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План роботи  
Ради молодих вчених 

Національного університету харчових технологій  
на 2018-19 навчальний рік 

 
1. Сприяти протягом року виконання Цільової комплексної програми наукової, 
науково-технічної та інноваційної діяльності Національного університету харчових 
технологій за наступними напрямами: 
 
 
1.1. Переглянути і подати на розгляд Вченої ради університету положення про Раду 

молодих вчених НУХТ. 
1.2. Вжити заходів щодо підвищення іміджу наукових шкіл університету в українському 

та міжнародному науковому просторі. 
1.3. Вжити заходів щодо отримання молодими вченими премій міжнародного та 

національного рівня, а також отримання молодими вченими державних премій, 
премій та ґрантів Президента України, премій Кабінету Міністрів України, премій 
Національної та галузевих академій наук України протягом п'яти років. 

1.4. Забезпечувати публікування протягом року не менш як 150 статей молодих вчених у 
фахових виданнях, що входять до міжнародних наукометричних баз даних.  

1.5. Забезпечити проходження стажування у вітчизняних та зарубіжних університетах і 
наукових центрах студентів, аспірантів і молодих вчених протягом року. 

1.6. Створити умови для обміну студентами, аспірантами, докторантами, науковими і 
науково-педагогічними працівниками в рамках міжнародних програм (навчальних та 
наукових). 

1.7. Забезпечити тісну інтеграцію навчання та наукових досліджень шляхом 
безпосереднього та ефективного проведення наукових досліджень всіма науково-
педагогічними працівниками університету, використання результатів наукових 
досліджень у навчанні студентів та активне залучення їх до наукової роботи. 

1.8. Взяти участь в організації на базі університету міжнародних, всеукраїнських та 
регіональних студентських олімпіад і конкурсів студентських наукових робіт 
протягом року. 

1.9. Взяти участь студентам, аспірантам, науковцям, викладачам університету у 
реалізації міжнародних проектів і програм, у науково-практичних конференціях, 
семінарах та виставках. 

1.10. Розвивати прямі зв'язки кафедрами із зарубіжними партнерами, створювати 
міжнародні науково-дослідні колективи і консорціуми для здійснення спільних 
досліджень у галузі фундаментальних та прикладних проблем. 

1.11. Вжити заходів щодо популяризації наукових видань університету та їх реєстрації у 
міжнародних наукометричних базах даних, зокрема, Web of Science, SCOPUS. 

1.12. Залучити молодих науковців до наукової роботи кафедр та забезпечувати можливість 
викладення одержаних результатів у фахових виданнях та одержання авторських 
прав.  

1.13. Вжити заходів щодо залучення студентів до участі у науково-дослідній діяльності 
наукових шкіл, забезпечення їхньої співпраці з провідними науковими і науково-
педагогічними працівниками як університету, так і наукових установ академій наук, 
а також галузей науково-технічної сфери. 

1.14. Спрямовувати наукову, науково-технічну та інноваційну діяльність кафедр, наукових 
та науково-педагогічних працівників університету відповідно до пріоритетних 
напрямів розвитку науки і техніки в університеті та потреб суб’єктів 
підприємницької діяльності. 



1.15. Розвивати співпрацю всіх структурних підрозділів університету з органами 
державного управління, академічними інститутами, організаціями, вищими 
навчальними закладами, професійними об’єднаннями, асоціаціями тощо, діяльність 
яких пов'язана з науковою роботою, впровадженням новітніх та удосконаленням 
існуючих технологій, техніки, матеріалів та нормативних документів. 

1.16. Забезпечити участь університету у виконанні спільних наукових проектів з 
державними установами, бізнес-структурами, ВНЗ України та інших країн світу. 

1.17. Вязти участь в організації виставок, ярмарок, аукціонів, семінарів технологій та 
продукції, яку виготовлено в результаті використання підприємствами науково-
технічної продукції НУХТ. 

1.18. Розширити практику проведення на базі НУХТ галузевих науково-практичних 
конференцій, семінарів, круглих столів тощо. 

1.19. Створити комісію та провести аналіз реального стану матеріально-технічної бази 
наукових лабораторій кафедр, а також навчальних лабораторій, що 
використовуються для проведення наукових досліджень. 

1.20. Вжити заходів щодо розширення участі студентів в конкурсах для отримання грантів 
та стипендій Президента, Верховної Ради України, Київської МДА. Організувати 
підготовку необхідних документів для участі студентів в цих конкурсах. 

1.21. Забезпечити проведення на високому науковому і організаційному рівнях щорічної 
університетської наукової конференції молодих учених, аспірантів та студентів 

1.22. Скласти перелік основних закордонних наукових видань в яких можуть 
публікуватись молоді вчені та студенти НУХТ. 

1.23. Забезпечити оперативне доведення до молодих вчених університету інформації про 
міжнародні конференції, симпозіуми тощо та надання їм необхідної консультативної 
допомоги щодо участі в таких заходах та підготовки доповідей. 

1.24. Забезпечити постійне видання наукового журналу для молодих вчених “Ukrainian 
Food Journal”. 

 



2. Організувати участь молодих науковців в наступних конкурсах на отримання 
стипендій, премій, грантів державних органів влади та неурядових організацій. 
 

№  
п/п 

Найменування заходів Термін 
виконання 

Відповідальні за 
виконання 

2.1 Конкурс на здобуття Премій Кабінету 
Міністрів України за особливі 
досягнення молоді у розбудові України 

9.2018 Губеня О.О. 
Коваль О.В. 
Арич М.І. 

2.2 Конкурс на здобуття щорічних премій 
Президента України для молодих 
учених 

11.2018 Губеня О.О. 
Коваль О.В. 
Арич М.І. 
Галенко О.О. 
Люлька О.М. 
Грищенко Р.В. 

2.3 Конкурс на здобуття премій Верховної 
Ради України найталановитішим 
молодим ученим 

12.2018 Губеня О.О. 
Коваль О.В. 
Арич М.І. 
Галенко О.О. 
Грищенко Р.В. 

2.4 Конкурс на здобуття стипендій 
Київського міського голови для 
обдарованої молоді 

04.2018 Губеня О.О. 
Коваль О.В. 
Арич М.І. 

2.5 Конкурсу на здобуття іменних 
стипендій Верховної Ради України для 
найталановитіших молодих учених 

04.2018 Губеня О.О. 
Коваль О.В. 
Побережна М. В. 

2.6 Конкурс наукових робіт на здобуття 
премії НАН України 

Після 
повідомлення 
про початок 
конкурсу 

Коваль О.В. 
Арич М.І. 
Галенко О.І. 

2.7 Конкурси наукових робіт молодих 
науковців на  премії фонду Леоніда 
Кучми «Україна» 

Після 
повідомлення 
про початок 
конкурсу 

Коваль О.В. 
Арич М.І. 

2.8 Інші конкурси Після 
повідомлення 
про початок 
конкурсу 

Губеня О.О. 
Коваль О.В. 
Арич М.І. 
Галенко О.О. 
Грищенко Р.В. 

 
 
 



3. Організувати участь молодих науковців в міжнародних конкурсах на отримання 
стипендій, премій, грантів  
 

№  
п/п 

Найменування заходів Термін 
виконання 

Відповідальні за 
виконання 

3.1 Взяти участь в організаційних заходах, 
що проводяться українським центом 
програми ERASMUS + та донести 
інформацію щодо участі в програмі до 
молодих науковців 

11.2018 
 

Губеня О.О. 
Коваль О.В. 
Арич М.І. 
Галенко О.О. 
Люлька О.М. 
 
Грищенко Р.В. 

3.2 Взяти участь в організаційних заходах 
МОН України та інших установ щодо 
участі в наукових програмах ЄС 
GORISONT 2020   

Після 
повідомлення 
про заходи 

Губеня О.О. 
Коваль О.В. 
Арич М.І. 
Галенко О.О. 
Люлька О.М. 
Грищенко Р.В. 

3.3 Взяти участь в організаційних заходах 
українського центру програми 
академічної мобільності для студентів 
та молодих науковців DAAD   

11.2018 Арич М.І. 
Галенко О.О. 
Бойко О.О. 
Грищенко Р.В. 

3.5 Організувати зустрічі з молодими 
науковцями та лекції провізних 
іноземних вчених щодо очасті в 
програмах академічної мобільності  

Один раз на 2 
місяці 

Арич М.І. 
Галенко О.О. 
Грищенко Р.В. 

 
4. Спільно з бібліотекою НУХТ організувати достуб молодих науковців до 
користування міжнародними наукометричними базами даних 
 

№  
п/п 

Найменування заходів Термін 
виконання 

Відповідальні за 
виконання 

4.1 Провести роз’яснювальну роботу 
щодо пошуку інформації в базах 
CULOnline, SCOPUS, BioOne, East 
View, IFM eLibrary, HeinOnline, Web 
of Science, ETDE Wold Energy Base, 
JSTOR.  

11.2018 
3.2018 

Губеня О.О. 
Арич М.І. 
 
 

 Провести розяснювальну роботу 
щодо користування наукометричними 
базами SCOPUS  і Web of Science за 
умови відкриття вільного доступу в 
університеті  

Після 
відкритят 
доступу до баз 

Губеня О.О. 
Арич М.І. 
Грищенко Р.В. 
 
 

4.2. Ініціювати біль широке використання 
в наукових роботах молодих 
науковців надбань світової науки 

Протягом року Губеня О.О. 
Коваль О.В. 
Бойко О.О. 
Арич М.І. 
Галенко О.О. 
Люлька О.М. 
 

 



5. Забезпечити проведення наукоких досліджень, стажування та участі молодих 
науковців в закордонних наукових та освітніх заходах  
 

№  
п/п 

Найменування заходів Термін 
виконання 

Відповідальні за 
виконання 

5.1 Сприяти та проводити роз’нювальну 
роботу щодо участі в програмах 
академічної мобільності з 
університетами-партнерами НУХТ 

Протягом року Губеня О.О. 
Арич М.І. 
 

5.2. Інформувати творчу молодь про 
наукові та освітні заходи в 
закордонних університетах 

Протягом року Губеня О.О. 
Арич М.І. 
 

 
6. Забезпечити участь молодих науковців в наукових конференціях НУХТ 
 

№  
п/п 

Найменування заходів Термін 
виконання 

Відповідальні за 
виконання 

6.1 Взяти участь в організації Ювілейної 
85-ї наукової конференції молодих 
учених, аспіратнів та студентів 
«Наукові здобутки молоді – 
вирішенню проблем зарчуванян 
людства в 21 ст. 

4.2018 Губеня О.О. 
Коваль О.В. 
Бойко О.О. 
Арич М.І. 
Галенко О.О. 
Люлька О.М. 
Грищенко Р.В. 

6.3. Взяти участь в організації 
міжнародної спеціалізованої науково-
практичної конференції «Ресурсо- та 
енергоощадні технології виробництва 
і пакування харчової продукції – 
основні засади її 
конкурентноздатності» 

9.2018 Губеня О.О. 
Галенко О.О. 
Бойко О.О. 
Арич М.І. 
Люлька О.М. 
Грищенко Р.В. 
 
 
 
 

6.4 Взяти участь в організації конкурсу 
наукових робіт молодих науковців 
«Золотий каштан» 

10.2018 Коваль О.В. 
Губеня О.О. 
Грищенко Р.В. 
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