
Участь студентів біолого-технологічного факультету у науковій 

діяльності БНАУ  

 

Наукове товариство творчої молоді Білоцерківського національного 

аграрного університету (НТТМ БНАУ) є однією з форм студентської 

самоорганізації і самоуправління у галузі наукової роботи, яка сприяє 

підвищенню інтересу до науково-дослідної діяльності та зростанню творчої 

ініціативи у студентської та аспірантської молоді університету.  

Метою діяльності НТТМ є створення умов для розкриття наукового та 

творчого потенціалу осіб, які навчаються в університеті, розвитку у них 

наукового мислення і навичок дослідницької роботи, популяризації різних 

галузей науки у навчальному закладі, розвитку інноваційної діяльності, 

організаційної допомоги керівництву БНАУ в оптимізації наукової та 

навчальної роботи.  

Відповідно до своєї мети діяльності та завдань НТТМ БНАУ: 

 –організовує роботу осіб, які навчаються в Білоцерківському НАУ, в 

наукових осередках, заохочує їх до участі у науковому житті Університету; 

 –організовує та проводить наукові конференції молодих учених, 

дослідницькі семінари, форуми, виставки, круглі столи, лекції, дебати, 

інтелектуальні ігри, зустрічі з відомими науковцями, презентації наукових 

проектів та інші науково-освітні роботи;  

–бере участь та сприяє розробці і реалізації проектів, що можуть бути 

запропоновані підприємствами та організаціями різних форм 

господарювання;  

–співпрацює та координує свою роботу з науковими товариствами 

інших вищих навчальних закладів;  

–сприяє виданню наукових праць студентів і аспірантів, а також їх 

розміщенню на веб-сайті Університету; –проводить конкурси наукових робіт 

на здобуття грантів та інші заохочувальні заходи для стимулювання наукових 

досліджень осіб, які навчаються в університеті; 

  –висвітлює свою діяльність на інтернет-сайті БНАУ, в університетській 

газеті «Університет», а також в інших засобах масової інформації;  



–поширює серед студентів і аспірантів університету інформацію про 

наукові заходи вищих навчальних закладів, наукових організацій та установ 

України та інших країн;  

–за дорученням керівництва вищого навчального закладу 

розповсюджує інформацію серед студентів Університету про проведення 

наукових заходів, конкурсів і т.д., а також бере участь в організації їх 

проведення;  

–співпрацює з науково-дослідною частиною БНАУ. 

 

Науково-дослідна робота НТТМ передбачає: 

 – оволодіння кожним студентом формами і методами наукових 

досліджень за спеціальністю (вивчення теоретичних основ методики, 

організації і виконання досліджень, планування і організацію експерименту, 

опрацювання отриманих даних тощо);  

– виконання завдань науково-дослідного характеру проводиться як в 

лабораторіях в позанавчальний час, так і під час лабораторно-практичних 

занять;  

– проведення досліджень при виконанні курсових робіт, конкретних 

завдань науково-дослідного характеру в період навчальної та виробничої 

практики;  

– проведення експериментальних досліджень з держбюджетної, 

госпдоговірної чи ініціативної тематики;  

– складання звіту про наукові дослідження;  

– підготовку доповідей і виступів, на основі результатів наукових 

досліджень, для наукових студентських конференцій.  

Організаційною основою проведення наукової студентської роботи є 

НДЧ, проблемні науково-дослідні лабораторії і кафедри, при яких працюють 

наукові гуртки.  

На біолого-технологічному факультеті працює 10 наукових 

студентських гуртків. 

 



Станом на 2021-2022 н. р. налічується 8 наукових гуртків  

Кафедра Гурток 

   Кафедра кормів, кормових добавок 

і годівлі тварин 

   «Годівельник» 

Відповідальний доц. Сломчинський 

М.М. 

   Кафедра генетики, розведення та 

селекції тварин 

   «Генетика»  

Відповідальний доц. Ткаченко С.В. 

   «Селекціонер» 

Відповідальна Ставецька Р.В. 

   Кафедра технології виробництва 

продукції свинарства та птахівництва 

   «Сучасне птахівництво» 

Відповідальний доц. Машкін Ю.О. 

   «Сучасне свинарство» 

Відповідальний доц. Фесенко В.Ф. 

   Кафедра гігієни тварин та основ 

санітарії 

   «Sanitas» 

Відповідальний доц. Малина В.В. 

   Кафедра хімії    «Цікава хімія» 

Відповідальна доц. Поліщук С.А 

Кафедра харчових технологій і 

технологій переробки продукції 

тваринництва 

   «Харчовик» 

Відповідальна доц. Гребельник О.П. 

Кафедра безпечності та якості 

харчових продуктів, сировини і 

технологічних процесів 

   «Експерт» 

Відповідальний Слюсаренко 

Кафедра технологій виробництва 

молока і м’яса 

«Технолог з виробництва молока і 

м’яса» 
 

Посилання на матеріали міжнародної науково-практичної конференції 

студентів «НАУКОВІ ПОШУКИ МОЛОДІ У ХХІ СТОЛІТТІ. НОВІТНІ 

ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОБНИЦТВА ТА ПЕРЕРОБКИ ПРОДУКЦІЇ 

ТВАРИННИЦТВА, ХАРЧОВІ ТЕХНОЛОГІЇ» 14 квітня 2021 року. 

https://science.btsau.edu.ua/sites/default/files/tezy/btf_stud_tezy_14.04.21.pdf 
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