

представники Ради підготували «Музичний квест» та Концерт класичної 

музики. Заходи відбулись у Великій Залі ХНУМ імені І.П. Котляревського; 

17. 23 жовтня 2021 року Радою молодих вчених був організований та 

підготовлений концерт «Музика в ім’я добра, мужності та перемоги» для 

представників Національної Гвардії України; 

18. 10 листопада 2021 року Рада молодих учених прийняла участь у проєкті 

«Ніч молодіжної науки 2021», який організований Радою молодих учених 

при МОН з презентацією «Ференц Ліст: універсалізм творчого обдарування 

митця (до 210-річного ювілею від Дня народження); 



19. 1-7 грудня представники Ради молодих вчених виступили 

співорганізаторами І Міжнародного конкурсу піаністів імені Марії та Наталії 

Єщенко (виконавчий директор конкурсу – голова Ради Олег Копелюк, 

відповідальний секретар – Ігор Седюк, ведучі відкриття та закриття 

конкурсу, концертів членів Журі – заступники голови Олександр Лисичка, 

Поліна Кордовська). Лауреати 1, 2 та 3 премії отримали пам’ятні подарунки 

від Ради молодих вчених – монографію Ніни Руденко «Наталія 

Олександрівна Єщенко: Життя і творчість»; 

20. Листопад 2021 року член Ради молодих учених Ігор Седюк отримав 

Державну іменну стипендію найкращим молодим вченим з увічнення подій 

Революції Гідності та вшанування пам’яті Героїв України – Героїв Небесної 

Сотні від Міністерства освіти та науки України; 

21. 28 грудня 2021 року на офіційній сторінці Ради молодих учених при МОН 

у Facebook в межах онлайн-лекторію у режимі наживо відбулась лекція 

голови Ради молодих вчених Олега Копелюка «Фортепіанний стиль Л.ван 

Бетховена: еволюція та особливості (до 250-річчя з Дня народження 

німецького генія); 

22. Рада молодих вчених у 2021 році отримала дві Подяки: за участь у 

науково-популіярному заході «Ніч молодіжної науки-2021» від голови Ради 

молодих учених при МОН – Олесі Ващук та Подяку від начальника 

Національної академії НГУ генерал-лейтенанта Сергія Соколовського. 

 

 

 

 

Голова Ради молодих вчених                                                Олег КОПЕЛЮК 

ХНУМ імені І.П.Котляревського,  

кандидат мистецтвознавства, доцент 


