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ВСТУП

Рада молодих учених, що діє в Уманському національному університеті 

садівництва, є важливим науковим підрозділом з організації різних форм

наукової та інноваційної діяльності молодих науковців.
%

Рада молодих учених Уманського НУС ставить перед собою наступні 

завдання:

1) всебічне сприяння науковій діяльності молодих учених (викладачів, 

аспірантів та студентів віком до 35 років і 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 із урахуванням їхніх інтересів;

4) участь в організації та розвитку міжвузівського та міжнародного 

наукового та культурного співробітництва; інформаційна діяльність.
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2. Діяльність Ради молодих учених Уманського НУС, 2021 р.

Під егідою Ради молодих учених у звітному році було проведено низку 

наукових заходів:

1. Голова РМУ учасник Регіональної зустрічі Рад молодих вчених

Черкаської області. Зустріч відбулася на віддаленій платформі Zoom 06 травня
%

2021 р. На заході було презентовано діяльність РМУ при МОН України. 

Представники університетів Черкаської області презентували діяльність Рад 

молодих учених, що функціонують у ЗВО та обговорили можливості та 

виклики діяльності Рад молодих вчених і молодих науковців зокрема.

2. РМУ долучилася до проекту ’’Молодий вчений року". Члени Ради 

взяли участь у щорічному конкурсі, що проводиться Радою молодих учених 

при МОН України. Конкурс налічував 4 тематичних блоки. Члени РМУ УЛУС 

були учасниками наступних номінацій: ЛЮБИЧ Віталій -  40) виробництво та 

технології, легка промисловість, нафтогазова інженерія); ДІОРДІЄВА Ірина -  

56) селекція та генетика; ПРОКОПЕНКО Олена -  монографія.

3. Члени Ради МУ УЛУС долучилися до II Всеукраїнського 

(національного) конкурсу наукових та національних видань «Відкрита 

наука, сталий розвиток та інноваційні технології». Співорганізаторами 

конкурсу є РМУ при МОН України, а Члени ради УНУС -  учасники конкурсу. 

Очікувана змістова оцінка конкурсних робіт та оголошення переможців -  

15.12.2021 р.

4. Радою молодих учених Уманського НУС, командою РМУ при 

МОН, за сприяння сучасних українських авторів і видавництв, ініційовано 

проведення освітньо-інноваційного проекту «Книга захиснику», що полягає 

у наповненні бібліотек при військових шпиталях зібраннями сучасної 

української літератури різноманітних жанрів. Нові знання -  це нові барви 

життя: можливе хобі, маленька власна справа або і новий фах. Радою 

оголошено та проведено збір книг серед персоналу університету. Голова Ради
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увійшла до організаційного комітету, їй надано відкритий доступ до робочих 

документів соціального проекту, де проводиться реєстр зібраних книг. Членами 

Ради уже зібрано понад ЗО книг які будуть відправлені до бібліотек, що 

формуються.

5. Рада молодих учених Уманського національного університету 

садівництва долучитися до проєтку "Ради молодих вчених: 2021м у якості 

співавтора книги. Надано матеріали до книги у кількості 7 аркушів 

друкованого тексту, 12 шрифт Times New Roman, 1 інтервал.

6. Голова РМУ прийняла участь у другому Всеукраїнському Форумі 

ради молодих учених. Організатором заходу була Рада молодих учених при 

Міністерстві освіти і науки України. Учасники форуму: представники 

Міністерства, Рад молодих учених областей, міст та закладів вищої 

освіти/наукових установ, а також молодих учених, зацікавлених у створенні Рад 

молодих учених в інституціях, які вони представляють. Захід відбувся в онлайн 

форматі на платформі Microsoft Teams. Основна мета форуму: створення

платформи для розвитку зв’язків між молодими ученими, налагодження діалогу
*

між радами молодих вчених, органами влади та громадськості. Учасники 

обговорювали: цілі створення рад молодих учених; процедура об’єднання 

молодих учених у закладах вищої освіти, наукових установах, а також в 

областях та містах; проблеми взаємодії із органами влади та громадськими 

організаціями; закордонний досвід діяльності об’єднань молодих вчених, інше.

7. Члени РМУ УНУС брали участь у засіданнях (ІІ-му 21.07.2021 p., 

ІІІ-му 25.08.2021 р. і V-му 21.10.2021 р.) Спілки Рад молодих вчених. Так, у 

форматі ZOOM зустрічі обговорювали стратегії розвитку та проекти, в т. ч. 

проекти "Молодий вчений року", "Ради молодих вчених України: 2021" і 

"Книга захиснику".

8. Голова РМУ УНУС учасник круглого стілу «Молоді лідери; 8 

кроків до лідерства в часи змін». Метою круглого столу було обговорення 

актуальних питань новітніх підходів та механізмів формування лідерських



якостей молодих науковців закладів вищої освіти України. Модератор круглого 

столу -  голова Ради молодих вчених ДДУВС Марія Вакулич. Серед учасників -  

голова Ради молодих учених при Міністерстві освіти і науки України Олеся 

Ващук, а також представники Рад молодих вчених обласних адміністрацій і 

вищих навчальних закладів нашої країни. Загалом до заходу долущилися 

представники 103-х закладів вищої освіти, наукових установ, наукових
і

практиків із 18 областей України до сфери інтересів яких належать питання 

лідерських якостей молодих науковців, аналіз пріоритетів стратегічного 

лідерства, побудова "карти теорій лідерства". Серед учасників засідання 

круглого столу і представники Уманського національного університету 

садівництва.

9. Радою молодих учених УНУС було проведено Всеукраїнську 

наукову конференцію молодих учених і науково-педагогічних працівників.

Конференція відбулася 20 травня 2021 року у дистанційній формі. У роботі 

конференції взяли участь молоді учені, аспіранти та студенти провідних вищих 

навчальних закладів та наукових установ України.

Конференція охопила сім напрямків, де було розглянуто актуальні питання 

з сільськогосподарських, технічних, загальноосвітніх наук, з а також, лісового і 

садово-паркового господарства, економіки, менеджменту, публічного 

управління та адміністрування, харчової промисловості.

За результатами конференції опубліковано збірку матеріалів тез доповідей 

учасників конференції обсягом 237 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.
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10. Участь Членів РМУ у інших заходах:

В Уманському національному університеті садівництва члени Ради 

молодих вчених взяли участь в організації Міжнародних наукових 

конференціях: «Інновації в садівництві»; «Екзистенційні виміри молодіжного 

туризму»; «Теорія, практика та інновації розвитку туристичної та готельно-

ресторанної індустрії». Спільно з кафедрою агроінженерії Уманського*
національного університету садівництва проведено VII Міжнародну науково- 

практичну конференцію «Інноваційні технології вирощування, зберігання і 

переробки продукції садівництва та рослинництва». За результатами 

конференції видано збірник доповідей.

Члени Ради молодих виступили організаторами Всеукраїнських 

конференцій в УНУС: «Інноваційні зернопродукти і технології»; «Проблеми 

лінгвістики й методики викладання мов у контексті входження України у 

Європейський простір»; «Інноваційні технології та підвищення ефективності 

виробництва харчових продуктів»; «Садово-паркове господарство як основа 

зеленого міста»; «Розвиток фінансово-кредитних систем: виклики сьогодення.

Також Члени Ради молодих учених брали участь у засіданнях круглих 

столів, фомумах, майстер-класах та тренінгах на теми: «Сучасні напрямки 

розвитку ландшафтного дизайну», «Антикризові заходи та розвиток туризму в 

умовах пандемії: Україна, Молдова, Білорусь», а також у вибінарах: «Як і для 

чого створюють туристичні бренди українські міста»; «Розроблення 

дистанційних курсів з використанням платформи Moodle»; «Soft Skills -  

важлива складова в роботі педагога»; «Грантові можливості для туристичної 

галузі України у 2021 році» і міжнародному науковому конгресі «Society of 

Ambient Intelligence 2021» Україна-Узбекистан-Латвія.

Упродовж 2021 року Рада молодих учених була співорганізатором 

студентських наукових конференцій, які проходили на базі нашого 

університету. Молоді науковці разом зі своїми студентами стали учасниками 

онлайн-занять Школи крафтових та кондитерських виробників, що проходили
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