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ВСТУП
Рада молодих учених, яка діє в Уманському національному університеті
садівництва, є важливим науковим підрозділом з організації різних форм наукової
та інноваційної діяльності молодих науковців.
Ради молодих учених Уманського НУС ставить перед собою наступні
завдання:
1) всебічне сприяння науковій діяльності молодих учених (викладачів,
аспірантів, докторантів та студентів віком до 35 років);
2) формування умов для підвищення й реалізації їх творчої, професійної та
громадської активності;
3) сприяння науково-дослідній та освітньо-виховній роботі молодих учених з
урахуванням їхніх інтересів;
4) участь в організації та розвитку міжвузівського та міжнародного
наукового та культурного співробітництва; інформаційна діяльність.

Діяльність Ради молодих учених Уманського НУС протягом 2019 року
До складу Ради молодих учених університету входять 81 молодий учений, з
них: 1 докторанти, 61 кандидат наук, 3 здобувачі, 16 викладачів.
Під егідою Ради молодих учених у звітному році було проведено низку
наукових заходів. Так, представники Ради молодих учених взяли участь у
засіданнях науково-практичних семінарів на тему: "Тенденції розвитку туризму
м. Умань в умовах глобалізації»", "Актуальні питання практичної підготовки
фахівців зі спеціальності «Облік і оподаткування»", "Виробництво продукції
рослинництва в умовах глобальних змін клімату", "День саду Уманського НУС";
"Україна в системі міжнародних транспортних комунікацій: стан і геостратегічні
перспективи", семінару присвяченого Дню охорони праці, а також Науковопрактичного семінару з нагоди 175-річчю Уманського НУС.
Також Члени Ради молодих учених брали участь у засіданнях круглих
столів на теми: "Сучасні напрямки та технології в ландшафтному дизайні",
"Легалізація зайнятості населення – головне завдання сьогодення", "Таймменеджмент – спосіб організації часу задля підвищення ефективності та
раціональності його використання", "Гендер: рівні можливості для всіх",
"Прогресивних технологій в розсадництві»", "Світові технології в садівництві та
виноградарстві", а також інтелектуального диспуту "Фінансові дебати" та Smartдискусу "Сучасна фінансова освіта: погляд роботодавців", а також до 175-річчя з
дня заснування Уманського національного університету садівництва.
В Уманському національному університеті садівництва члени Ради молодих
вчених взяли участь в Міжнародних наукових конференціях: "Технології та
інновації: від землі – до готового продукту»", "Інновації в садівництві",
"Філософія саду і садівництва в світовій культурі: джерела та новітні
інтерпретації", "Теорія, практика та інновації розвитку туристичної і готельноресторанної індустрії", "Філософія саду і садівництва в світовій культурі: джерела
та новітні інтерпретації", "Інноваційні технології вирощування, зберігання і
переробки продукції садівництва та рослинництва", "Перспективи розвитку
лісового і садово-паркового господарства", а також в Всеукраїнських наукових
конференціях: "Стратегічні перспективи туристичної та готельно-ресторанної
індустрії в Україні: теорія, практика та інновації розвитку"; "Проблеми
лінгвістики й методики викладання мов у контексті входження України у
європейський простір"; "Менеджмент – ХХІ століття: проблеми і перспективи",
"Стратегічні перспективи туристичної та готельно-ресторанної індустрії в
Україні: теорія, практика та інновації розвитку".

Упродовж 2019 року Рада молодих учених була співорганізатором
студентських наукових конференцій, які проходили на базі нашого університету.
Радою молодих учених Уманського національного університету садівництва
було проведено Всеукраїнську наукову конференцію молодих учених і
науково-педагогічних працівників «Підсумки наукової роботи за 2014–2019
рр.», яка була приурочена 175-річчю Уманського НУСУ роботі конференції взяли
участь молоді учені, аспіранти та студенти провідних вищих навчальних закладів
та наукових установ України.
Конференція охопила п’ять напрямків, де було розглянуто актуальні
питання з сільськогосподарських, біологічних, економічних, технічних,
загальноосвітніх наук.
За результатами конференції опубліковано збірку матеріалів тез доповідей
учасників конференції обсягом 332 с.
У збірнику тез наведено результати наукових досліджень вітчизняних
науковців. У наукових матеріалах висвітлено питання, що стосуються актуальних
проблем сучасної аграрної науки. Розраховано на студентів, аспірантів,
докторантів, викладачів, наукових співробітників та фахівців, які займаються
сучасними питаннями аграрного виробництва й науки.
Рада молодих учених, традиційно, виступила організатором Міжнародної
науково-практична конференції «Актуальні питання сучасної аграрної
науки». Робота конференції відбувалась у заочній формі, що не завадило усім
бажаючим обмінятися досвідом та оприлюднити результати власних досліджень у
розрізі тих тем, якими вони володіють найкраще. За результатами V Міжнародної
науково-практична конференції видано збірник загальним обсягом 351 с.
Спільно з кафедрою агроінженерії Уманського національного університету
садівництва проведено V Міжнародну науково-практичну конференцію
«Інноваційні технології вирощування, зберігання і переробки продукції
садівництва та рослинництва». За результатами конференції видано збірник
доповідей.
Представники РМУ взяли участь у Всеукраїнській науково-практичній
конференції «Обліково-аналітичне забезпечення управління підприємством:
сучасний вектор розвитку», яка відбулася на базі Київського національного
торгівельно-економічного університету.
Член РМУ (Мельник Ю. В., Шарапанюк О. С., Чаплоуський А. М.) взяли
участь в організації та проведенні Третьої Всеукраїнської наукової студентської
Інтернет-конференції "Інновації в садівництві".
27 вересня відбувся «Перший Форум Сучасних Викладачів освіта 3.0»,
учасником якого стала Член РМУ (Улянич Ю. В.).

Традиційно, цьогоріч в Уманському національному університеті садівництва
відбулася урочиста Академія, присвячена Дню науки. Наш навчальний заклад
відзначається славною науковою історією. Вона багата на яскраві події та
легендарні імена, відома у світі своїми науковими школами. Під час проведення
Днів науки в університеті не залишилась осторонь Рада молодих учених
університету.
Представники Ради молодих учених Уманського НУС були активними
учасниками виставок. Так, молоді науковці взяли активну участь у Міжнародних
виставках
«AгроЕкспо–2019»,
«REX
2019»,
«FoReCH»,
«AgroExpо
2019», аукціон-виставка «Мої дивовижні мрії», а також до Дня Незалежності, Дня
знань, Дня міста й ін.
12 червня 2019 року викладачі кафедри загального землеробства (Борисенко
В., Накльока Ю.) взяли участь у Дні поля на Агро Арені, який був проведений
для агрономів та керівників провідних агрофірм не тільки України, а й багатьох
інших країн з метою отримання всебічної інформації про інноваційні технології
вирощування сільськогосподарських культур та з особливостями їх використання
на практиці.
В рамках Дня поля 14 вересня 2019 року в університеті відбулася щорічна
демонстрація дослідів провідних кафедр, що виконують фундаментальні та
прикладні дослідження агрономічного, природничого й екологічного спрямування
(відповідно до науково-дослідної тематики та програмам Уманського НУС).
Члени РМУ, співробітники кафедри плодівництва і виноградарства
Уманського НУС виступили організаторами науково-практичного семінару «День
саду Уманського національного університету садівництва (Сучасні тенденції в
обрізуванні та захисті плодових дерев)».
У період з 08 по 12 квітня 2019 р. Член РМУ Діденко І. відвідав Державну
Вищу школу імені Папи Іоанна Павла ІІ в місті Бяла Подляска (Польща) у рамках
програми ЄС Erasmus +. Ця програма стала абсолютно унікальною можливістю
для обміну знаннями, ідеями та досвідом у галузі сільського господарства.
Також в 2019 р. члени Ради молодих вчених пройшли науково-педагогічне
стажування на базі кафедри садівництва Вроцлавського природничого
університету (Польща). Набутий досвід у вищому навчальному закладі Польщі
буде використано викладачами у їхній професійній діяльності, що забезпечить
якісну професійну й наукову підготовку студентів Уманського НУС.
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