План роботи
Наукового товариства студентів, аспірантів,
докторантів і молодих вчених ХДАЕУ біолого-технологічного факультету
на 2020 р.
№
п/п
1

2

3

4

5

6

7

Направлення
діяльності

Опис

Строк

Розвиток сторінки Наукового товариства
на сайті ХДАЕУ і в соціальних мережах з
в метою
подання
інформації
про
діяльність,
популяризації
наукових
досягнень молодих вчених, анонсування
проведення заходів.
Налагодження
Налагодження ділових контактів з метою
контактів
з створення
партнерських
відносин,
Науковими
обміну
досвідом,
інформацією,
товариствами інших організації спільних проєктів і заходів.

Протягом року

Своєчасне інформування про конкурси
та гранти необхідні для активізації
подачі заявок наукової молоді для участі
в конкурсах і грантах. Здійснюється
розміщенням інформації на сайті ХДАЕУ
у соціальній мережі Facebook та
Instagram.
Передбачає популяризацію заслуг
кращих
молодих
вчених,
докторантів
і
аспірантів.

Протягом року

Приймання участі при розгляді та
обговоренні освітньо-професійних програм

Серпень -Вересень

Представлення
Наукового
товариства
онлайн-просторі

ЗВО і наукових та
громадських
організацій
Інформування
студентів,
аспірантів,
докторантів
і
молодих вчених про
конкурси і гранти
Сприяння розвитку
«Дошки пошани»
на сайті та на
сторінці у
соціальних мережах
Розгляд і
обговорення
освітньопрофесійних
програм на початку
навчального року.
Долучаємось до
проведення
Міжнародної
конференції ім.
В.П. Коваленка

Протягом року

Протягом року

на початку навчального року.

Долучаємось
до
проведення
Міжнародної конференції, яка буде
проходити на кафедрі генетики та
розведення
с.-г.
тварин
ім.
В.П. Коваленка
День відкритих
В рамках Дня відкритих дверей
дверей університету планується екскурсія по будівлі ДВНЗ
«ХДАУ»
науково-популярним
розповіддю про діяльність Наукового
товариства
публічний
науковопопулярний семінар з участю молодих
вчених на тему: «Наука і я». день
відкритих дверей спрямований на
популяризацію
професії
вченого,
залучення молоді в науку. Цільова

Вересень

Жовтень

8

9

10

11
12

Долучаємось до
Тренінгу «Як
написати
Наукову статтю? »
Долучаємось до
Семінару для
аспірантів
«Технологія
підготовки
дисертації »

Консультування
студентів,
аспірантів,
докторантів
і молодих вчених
Проведення
засідань
Підведення
підсумків роботи
Наукового
товариства.
Проведення
загальних зборів
молодих вчених

аудиторія - школярі, студенти.
Тренінг орієнтований на аспірантів,
докторантів і молодих вчених та
націлений на підвищення якості статей.

Листопад

Семінар спрямований на формування у
аспірантів
навичок
підготовки
дисертаційного
дослідження
з
відповідями на наступні питання: що
таке дисертація, для чого потрібен
літературний огляд, як формулювати
мету дослідження, завдання, положення,
що виносяться на захист, та як
оформлювати висновки.

Листопад

Консультування з питань оформлення
заявок на конкурси, гранти, інших питань,
пов'язаних з поточною діяльністю молодих
вчених.

Вересень
Грудень

Засідання проводяться для обговорення і
вирішення поточних завдань
Оцінка
ефективності
діяльності
Наукового товариства; затвердження
звіту
про
діяльність
Наукового
товариства за друге півріччя 2020 р .;
обговорення і затвердження плану
роботи на 2021 р

Голова Наукового товариства БТФ

За необхідністю
Грудень

Владислав КРИВИЙ

