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Студентська науково-дослідна робота є невід'ємною частиною науководослідної діяльності університету. Основними формами наукової роботи
студентів в університеті є пошукова робота на кафедрах і в лабораторіях
факультетів, участь у виконанні НДР кафедр, у наукових гуртках, круглих
столах, семінарах, конкурсах наукових робіт, конференціях, а також
написання наукових статей.
Формою студентського самоуправління в галузі наукової роботи є
діюче в університеті Студентське наукове товариство Білоцерківського НАУ
(СНТ). Його діяльність була спрямована на:
- представлення наукових та освітніх інтересів студентів;
- формування умов для розкриття інтелектуального, наукового та
творчого потенціалу студентів;
- організацію та розвиток студентського міжвузівського та міжнародного
наукового співробітництва;
- сприянню участі студентів у науково-практичних конференціях,
семінарах, круглих столах, олімпіадах і конкурсах студентських наукових
робіт;
- пошук та підтримку талановитих дослідників серед студентів.
Первинною структурною одиницею СНТ є наукові студентські гуртки,
які діяли на кожній кафедрі університету. У звітному році до науководослідної роботи в 45 гуртках було залучено 920 студентів, які активно
працювали над дослідженнями в рамках наукових комплексних
кафедральних тем.
Наукові дослідження студенти проводили під керівництвом науковопедагогічних працівників у 21 науково-дослідній лабораторії, 86 навчальнонауковій філіях кафедр на виробництві, НВЦ БНАУ, ветеринарній і

юридичній клініках. Результати наукових досліджень студентів відображено
в їх публікаціях.

Впродовж звітного періоду СНТ допомагало структурним підрозділам
університету в організації та проведенні наукових конференцій, семінарів,
форумів, конкурсів та інших наукових заходів. Студенти університету брали
активну участь в роботі міжнародних конференцій, проведених в
університеті:

1. Міжнародна науково-практична конференція студентів, Біла Церква,
15 квітня 2020 р.:
- в роботі секції «Ad linguas et culturas per cognitionem (до мов і
культур через пізнання)» взяло участь 65 студентів, в електронному
збірнику матеріалів конференції опубліковано 58 тез доповідей;
- в роботі секції «Актуальні питання розвитку аграрного та
земельного права: національний і міжнародний вимір» взяло участь
15 студентів, в електронному збірнику матеріалів конференції
опубліковано 11 тез доповідей;
- в роботі секції «Інноваційні пріоритети розвитку економіки та
менеджменту» взяло участь 112 студентів, в елек;
- в роботі секції «Екологізація виробництва та охорона природи як
основа збалансованого розвитку» взяло участь 28 студентів, в
електронному збірнику матеріалів конференції опубліковано 18 тез
доповідей;
- в роботі секції «Інноваційні технології в агрономії, землеустрої та
садово-парковому господарстві» взяло участь 65 студентів, в
електронному збірнику матеріалів конференції опубліковано 53 тез
доповідей;
- в роботі секції «Новітні технології виробництва та переробки
продукції тваринництва» взяло участь 55 студентів, в електронному
збірнику матеріалів конференції опубліковано 26 тез доповідей;
- в роботі секції «Актуальні проблеми ветеринарної медицини» взяло
участь 56 студентів, в електронному збірнику матеріалів
конференції опубліковано 45 тез доповідей.
2. Міжнародна науково-практична конференція магістрантів, Біла Церква,
20 листопада 2020 р.
- в роботі секції «Актуальні проблеми ветеринарної медицини» взяло
участь магістрантів, в електронному збірнику матеріалів
конференції опубліковано 110 тез доповідей;
- в роботі секції «Новітні технології виробництва та переробки
продукції тваринництва» взяло участь 25 магістрантів, в
електронному збірнику матеріалів конференції опубліковано 22
тези доповідей;
- в роботі секції «Екологізація виробництва та охорона природи як
основа збалансованого розвитку» взяло участь 23 магістранти, в
електронному збірнику матеріалів конференції опубліковано 23
тези доповідей;
- в роботі секції «Інноваційні технології в агрономії, землеустрої та
садово-парковому господарстві» взяло участь 38 магістрантів, в
електронному збірнику матеріалів конференції опубліковано 38 тез
доповідей;
- в роботі секції «Актуальні питання розвитку аграрного та
земельного права: національний і міжнародний вимір» взяло участь

22 магістранти, в електронному збірнику матеріалів конференції
опубліковано 22 тез доповідей;
- в роботі секції «Інноваційні пріоритети у розвитку економіки та
менеджменту» взяло участь 35 магістрантів, в електронному
збірнику матеріалів конференції опубліковано 23 тез доповідей;
Упродовж 2019–2020 н.р. студенти університету взяли участь у
Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з природничих,
технічних і гуманітарних наук. І університетський тур було проведено з 15
галузей науки, в ньому взяли участь 45 студентів.
Представлені конкурсні роботи було виконано на високому науковому
рівні із застосуванням сучасних методів дослідження. На ІІ тур Конкурсу у
базові ВНЗ було направлено 15 робіт переможців І туру (табл. 1).
Таблиця 1 – Переможці І (університетського) туру
Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань і
спеціальностей у 2019/2020 н.р.
№
з/п

Назва галузей
знань,
спеціальностей
Право

ПІП
студента,
курс,
факультет
Мельниченк
о Оксана
Олегівна,
4 курс,
факультет
права та
лінгвістики

ПІП наукового
керівника, посада

Шифр роботи/назва

Настіна О.І.,
доцент кафедри
цивільноправових
дисциплін

2

Адміністратив
не
право
і
процес;
фінансове
право;
інформаційне
право

Синявська
Антоніна
Миколаївна,
4 курс,
факультет
права та
лінгвістики

Ковальчук І.В,
доцент кафедри
публічноправових
дисциплін

Мораторій земель /
Сучасний стан земельної
реформи через призму
законодавчих ініціатив
скасування мораторію
(тимчасової заборони) на
продаж земель
сільськогосподарського
призначення
Оподаткування
агробізнесу / Правове
регулювання
оподаткування
агробізнесу

3

Переклад

Пампуха
Алла
Олександрів
на, 4 курс,
факультет
права та
лінгвістики

Ігнатенко В.Д.,
кандидат
педагогічних
наук, зав. кафедри
романогерманської
філологіі та
перекладу

1.

Казки Уайльда
/ Особливості перекладу
метафор у казках О.
Уайльда

4

Агрономія

Приймак
Діана
Олександрів
на, магістр
першого
року
Сліпенький
Віктор
Васильович,
4 курс

Грабовський М.Б.
, доцент, зав.
кафедри
технологій у
рослинництві та
захисту рослин
Куманська Ю.О.,
доцент кафедри
генетики та
селекції с.-г.
рослин

5

Агрономія

6

Садовопаркове
господарство

Штука В.,
студентка 4
курсу

Публічне
управління та
адмініструванн
я

Баліцька
Наталія
Ігорівна, 2
курс

Роговський С.В.,
доцент кафедри
садово-паркового
господарства
Арбузова Т.В.,
доцент кафедри
публічного
управління,
адміністрування
та міжнародної
економіки
Драган О.О.,
к.е.н, зав. кафедри
фінансів,
банківської
справи та
страхування

7

8
Страхування

Економіка

Попович
Тетяна
Вікторівна

Терещенко
Ольга
Анатоліївна

9
Управління
персоналом і
економіка
праці
10

Водні
біоресурси та
аквакультура

Смичок
Світлана
Петрівна
Канюк
Артем
В’ячеславов
ич, 3 курс

Житник Т.П.,
к.е.н, доцент
кафедри
економіки та
економічної теорії
Гутко Л.М., к.е.н,
доцент
кафедри фінансів,
банківської
справи та
страхування
Олешко О.А.,
доцент кафедри
виробництва та
переробки

Біогаз з
кукурудзи/Оптимізація
технології вирощування
кукурудзи як
біоенергетичної культури
для виробництва біогазу
Гетерозис ріпаку/ Ефект
гетерозису та ступінь
фенотипового
домінування в гібридів
ріпаку ярого за
елементами
продуктивності
Реконструкція парку
відпочинку в м. Збишів
(Польща)
Стратегія
громади/Управління
стратегічним розвитком
територіальної громади

Управління фінансовою
безпекою страховика /
Страховий поліс

Оцінка впливу реклами
на економічну
ефективність діяльності
підприємства / Реклама

Трудова міграція в
Україні / Міграція

Рекреаційне
рибальство/Моделювання
організації комерційного
рекреаційного рибальства

продукції
рибництва

на малих фермерських
водоймах

Герасименко,
В.Ю., доцент

Поводження з
побутовими відходами/
Поводження з
побутовими відходами та
впровадження
європейської системи
управління відходами

11

Екологія

Ляховецька
Вікторія
Віталіївна, 2
курс

12

Ветеринарна
медицина

Мельник А. Ю.,
доцент кафедри
терапії та
клінічної
діагностики ім.
Левченка В.І.
Ставецька Р.В.,
професор, зав.
кафедри генетики,
розведення та
селекції тварин
Чернявський
О.О., асистент
кафедри
технології кормів,
кормових добавок
і годівлі тварин
Боровський
Качан А.Д.,
Микола
доцент кафедри
Олексійович, безпечності та
3 курс
якості харчових
продуктів,
сировини і
технологічних
процесів

13

14

15

Воробей
Єлізавета
Сергіївна –
студентка 4Б курсу
ФВМ
Технологія
Панянчук
виробництва та Мирослава
переробки
Сергіївна,
продукції
магістр 2
тваринництва
року
Гречанли
О.Д., магістр
1-го року
навчання

Цукровий діабет у котів:
поширення, діагностика і
лікування

Харчові
технології

Кисломолочні
напої/Дослідження
технології виробництва
кисломолочних напоїв з
подовженим терміном
зберігання

Продуктивність
норок/Вплив генотипових
і середовищ них факторів
на продуктивність норок
Кормова добавка/ Вплив
згодовування кормової
добавки на
продуктивність
молодняку свиней

У Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт за різними
галузями знань і спеціальностей у 2019–2020 н. р. перемогли чотири
студенти (табл. 2).
Таблиця 2 – Переможці Всеукраїнського конкурсу студентських
наукових робіт з галузей знань і спеціальностей 2019–2020 н. р.
№
з/п
1

ПІБ студента
Приймак Діана

ПІБ наукового
керівника,
Галузь
посада
Грабовський
Агрономія

Диплом
ІІ ступен

Олександрівна
2

Канюк Артем
В’ячеславович

3

Воробей
Єлізавета
Сергіївна

4

Мельниченко
Оксана Олегівна

М.Б.., д-р с.-г.
наук, доцент
Олешко О.А.,
канд. с.-г. наук,
доцент
Мельник А.Ю.,
канд. вет. наук,
доцент

Водні біоресурси та
аквакультура

ІІІ
ступеня

Ветеринарна
медицина

ІІІ
ступеня

Настіна
О.І., Право
канд. юр. наук,
доцент

ІІІ
ступеня

Упродовж звітного періоду в університеті діяла система підтримки та
заохочення студентів до науково-дослідницької роботи. На День студента і
День науки нагороджували грамотами, грошовими преміями студентів, які
приймали активну участь у науковій роботі, успішно презентували
результати своїх досліджень на конкурсах і різних науково-практичних
заходах.
Щорічно студенти Білоцерківського НАУ за сумлінну навчальну,
успішну науково-дослідницьку, а також активну громадську діяльність,
участь у культурно-масових заходах отримують академічні стипендії,
преміальні стипендії міського голови та очільника КОДА (23 студенти –
2020 р.).
Так, у 2020–2021 н.р. відповідно до листа управління з питань молоді
та спорту Білоцерківської міської ради Київської області від 07.09.2020 №
363/ 01-20 стипендіатами міського голови стали студенти:
Нежинець Римма Сергіївна, студентка 3 курсу факультету права та
лінгвістики, спеціальність «Право»;
Кобзаренко Ярослав Павлович, студент 2 курсу економічного
факультету, спеціальність «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність»;
Черненко Вікторія Віталіївна, студентка 3 курсу факультету права та
лінгвістики, спеціальність «Філологія»;
Голуб Марія Євгенівна, студентка 2 курсу економічного факультету,
спеціальність «Фінанси, банківська справа та страхування»;
Хромова Наталія Олександрівна, студентка 4 курсу факультету
ветеринарної медицини, спеціальність «Ветеринарна медицина»;
Поліщук Анастасія Миколаївна, студентка 3 курсу факультету
ветеринарної медицини, спеціальність «Ветеринарна медицина»;
Старовіт Віталій В’ячеславович, студент 3 курсу біологотехнологічного факультету, спеціальність «Технологія виробництва та
переробки продукції тваринництва»;
Кравченко Іван Ігорович, студент 2 курсу агробіотехнологічного
факультету, спеціальність «Агрономія»;

Сиротюк Анна Юріївна, студентка 3 СП курсу агробіотехнологічного
факультету, спеціальність «Агрономія»;
Сідоран Яна Василівна, студентка 3 курсу екологічного факультету,
спеціальність «Водні біоресурси та аквакультура».
Студенти навчаються у Білоцерківському НАУ за денною формою,
проживають у місті Біла Церква, успішно навчаються на факультетах
університету, здійснюють наукові дослідження, беруть участь у роботі
наукових гуртків, мовних клубів, заходах Юридичної клініки університету.
Вони є представниками студентського активу факультетів та університету, а
також організаторами та активними учасниками громадського життя
університету, міста.
Стипендіатами голови Київської обласної державної адміністрації
у 2020 р. було визначено таких студентів університету:
Вакулу Богдана Володимировича, студента 2 СП (б) курсу факультету
ветеринарної медицини, за наполегливість у навчанні, особливі досягнення у
науковій діяльності факультету й університету, активність і результативність
участі у студентських науково-практичних конференціях та олімпіадах, а
також активну волонтерську діяльність;

Стипендіат Голови КОДА Вакула Богдан,
студент факультету ветеринарної медицини

Смолич Богдану Віталіївну, студентку 3 курсу факультету права та
лінгвістики, за високі навчально-наукові досягнення, активну громадську
позицію, організаторські здібності, культурно-мистецькі обдарування, участь
у діяльності органів студентського самоврядування факультету та
університету.
За зразкові навчально-наукові досягнення, а також громадську
активність у 2020 р. призначено академічні стипендії Президента України,

Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України, ім. Грушевського – 11
кращим студентам.
Президента України ІІ семестр 2019/2020 н.р.:
Котиніну
Юрію
Миколайовичу,
студенту
2
курсу
агробіотехнологічного факультету, спеціальність «Агрономія»;
Цокан Вероніці Олександрівні, студентці 2 курсу біологотехнологічного факультету, спеціальність «Технологія переробки продукції
тваринництва»;
Сідоран Яні Василівні, студентці 2 курсу екологічного факультету,
спеціальність «Водні ресурси та аквакультура»;
Шевченко Катерині Миколаївні, студентці 2 курсу СП (б) факультету
ветеринарної медицини.
Президента України на І семестр 2020/2021 н.р.:
Єлчевій Катерині Євгенівні, студентці 2(М) курсу факультету ветеринарної
медицини;
Семенюк Юлії Сергіївні, студентці 2 курсу факультету права та
лінгвістики, спеціальність «Право»;
Сучку Євгенію Сергійовичу, студенту 2 курсу біолого-технологічного
факультету;
Маркович Юлії Сергіївні, студентці 3 курсу економічного факультету,
спеціальність «Менеджмент»;
Демченко Юлії Вікторівні, студентці 3 курсу агробіотехнологічного
факультету, спеціальність «Геодезія та землеустрій».
імені М.С. Грушевського на ІІ семестр 2019/2020 н.р.:
Баліцькій Наталії Ігорівні, студентці 2 курсу економічного факультету,
спеціальність «Публічне управління та адміністрування».
Верховної Ради України на 2020/2021 навчальний рік:
Чернай Дарині Сергіївні, студентці 3(М) курсу факультету ветеринарної
медицини.
Найкращі студенти, які активно займалися науково-дослідною роботою,
відмінно навчалися, виступали на конференціях, брали участь у конкурсах
наукових
студентських
робіт,
після
закінчення
університету
рекомендувалися до вступу в аспірантуру.
СНТ проводило суттєву роботу по популяризації студентської наукової
роботи в засобах масової інформації. Інформацію постійно публікують в
газеті «Університет», на сайті університету і сторінках в соціальних мережах
висвітлювалася діяльність СНТ, інформація про очікуванні конференції.
Координатор СНТ
Проректор
з наукової та інноваційної діяльності

О.Г. Олешко

О.М. Варченко

