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 та студентів віком до 35 років, а також докторів наук і докторантів – до
40 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.
До складу Ради молодих учених університету входять 68 молодий учений, з
них: 3 доктори, 3 докторанти, 48 кандидатів наук, 2 здобувачі, 12 викладачів.

Діяльність Ради молодих учених Уманського НУС в 2020 р.
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: "Україна в системі
міжнародних перевезень" та ін.
Також Члени Ради молодих учених брали участь у засіданнях круглих столів,
майстер-класах та тренінгах на теми: "Ресторан при готелі: секрети внутрішньої
кухні", "Разом ми сила", "Ми – дружна команда", «Creative Tourism. Traveling and
finding yourself», "Життєвий та творчий шлях Юліуса Робертовича Ланцького",
"Ресторан при готелі: секрети внутрішньої кухні", "COVID-19 pandemic and its
effects on Ukrainian tourism", "Видавнича недоброчесність та маніпуляції з
наукометрією: прокачати Хірш і не втратити обличчя", "Там, де ми – там Україна",
"Академічний коучинг в умовах невизначеності", "Змішане навчання: досвід
впровадження в англомовній освіті", а також у вибінарі «Видавнича
недоброчесність та маніпуляції з наукометрією: прокачати Хірш і не втратити
обличчя» з циклу вебінарів «Дослідницька доброчесність: цінності та виклики».
В Уманському національному університеті садівництва члени Ради молодих
вчених взяли участь в Міжнародних наукових конференціях: «Проблеми
лінгвістики й методики викладання мов у контексті входження України в
Європейський простір», «Філософія саду і садівництва у світовій культурі:
джерела та новітні інтерпретації», «Логістичний менеджмент: проблеми,
перспективи та геостратегічні вектори розвитку», «Основні, малопоширені і
нетрадиційні види рослин – від вивчення до освоєння (сільськогосподарські і
біологічні науки)», «Харчові добавки. Харчування здорової та хворої людини»,
«Органічне агровиробництво: освіта і наука» та ін.
Голова Ради Молодих Учених Костецька К. В. приймала участь у
міжнародних наукових конференціях за кордоном: Інженерія біосистем (BSE) та
VII International Scientific and Practical Conference, що відбувалися в Інтернеті на
платформі ZOOM.
Традиційно, члени РМУ (Мельник Ю. В., Шарапанюк О. С., Чаплоуський А.
М.) взяли участь в організації та проведенні Четвертої Всеукраїнської наукової
студентської Інтернет-конференції "Інновації в садівництві".
Упродовж 2020 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 науковопедагогічних працівників. Конференція відбулася 16 червня 2020 року у
дистанційній формі. У 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, економічних, технічних, загальноосвітніх наук, а також,
лісового і садово-паркового господарства та харчової промисловості.
За результатами конференції опубліковано збірку матеріалів тез доповідей
учасників конференції обсягом 184 с.
У збірнику тез наведено результати наукових досліджень вітчизняних
науковців. У наукових матеріалах висвітлено питання, що стосуються актуальних
проблем сучасної аграрної науки й освіти. Розраховано на студентів, аспірантів,
докторантів, викладачів, наукових співробітників і фахівців, які займаються
сучасними питаннями аграрного виробництва, науки й освіти.
Рада молодих учених, традиційно, виступила співорганізатором
Міжнародної науково-практичної конференції «Інноваційні технології
вирощування, зберігання і переробки продукції садівництва та рослинництва».
Робота конференції відбувалася у дистанційній формі, що не завадило усім
бажаючим обмінятися досвідом та оприлюднити результати власних досліджень
у розрізі тих тем, якими вони володіють найкраще. За результатами VІ
Міжнародної науково-практична конференції видано збірник загальним обсягом
195 с.
Час ставить нові виклики, молоді науковці УНУС, поряд із традиційними
науковими заходами, приймають участь у нових форматах. Так, для дотримання
принципу об’єктивності теми, що обговорювали в студії одного із телеканалів, до
прямого ефіру, як експерта, було запрошено молодого науковця факультету
лісового і садово-паркового господарства УНУС Михайла Осіпова. Представники
РМУ взяли участь у в онлайн-зустрічі «Система забезпечення якості вищої освіти
в НУВГП: досвід розробки та провадження». Захід відбувся на офіційній FB
сторінці Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти.
Члени Ради Молодих Учених УНУС, як керівники студентських наукових
гуртків на кафедрах та відповідальні за наукову роботу на кафедрах і факультетах,
брали активну участь в організації та проведенні студентських олімпіад з
підготовкою здобувачів освіти до участі в предметних олімпіадах зі
спеціальностей або з окремих дисциплін.
Представник РМУ (Борисенко В. В.) взяв участь у XXIII
Регіональному Форуму Органічна Україна Черкаси. Захід проводився ГО
«Органічна Україна», Черкаською обласною державною адміністрацією за
підтримки Швейцарії в рамках швейцарсько-української програми «Розвиток
торгівлі з вищою доданою вартістю в органічному та молочному секторах
України», що впроваджується Дослідним інститутом органічного сільського
господарства (FiBL, Швейцарія) у партнерстві із SAFOSO AG (Швейцарія).
Також, молоді учені УНУС взяли участь у шостому майстер-класі EBRD
presentation of the Special Report «COVID-19 pandemic and its effects on Ukrainian
tourism». 23 червня 2020 р. з 13:00 до 15:00 в Zoom пройшла онлайн-презентація
спеціального
звіту European
Bank
for Reconstruction
and

