Міністерство освіти і науки України
Національний університет біоресурсів і природокористування України
РІШЕННЯ
Вченої ради Національного університету біоресурсів і
природокористування України від 25 травня 2016 року (протокол № 12)
щодо доповіді голови Спілки молодих вчених НУБіП України
Галат Марини Владиславівни «Про роботу Спілки молодих вчених»
Заслухавши звіт голови Спілки молодих вчених НУБіП України
Галат М.В. «Про роботу Спілки молодих вчених», Вчена рада Університету
відзначає, що організація роботи Спілки молодих вчених базується на
положеннях Закону України «Про вищу освіту», «Про наукову і науковотехнічну діяльність», Статуту Університету, Положенні про діяльність Спілки
молодих вчених університету.
Спілка тісно співпрацює та координує свою діяльність із ректоратом,
НДЧ Університету. Чисельність молодих вчених НУБіП України становить
778 осіб, в т. ч. 4 доктори наук, 189 кандидатів наук, 466 аспірантів і 7
докторантів.
Молоді вчені Спілки беруть активну участь у наукових заходах, таких як
семінари, конференції, симпозіуми (636 заходів за 2015 рік, з них 179 –
всеукраїнських і 457 – міжнародних). Зокрема, за ініціативи молодих вчених
Спілки (голів Рад молодих вчених по структурним підрозділам: Н.В. Друзь,
А.В. Сальнікова, О.В. Четверик, М.С. Грунтковський та інші) спільно з Радою
аспірантів і Студентським науковим клубом було проведено ІІІ Міжнародну
конференцію молодих вчених «Актуальні проблеми наук про життя і
природокористування» (28-31 жовтня 2015 року).
Рада Спілки молодих вчених подає пропозиції до науково-дослідної
частини університету щодо кандидатур на отримання іменних стипендій
(премій) та інших заохочень для молодих вчених. За 2015 рік молодими
вченими було отримано 2 щорічні премії Президента України для молодих
вчених (канд. біол. наук, асист. С. Ю. Білоус, канд. с.-г. наук, ст. викл.
О. Ю. Чорнобров), 3 премії Верховної Ради України найталановитішим
молодим ученим в галузі фундаментальних і прикладних досліджень науковотехнічних розробок (кандидати технічних наук В.Л. Щербатюк, В. М. Штепа,
Н.А. Заєць), 1 стипендію Верховної Ради України (канд. філософ. наук, доцент
кафедри філософії С.В. Сторожук), а також співпрацює з радами молодих
вчених вищих навчальних та наукових закладів України, міністерств та
відомств (М.В. Галат, О.М. Прохорчук, Н.В. Морозюк та інші).

З метою активізації міжнародної діяльності (пункт 1 «Голосіївської
ініціативи – 2020») та підвищення рівня володіння іноземною мовою для
молодих вчених на безкоштовній основі з 1 березня 2016 року розпочав свою
роботу розмовний клуб з англійської мови з Террі Еплінгом із Сполучених
Штатів Америки, де молоді вчені самостійно обирають теми занять. Вже
відбулися заняття клубу на базі гуманітарно-педагогічного, юридичного
факультетів, факультету ветеринарної медицини і ННІ енергетики, автоматики і
енергозбереження.
Один із заходів спілки з метою активізації діяльності і всебічного
розширення кругозору молодих вчених, обговорення актуальних проблем
агропромислової та природоохоронної галузей, а також у відповідності до
напрямів 1 «Активізація та диверсифікація міжнародної діяльності», 3
«Студентське самоврядування та виховна робота, інтелектуальний та
особистісний розвиток молоді» і 6 «Організаційні заходи і морально-етичні
цінності та суспільні орієнтири колективу» програми «Голосіївська ініціатива2020» 27-28 квітня 2016 року був І-ий етап і 18-21 жовтня 2016 року планується
ІІ-ий етап інтелектуальної гри «Дебати» серед студентів-магістрів 1-го і 2-го
року навчання та аспірантів усіх факультетів Національного університету
біоресурсів і природокористування України.
Молоді вчені взяли активну участь у Фестивалі студентської науки –
2016. Наукові досягнення, звіти за 2015-2016 навчальний рік, плани на
майбутнє представили більше 200 студентських наукових гуртків. До
оцінювання їхньої діяльності були залучені представники Спілки. За
результатами І етапу було відібрано 21 кращий гурток, серед яких представлені
студентські наукові кола Ніжинського агротехнічного інституту, Ніжинського
агротехнічного, Ірпінського економічного та Рівненського коледжів НУБіП
України. На ІІ етапі «Фестивалю студентської науки – 2016» було обрано
переможців, що посіли І, ІІ і ІІІ місця.
Водночас Вчена рада звертає увагу на те, що в роботі молодих вчених
університету є значні резерви, а також мають місце проблеми, що пов’язані
з недостатнім матеріальним забезпеченням діяльності вчених, недостатністю
матеріально-технічної бази дослідних лабораторій (матеріали, реактиви,
обладнання). Залишається невирішеною проблемою висока вартість
закордонних публікацій у цитованих наукових виданнях. Гострими є соціальні
проблеми, пов’язані з умовами проживання у гуртожитках, наданням молоді
житла.

У зв’язку з наведеним вище Вчена рада УХВАЛИЛА:
1. Інформацію голови Спілки молодих вчених НУБіП України Галат
Марини Владиславівни про перспективи діяльності молодих вчених взяти до
відома.
2. Рекомендувати Спілці спрямувати роботу молодих вчених на більш
активне проведення і участь у міжнародних університетських конференціях, а
також конференціях за межами України.
3. Продовжити діяльність розмовного клубу з англійської мови на різних
факультетах університету, активізувати участь в інтелектуальній грі «Дебати».
4. Ректорату сприяти Спілці в організації міжнародної діяльності, обміну
студентів, науково-педагогічних та наукових кадрів з метою проведення
спільних наукових досліджень, участі в наукових форумах та виконанні
наукових грантів і проектів.
5. Ректорату, деканатам, директорам ННІ спільно з проректорами вжити
заходів щодо поліпшення умов проживання молодих вчених та соціальнопобутових умов.

