
УХВАЛЕНО: . 

рішенням Загальних зборів Наукового 

товариства студентів, аспірантів, докторантів 

та молодих вчених ХНЕУ ім. С. Кузнеця від 

28.08.2021 протокол № 1 (зі змінами від 

25.01.2022 р., протокол № 3) 

ПЛАН РОБОТИ НАУКОВОГО ТОВАРИСТВА СТУДЕНТІВ, АСПІРАНТІВ, ДОКТОРАНТІВ І МОЛОДИХ ВЧЕНИХ 

(НТСАД) ХНЕУ ІМ. С. КУЗНЕЦЯ НА 2021-2022 НАВЧАЛЬНИЙ РІК 

№ ' 

з/п 

Напрями діяльності Терміни 

1 2 3 

1. Проведення засідань правління НТСАД Протягом року 

2. Взаємодіяти з органами студентського самоврядування, щодо створення сприятливих умов для забезпечення 

наукової діяльності студентів. 

Протягом року 

3. Проведення Загальних зборів та планування діяльності роботи НТСАД на 2021- 2022 навчальний рік, 

обговорення та затвердження плану діяльності на навчальний рік. 

Серпень 2021 

4. Участь у проведенні тренінгу «Інтеграція вступників до освітньо-наукового простору ХНЕУ ім. С. Кузнеця» 

для здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти. 

Вересень 2021 

5. Проведення Загальних зборів НТСАД. Жовтень 2021 

6. Інформування здобувачів, долучення до організації та проведення вебінару «Розвиток партнерства СС - 

Україна в публічному управлінні». 

Жовтень 2021 

7. Інформування здобувачів, долучення до організації та проведення Міжнародної науково- практичної інтернет-

конференції «Конкурентоспроможність та інновації: проблеми науки та практики».  

Листопад 2021 

8. Інформування здобувачів, долучення до організації та проведення Міжнародної науково- практичної 

інтернет-конференції «Публічне управління: проблеми та перспективи» 

Листопад 2021 

9. Участь у проведенні тренінгу «Академічна доброчесність у ХНЕУ ім. С.Кузнеця» для здобувачів всіх рівнів 

вищої освіти. 

Листопад 2021 

10. Підведення підсумків піврічної діяльності, планування діяльності НТСАД на наступні півроку.  Грудень 2021 



1 2 3 

11. Проведення Загальних зборів та внесення змін до плану роботи НТСАД на 1 півріччя 2022 року. Січень 2022 

12. Проведення тренінгу «Напрями та можливості апробації результатів наукових досліджень у ХНЕУ ім. С. 

Кузнеця» для здобувачів усіх рівнів вищої освіти. 

Січень 2022 

13. Долучення до організації та проведення Міжнародної науково-практичної конференції «Інформаційні 

технології в сучасному світі: дослідження молодих вчених». 

Лютий 2022 

14. Організація та проведення круглого столу на тему: «Захист дисертацій на здобуття ступеня доктора 

філософії» (за процедурою та умовами постанови КМУ № 44 від 12.01.2022 р. «Порядку присудження ступеня 

доктора філософії та скасування рішення разової спеціалізованої вченої ради закладу вищої освіти»).  

Березень 2022 

15. Проведення тренінгу на тему «Умови та перспективи публікації результатів наукових досліджень здобувачів у 

наукових виданнях ХНЕУ ім. С. Кузнеця: «Молодий вісник», «Управління розвитком», «Економіка 

управління» для здобувачів усіх рівнів вищої освіти. 

Березень 2022 

16. Проведення Загальних зборів НТСАД з метою підведення проміжних підсумків роботи за квартал.  Березень 2022 

17. Організація та долучення до проведення науково-практичного семінару «Бренд та його роль в реалізації 

стратегії маркетингу». 

Квітень 2022 

18. Організація та проведення круглого столу на тему: «Можливості та перспективи академічної мобільності для 

здобувачів ХНЕУ ім. С. Кузнеця» для здобувачів усіх рівнів вищої освіти. 

Квітень 2022 

19. Організація та долучення при проведенні XIV Міжнародної наукової конференції «Сучасні проблеми 

моделювання соціально-економічних систем» 

Квітень 2022 

20. Участь в організації та проведенні VII щорічної Міжнародної наукової конференції СЕО-2022 «Економічний 

розвиток і спадщина Семена Кузнеця» 

Травень 2022 

21. Участь в організації та проведенні Науково-практичної конференції «Соціально-правові аспекти захисту прав 

дітей» (опііпе+офлайн) 

Травень 2022 

22. Проведення Загальних зборів НТСАД з метою підведення проміжних підсумків роботи за квартал Червень 2022 

23. Долучення до організації та проведення «Літніх шкіл ХНЕУ ім. С. Кузнеця» Червень 2022 

24. тренінгу «Інтеграція вступників до освітньо-наукового простору ХНЕУ ім. С. Кузнеця» Вересень 2022 

25. Вирішення оперативних питанб та перегляд складу. 
 

26. Проведення Загальних зборів НТСАД з метою підведення проміжних підсумків роботи за квартал  Листопад 2022 



 


