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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 

Долучаємось до розвитку 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 Проводимо співпрацю із 

студентськими науковими 

гуртками, популяризуємо їх 

науково-дослідну роботу 

Налагодження спільної науково-дослідної 

роботи студентських наукових гуртків 

факультету:  

- Технолог з виробництва продукції 

тваринництва; 

- Декоративне птахівництво; 

- SMART BEEHIVE; 

- Морфологія і розведення тварин; 

- Технолог; 

- Харчовик-науковець. 

Протягом року 

3 Інформуємо та 

підтримуємо і заохочуємо 

студентів, аспірантів, 

докторантів і молодих 

вчених до участі у 

конкурсах, грантах, 

проєктах, наукових 

дослідженнях.  

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 

та власне інформування і допомага в 

подачі заявок.  

 

Протягом року 

4 Допомагаємо у проведень 

студентських навчально-

предметних конференцій 

 

Долучаємось до проведення студентських 

навчально-предметних конференцій 

 

 

 

Протягом року 
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Голова Наукового товариства БТФ ХДАЕУ   Владислав КРИВИЙ 

5 Долучаємось до перегляду 

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 Допомагаємо в організації 

проведення Всеукраїнської 

науково-практичної 

конференції ім.  

В.П. Коваленка 

Допомагаємо в організації Всеукраїнської 

науково-практичної конференції, яка буде 

проходити на кафедрі ветеринарії, гігієни 

та розведення тварин ім.  

В.П. Коваленка, м. Херсон, ХДАЕУ. 

 

Вересень 

7 Долучаємось проведення 

ознайомчих занять із 

дотримання академічної 

доброчесності серед 

здобувачів, молодих 

вчених, науково-

педагогічних працівників 

Приймаємо участь у загально 

університецьких заходах 

Протягом року 

8 Долучаємось до участі у  

конкурсі проєктів наукових 

робіт та науково-технічних 

(експериментальних) 

розробок  

Долучаємось до участі  конкурсі проєктів 

наукових робіт та науково-технічних 

(експериментальних) розробок молодих 

вчених 

 

Протягом року 

9 Долучаємось до науково-

практичної конференції 

молодих учених різних 

рівнів 

 

 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.  

 

Жовтень-Листопад 

10 Долучаємось до засідань 

наукового товариства 

університету 

 

Відповідно до плану роботи долучаємось 

до засідань наукового товариства 

університету 

Протягом року 

11 Проводимо 

консультування студентів, 

аспірантів, докторантів 

і молодих вчених із різних 

тем 

Консультування з питань оформлення 

заявок на конкурси, гранти, інших питань, 

пов'язаних з поточною діяльністю 

молодих вчених.  

Протягом року 

12 Проводимо засідання 

наукового товариства 

факультету 

Засідання проводяться для обговорення і 

вирішення поточних завдань, а також за 

планом кожен третій четвер місяця по 

факультету 

 

Протягом року 

13 Проводимо підведення 

підсумків роботи 

Наукового товариства.  

Проводимо оцінку ефективності 

діяльності Наукового товариства та 

обговорення і затвердження плану роботи 

на 2022 р. 

 

Грудень  


