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Протокол № 2 

від «20» травня 2020 року 
 

Присутні: (15 осіб із 15 членів наукової ради) 

Кривий В.В., Нікітенко М.П., Ушакова С.В., Майстер Л.О., Плавущенко Л.В.,  

Лавренко Н.М., Мельниченко С.Г., Скок С.В., Цуркан Л.В., Бай А.О., Алєщенко Л.О.,  

Бойко В.О., Новак В.С., Гречишкіна Т.А., Ходос Т.А., Кобіцька В.П. 

Запрошені: Аверчев О.В. - проректор з наукової роботи та міжнародної діяльності, доктор  

с.-г. наук, професор. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Про аналіз роботи робочої групи за проєктом Положення про наукове товариство 

студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених ХДАЕУ. 

2. Про обговорення процедури проведення Конференції Наукового товариства ХДАЕУ та 

ухвалення порядку денного.   

3. Про обговорення порядку денного Конференції Наукового товариства студентів, 

аспірантів, докторантів і молодих вчених ХДАЕУ . 

 

Розгляд питань: 

1. Про аналіз роботи робочої групи за проєктом Положення про наукове товариство 

студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених ХДАЕУ. 

 

 СЛУХАЛИ: в.о. голови Наукового товариства ХДАЕУ Кривого В.В. щодо проведеної 

роботи робочої групи над проєктом Положення про наукове товариство студентів, аспірантів, 

докторантів і молодих вчених ХДАЕУ. Проєкт положення розміщений на сайті університету 

для громадського обговорення, в цілому відповідає вимогам Закону України «Про вищу 

освіту» стаття 41, та рекомендований на затвердження Конференції наукового товариства. 

ВИСТУПИЛИ: заступник голови ради наукового товариства університету  

Нікітенко М.П. за підтримання данного рішення.  

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

«ЗА» - 15; 

«ПРОТИ» - немає; 

«Утримались» - 1. 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО: «ЗА» - одноголосно. 
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УХВАЛИЛИ: Рекомендувати затвердити Конференції Наукового товариства 

Положення про наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів і молодих вчених 

ХДАЕУ у даній редакції. 

2.  Про обговорення процедури проведення Конференції Наукового товариства ХДАЕУ.   

 

           СЛУХАЛИ: заступника голови наукового товариства Нікітенко М.П., що відповідно до 

Наказу ректора від 12 березня 2020 року «Про невідкладні заходи щодо запобігання 

захворюванням, викликаним корона вірусом COVID-19» навчання та будь які організаційні 

заходи проводяться в онлайн режимі. Тому було прийнято рішення провести Конференцію 

Наукового товариства в режимі онлайн на платформі Zoom, а голосування за порядком 

денним на гугл формі за визначеною датою 22.05.2020 року. 

 ВИСТУПИЛИ: Ушакова С.В., Новак В.С., Кобіцька В.П. за підтримання даної 

пропозиції. 

 

ГОЛОСУВАЛИ: 

«ЗА» - 15; 

«ПРОТИ» - 0; 

«Утримались» - 0. 

РІШЕННЯ ПРИЙНЯТО: «ЗА» - одноголосно. 

 

УХВАЛИЛИ: провести 22.05.2020 року Конференцію Наукового товариства в режимі 

онлайн на платформі ZOOM, а голосування за порядком денним на гугл формі. 

3. Про обговорення порядку денного Конференції Наукового товариства студентів, 

аспірантів, докторантів і молодих вчених ХДАЕУ . 

 

СЛУХАЛИ: в.о. голови наукового товариства Кривого В.В., що Конференція Наукового 

товариства відбудеться 22.05.2020 року за наступним порядком денним: 

1. Затвердження Положення про наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів і 

молодих вчених ХДАЕУ. 

2. Обрання голови, заступника та секретаря ради  наукового товариства студентів, 

аспірантів, докторантів і молодих вчених ХДАЕУ. 

3. Затвердження плану роботи на 2020 навчальний рік наукового товариства студентів, 

аспірантів, докторантів і молодих вчених ХДАЕУ. 

4. Різне. 

 

Жодних виступів.  

Інформацію прийняли до виконання, листи з запрошенням для делегатів конференції 

будуть розіслані на електроні пошти факультетів.  

 

 

  

В. о. голови наукового товариства студентів,  

аспірантів, докторантів і молодих вчених ХДАЕУ        Владислав КРИВИЙ 

 

 

Секретар наукового товариства студентів,  

аспірантів, докторантів і молодих вчених ХДАЕУ         Лідія ПЛАВУЩЕНКО 

 


