
НАУКОВЕ ТОВАРИСТВО СТУДЕНТІВ, АСПІРАНТІВ, ДОКТОРАНТІВ І МОЛОДИХ ВЧЕНИХ
ХЕРСОНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ»

73006, м. Херсон, вул. Стрітенська, 23, ХДАЕУ, тел. +380994029722
Сайт: www.ksau.kherson.ua, E-mail: office@ksau.kherson.ua, n.rada.ksaeu@gmail.com

________________________________________________________________________________

Протокол №14
від «22» вересня 2021 року

Присутні: (12 осіб із 12 членів наукової ради):
Кривий В.В., Ушакова С.В., Нікітенко М.П., Лавренко Н.М., Мельниченко С.Г., Скок С.В.,
Цуркан Л.В., Бай А.О., Алєщенко Л.О., Новак В.С., Заікіна Р.Ю. , Куліш В.Ю. .

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Затвердження плану роботи факультетів на навчальний рік.

2.  Запрошення до участі молодих вчених у VI всеукраїнській науково-практичній
конференції молодих вчених.

3. Узгодження кандидатур здобувачів та молодих вчених щодо участі у конкурсах.

Розгляд питань:

1. Затвердження плану роботи факультетів на 2021-2022 навчальний рік

Слухали: голову Наукового товариства Нікітенко М.П.,  яка представила план роботи
Наукового Товариства на 2021-2022 навчальний рік .

Виступили: голови Наукових Товариств факультетів та представили свої плани робіт на
навчальний рік.

(Плани робіт факультетів додаються)

2. Запрошення до участі молодих вчених у VI всеукраїнській науково-практичній
конференції молодих вчених.

Слухали: заступника голови Наукового Товариства Кривого В.В. , який запросив молодих
вчених ХДАЕУ до участі у «VI всеукраїнській науково-практичній конференції молодих
вчених».

http://www.ksau.kherson.ua/
mailto:office@ksau.kherson.ua
mailto:n.rada.ksaeu@gmail.com


Виступили:жодних виступів , інформацію прийнято до відома.

3. Узгодження кандидатур здобувачів та молодих вчених щодо участі у конкурсах.

Слухали: голову Наукового товариства Нікітенко М.П., яка надала свої рекомендації щодо
кандидатур здобувачів та молодих вчених до участі у конкурсах.

Виступили: заступник голови Наукового товариства Кривий В.В. , який погодився із
запропонованими кандидатурами і запросив членів товариства підтримати їх.

«За» - 12
«Проти» - 0

Ухвалили: кандидатури підтримано одноголосно

Голова наукового товариства студентів,
аспірантів, докторантів і молодих вчених ХДАЕУ            Марія НІКІТЕНКО

Секретар наукового товариства студентів,
аспірантів, докторантів і молодих вчених ХДАЕУ Владислав НОВАК



План роботи  

Наукового товариства студентів, аспірантів, 

 докторантів і молодих вчених ХДАЕУ факультету рибного господарства 

та природокористування на 2021 рік 

 

№ 

п/п 
Направлення діяльності Опис Строк 

1 

Представлення Наукового 

товариства в онлайн- 

просторі 

 

Створення і розвиток сторінки 

Наукового товариства на сайті ДВНЗ 

«ХДАЕУ» і в соціальних мережах з 

метою подання інформації про 

діяльність, популяризації наукових 

досягнень молодих вчених, 

анонсування проведених заходів, 

пошуку партнерів. 

Протягом 

року 

2 
Сприяння у підготовці 

студентських наукових робіт 

Проведення консультацій щодо 

вибору тематики та оформлення  

наукових робіт студентів згідно вимог 

вищої школи. 

січень-

лютий 

3 

Участь у проведенні IV 

міжнародної науково-

практичної конференції: 

«Екологічні проблеми 

навколишнього середовища 

та раціонального 

природокористування в 

контексті сталого розвитку» 

Сприяння участі студентів та молодих 

вчених у міжнародній науково-

практичній конференції. 

Жовтень 

4 

Участь у проведенні науково-

практичної Інтернет-

конференції викладачів, 

молодих вчених та студентів: 

«Збалансоване 

природокористування: погляд 

у майбутнє» 

Сприяння участі студентів та 

аспірантів у науково-практичній 

Інтернет-конференції для апробації 

результатів власних досліджень. 

Березень 

5 

Участь у проведенні роботи 

студентського наукового 

гуртка «Акваріумістика» 

Проведення науково-навчальних і 

науково-практичних семінарів для 

членів гуртка, консультаційні заняття. 

Протягом 

року 

6 

Проведення засідань  

Наукового товариства 

студентів, аспірантів, 

докторантів і молодих вчених 

ФРГП 

Засідання проводяться для 

обговорення і вирішення поточних 

завдань. 

За 

потребою 

7 

Участь у проведенні роботи 

студентського наукового 

гуртка «Ecolife» 

Проведення науково-навчальних і 

науково-практичних семінарів, 

зустрічі з науковцями, фахівцями в 

сфері охорони навколишнього 

природного середовища. 

Протягом 

року 

http://www.ksau.kherson.ua/files/documents_2018/aspirantura/npubl/kornienko/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%84%202018%20%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B4%20%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4.pdf
http://www.ksau.kherson.ua/files/documents_2018/aspirantura/npubl/kornienko/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%84%202018%20%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B4%20%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4.pdf
http://www.ksau.kherson.ua/files/documents_2018/aspirantura/npubl/kornienko/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%84%202018%20%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B4%20%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4.pdf
http://www.ksau.kherson.ua/files/documents_2018/aspirantura/npubl/kornienko/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%84%202018%20%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B4%20%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4.pdf
http://www.ksau.kherson.ua/files/documents_2018/aspirantura/npubl/kornienko/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%84%202018%20%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B4%20%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4.pdf
http://www.ksau.kherson.ua/files/documents_2018/aspirantura/npubl/kornienko/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%84%202018%20%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B4%20%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4.pdf
http://www.ksau.kherson.ua/files/documents_2018/aspirantura/npubl/kornienko/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D1%84%202018%20%D0%BB%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D0%B4%20%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4.pdf
http://www.ksau.kherson.ua/fish/5083-ntsrib.html
http://www.ksau.kherson.ua/fish/5083-ntsrib.html
http://www.ksau.kherson.ua/fish/5083-ntsrib.html


План роботи
Наукового товариства студентів, аспірантів,

 докторантів і молодих вчених ХДАЕУ агрономічного факультету
на 2021р.

№
п/п

Направлення
діяльності

Опис Строк

1 Представлення
Наукового

товариства в онлайн-
просторі

Створення і розвиток сторінки Наукового
товариства на сайті ДВНЗ «ХДАЕУ» і в
соціальних мережах з метою подання
інформації про діяльність, популяризації
наукових досягнень молодих вчених,
анонсування проведених заходів, пошуку
партнерів

Протягом
року

2 Співпраця із
студентськими

науковими гуртками,
популяризація їх

науково-дослідної
роботи

Налагодження спільної науково-дослідної
роботи студентських наукових гуртків
факультету:
- Землероб;
- Грунтознавець-агрохімік;
- Захист і карантин рослин;
- Майстерня аграріїв

Протягом
року

3 Проведення засідань Засідання проводяться для обговорення і
вирішення поточних завдань

Протягом
року

4 Інформування
аспірантів і молодих
вчених про конкурси і
гранти

Своєчасне та оперативне інформування про
конкурси та гранти необхідні для
активізації подачі заявок наукової молоді
для участі в конкурсах і грантах.
Здійснюється розміщенням інформації на
сайті ХДАЕУ

Протягом
року

5 Участь у заходах
аграрного
спрямування.

Приймання участі у днях поля науково-
дослідних установ, сільсько-господарських
підприємств та участь в агро-виставках.

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
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

7 Долучаємось до
семінару
«Аспірантський
дослідний семінар»

Семінар спрямований на формування у
аспірантів навичок підготовки
дисертаційного дослідження з відповідями

Листопад



Голова Наукового товариства АФ ХДАЕУ                                   Вікторія ОМЕЛЯНОВА

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.

8 Підведення
підсумків роботи
Наукового
товариства.

Підведення підсумків  діяльності Наукового
товариства та обговорення і затвердження
плану роботи на 2022 р.

Грудень



 

 
НАУКОВЕ ТОВАРИСТВО СТУДЕНТІВ, АСПІРАНТІВ, ДОКТОРАНТІВ І МОЛОДИХ ВЧЕНИХ 

ХЕРСОНСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ АГРАРНО-ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ» 

73006, м. Херсон, вул. Стрітенська, 23, ХДАЕУ, тел. +380994029722 

Сайт: www.ksau.kherson.ua, е-mail: office@ksau.kherson.ua, n.rada.ksaeu@gmail.com, n.rada.btf.ksaeu@gmail.com 

 

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 

http://www.ksau.kherson.ua/
mailto:office@ksau.kherson.ua
mailto:n.rada.ksaeu@gmail.com


 

 

 

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  



План роботи
Наукового товариства студентів, аспірантів,

 докторантів і молодих вчених ХДАЕУ факультету архітектури та
будівництва на 2021р.

№
п/п

Направлення
діяльності

Опис Строк

1  V Всеукраїнська
науково – практична
конференція
«Управління та
раціональне
використання
земельних ресурсів в
новостворених
територіальних
громадах: проблеми
та шляхи їх
вирішення» 04 - 05
березня 2021 року

Сприяння участі студентів та молодих
вчених у міжнародній науково-практичній
конференції.

Березень

2 ІІ Міжнародна
науково-технічна
конференція
«Інтелектуальні
конструкції та
інноваційні
будівельні
матеріали»

Сприяння участі студентів та молодих
вчених у міжнародній науково-практичній
конференції.

Квітень

3 ІІІ Всеукраїнська
науково-практична
інтернет
конференція
«Будівельні
матеріали,
конструкції та
споруди третього
тисячоліття»

Сприяння участі студентів та молодих
вчених у міжнародній науково-практичній
конференції.

Листопад

4 Тренінг «Як
написати
статтю? »

 Тренінг орієнтований на аспірантів і
молодих вчених і націлений на підвищення
якості статей: оцінку статей експертами і
відпрацювання компетенції для підготовки
якісної статті. У програмі тренінгу
передбачені теоретична частина, в ході якої
спікери поділяться секретами написання
статей і практична частина - аналітичний

Листопад



розбір статей. На тренінг необхідно
принести з собою статтю.

5 День відкритих
дверей

В рамках Дня відкритих дверей планується
екскурсія по будівлі ХДАЕУ науково-
популярним розповіддю про діяльність
Наукового товариства публічний науково-
популярний семінар з участю  молодих
вчених на тему: «Наука і я». день відкритих
дверей спрямований на популяризацію
професії вченого, залучення молоді в науку.
Цільова аудиторія - школярі, студенти.

Протягом
року

6 Участь у проведенні
роботи
студентського
наукового гуртка
«Землеустрій і
геодезія»

Проведення науково-навчальних і науково-
практичних семінарів, зустрічі з
науковцями, консультаційні заняття.

Протягом
року

7 Проведення засідань Засідання проводяться для обговорення і
вирішення поточних завдань

За
необхідністю

8 Підведення
підсумків роботи
Наукового
товариства.
Проведення
загальних зборів
молодих вчених

Оцінка ефективності діяльності Наукового
товариства; затвердження звіту про
діяльність Наукового товариства.

Грудень



План роботи
Наукового товариства студентів, аспірантів,

 докторантів і молодих вченихекономічного факультету
Херсонського державного аграрно-економічного університету

на 2021-2022 н.р.

№
п/п

Направлення
діяльності

Опис Строк

1. Інформування
аспірантів і молодих

вчених про конкурсах
і грантах

Своєчасне та оперативне інформування про
конкурси та гранти необхідні для

активізації подачі заявок наукової молоді
для участі в конкурсах і грантах.

Здійснюється розміщенням інформації на
сайті ДВНЗ «ХДАЕУ», в соціальній мережі

Facebook.

Протягом
року

2. Консультування
аспірантів

і молодих вчених

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

вчених.

Вересень
Травень

3. Проведення засідань Засідання проводяться для обговорення і
вирішення поточних завдань

За
необхідністю

4. Розгляд і обговорення
освітньо-професійних

програм на початку
навчального року.

Приймання участі при розгляді та
обговоренні  освітньо-професійних програм на

початку навчального року.

Серпень -
Вересень

5. Підведення підсумків
роботи Наукового

товариства.
Проведення загальних
зборів молодих вчених

Оцінка ефективності діяльності Наукового
товариства; затвердження звіту про

діяльність Наукового товариства
за 2021-2022 н.р.; обговорення і

затвердження плану роботи на 2022-2023
н.р.

Червень
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