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№1252 від 09.05.2022 р. 

 

Керівникам закладів освіти 

 
Щодо опитування  

«Українські вчені в умовах війни_2022 

р.» 

 

Шановні колеги! 

 

Рада молодих учених при Міністерстві освіти і науки України (далі – РМУ 

при МОН) здійснює активну консультативно-дорадчу та інформаційно-

комунікативну діяльність, спрямовану на підтримку та сприяння діяльності 

молодих вчених України.  

У важкі часи, викликані війною в Україні, є потреба у вшануванні світлої 

пам'яті загиблих серед освітян й науковців та відзначення активістів нашої 

країни. 

З метою отримання даних для відзначення справжніх героїв оголошуємо 

про збір даних через опитування «Українські вчені в умовах війни_2022 р.», яке 

ініційовано задля: 

 вшанування світлої пам'яті загиблих серед освітян та вчених під час війни; 

 отримання інформації для відзначення активістів серед освітян та 

науковців; 

 визначення потреб для надання допомоги освітянам та науковцям, які зараз 

перебувають в Україні, або вимушено виїхали за межі країни.  



 

Звертаємось до Вас з проханням поширити інформацію щодо опитування 

серед колег. 

Заповнити форму можна за посиланням до 20 травня 2022  р.: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfEcmwQIZJFCKCIn_DeOMh8k3SirD

poLV8m0U5lRxf2tYDUWw/viewform?fbclid=IwAR1LzX21CglPbUERObN7F6U8

Ewx_VRqcgZD4HrFfYuEAAaqnmhaANpDR2Cc 

 

Щиро сподіваємося на Вашу підтримку! 

 

 

 

З повагою, 

Голова Ради                  Олеся Ващук 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виконавець: 

Сухіх Аліса 

+380985962661 
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