МОЛОДА НАУКА

ЕКСПРЕС-ТЕСТУ
ДО ГРОМАДСЬКОГО ПРОЕКТУ
К
руглий
стіл «Виклики
і досягнення молодих
учених київських уні
верситетів» нещодавно від
бувся в Національному авіа
ційному університеті. Захід
організували Наукове това
риство студентів, аспірантів,
докторантів та молодих уче
них (НТСАДМВ) НАУ, Асоці
ація наукових товариств сту
дентів, аспірантів, докторантів
і молодих учених міста Ки
єва за сприяння Ради моло
дих учених при МОН. Участь
у зустрічі взяли близько 50
молодих учених із трьох де
сятків вишів Києва, Харкова,
Чернігова, Житомира й інших
міст України. Вони розповіда
ли про успіхи не лише в освіт
ній і науковій діяльності, а й у
бізнесовій і громадській.
Приміром, науковець-інноватор, підприємець, що став
одним із семи українців
у рейтингу ТОР-100 «New
Europe — 100 новаторів» за
версією Financial Times, спів
робітник Національного уні
верситету біоресурсів і при
родокористування
Андрій
Карп'юк виступив із допо-

Успішні молоді вчені ДІЛЯТЬСЯ досвідом
і розповідають про методи досягнення результатів.

віддю «Як створити іннова
ційний бізнес-проект». Він
розповів про тестер для ви
явлення плісняви і мікотоксинів (продуктів життєдіяль
ності грибів): вони небезпечні
тим, що не викликають отру
єння одразу, а накопичують
ся і можуть призвести до сер
йозних хвороб. «Мікотоксини
ви не бачите, і постає питан
ня: як їх знайти? — говорить

спікер. — Можна відправити
зразок у лабораторію, але це
довго. Потрібен експрес-тест.
Саме над його розробкою ми і
працюємо... Бізнес виявив за
цікавленість, оскільки, напри
клад, на етапі купівлі зерна їм
необхідно знати, чи не ураже
на продукція».
Про академічні бізнес-інкубатори для молодих учених,
зокрема досвід Естонії, Поль

щі й України, розповіла ви
кладач і аспірант НАУ Ксе
нія Семенова — PR-менеджер
компанії YEP. Ольга Романенко — доцент кафедри фі
нансового аналізу та аудиту
КНТЕУ, член Ради молодих
учених при МОН, координа
тор Асоціації наукових това
риств студентів, аспірантів,
докторантів та молодих уче
них міста Києва — виступи
ла з доповіддю «Міжнарод
ні наукові проекти: досвід
співпраці з Нобелівським ла
уреатом Верноном А. Смітом»
(пані Ольга була організато
ром приїзду та науково-освіт
ніх проектів за участю цього
вченого).
Перший заступник голо
ви НТСАДМВ НАУ, викона
вець проекту 5G XCast Ро
ман Одарченко говорив про
можливості програми «Гори
зонт 2020» для молодих уче
них, а член Ради молодих
учених при МОН, заступ
ник директора Навчально-на
укового інституту екологічної
безпеки Кирило Ніколаєв —
про вплив молодих учених на
законодавчі процеси в Украї
ни. Доцент кафедри фінансів
КНТЕУ Юлія Маркуц розпо
віла про власний громадський
проект у доповіді «Адвокація
як інструмент ефективного
урядування».
Ольга Р0МАНЕНК0,
для «Освіти України»

