
План роботи  

Наукового товариства студентів, аспірантів, 

 докторантів і молодих вчених ХДАЕУ біолого-технологічного факультету 

на 2021 н.р. 

 

№ 

п/п 

Направлення 

діяльності 

 

Опис 
Термін 

проведення 

1 Представлення Наукового 

товариства в онлайн-

просторі 

Розвиток сторінки Наукового товариства 

на сайті ХДАЕУ і в соціальних мережах з 

метою подання інформації про діяльність, 

популяризації наукових досягнень 

молодих вчених, анонсування проведення 

заходів.  

Протягом року 

2 Співпраця із студентськими 

науковими гуртками, 

популяризація їх науково-

дослідної роботи 

Налагодження спільної науково-дослідної 

роботи студентських наукових гуртків 

факультету:  

- Технолог з виробництва продукції 

тваринництва; 

- Морфологія і розведення тварин; 

- Технолог; 

- Харчовик-науковець. 

 

Протягом року 

3 Інформування студентів, 

аспірантів, докторантів і 

молодих вчених про 

конкурси і гранти 

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. 

Протягом року 

4 Формування електронного 

збірника тез доповідей 

студентських навчально-

предметних конференцій 

 

Формування електронного наукового 

збірника тез доповідей  учасників 

студентських навчально-предметних 

конференцій за графіком. 

Протягом року 

5 Розгляд і обговорення 

освітньо-професійних та 

освітньо-наукових програм 

на початку навчального 

року. 

Приймання участі при розгляді та 

обговоренні освітньо-професійних та 

освітньо-наукових програм на початку та у 

кінці навчального року. 

 

 

 

Серпень -Вересень 

6 Долучаємось до 

проведення Міжнародної 

конференції ім.  

В.П. Коваленка 

Долучаємось до проведення Міжнародної 

конференції, яка буде проходити на 

кафедрі ветеринарії, гігієни та розведення 

тварин ім.  

В.П. Коваленка, м. Херсон, ХДАЕУ. 

 

Вересень 

7 Долучаємось до участі у  

конкурсі проєктів 
наукових робіт та 

науково-технічних 

Долучаємось до участі  конкурсі проєктів 

наукових робіт та науково-технічних 

(експериментальних) розробок молодих 

вчених 

Протягом року 



 

 

 

 

 

Голова Наукового товариства БТФ ХДАЕУ   Владислав КРИВИЙ 

(експериментальних) 
розробок  

8 Долучаємось до 

Всеукраїнської науково-

практичної конференції 

молодих учених  

 

 Долучаємось до Всеукраїнської науково-

практичної конференції молодих учених з 

нагоди Міжнародного дня науки та Дня 

працівника сільського господарства: 

«Сучасна наука: стан та перспективи 

розвитку у сільському господарстві.  

 

Листопад 

9 Долучаємось до семінару  

«Аспірантський дослідний 

семінар» 

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 

10 Консультування студентів, 

аспірантів, докторантів 

і молодих вчених  

Консультування з питань оформлення 

заявок на конкурси, гранти, інших питань, 

пов'язаних з поточною діяльністю 

молодих 

вчених.   

Протягом року 

11 Проведення засідань Засідання проводяться для обговорення і 

вирішення поточних завдань 

Протягом року 

12 Підведення підсумків 

роботи Наукового 

товариства.  

Оцінка ефективності діяльності Наукового 

товариства та обговорення і затвердження 

плану роботи на 2022 р. 

 

Грудень  


