
Наукове товариство здобувачів 
вищої освіти та молодих учених 
НУ «Чернігівська політехніка»



Загальне керівництво Науковим
товариством здійснює Координаційна рада.
До складу Координаційної ради входять
представники всіх Навчально-наукових
інститутів університету.

До складу Наукового товариства
входять здобувачі вищої освіти всіх рівнів
та молоді вчені НУ «Чернігівська
політехніка», які активно займаються
науковою діяльністю.



На рівні Університету Наукове товариство
представляє Голова Наукового товариства, а
наукову активність здобувачів вищої освіти
та молодих учених координує Координаційна
рада Наукового товариства.



Склад координаційної ради

Голова – Попело Ольга Володимирівна

Заступник голови – Ревко Альона Миколаївна

Секретар - Дерій Ольга Юріївна
(аспірант) 



ПРЕДСТАВНИКИ ВІД ІНСТИТУТІВ 
Навчально-науковий інститут економіки 

Дубина 
Максим 

Вікторович Холявко
Наталія 
Іванівна

Вербицька 
Анна 

Вікторівна 

Сакун
Олександра 

Сергіївна

Петренко Яна 
Валеріївна

(студентка гр. ЕП-171)



Навчально-науковий інститут права і соціальних
технологій

Марущак 
Олександр Анатолійович 

Навчально-науковий інститут бізнесу, 
природокористування і туризму

Шевченко 
Любов Анатоліївна



Навчально-науковий інститут електронних та 
інформаційних технологій

Степенко
Сергій

Анатолійович

Базилевич 
Володимир
Маркович



Навчально-науковий інститут менеджменту, 
харчових технологій та торгівлі

Лашук Оксана Сергіївна

Шестаковська Тетяна Леонідівна



Навчально-науковий інститут
архітектури, дизайну та геодезії

Корзаченко
Микола 

Миколайович 



Метою діяльності Наукового товариства є
захист прав та інтересів осіб, які навчаються
або працюють в Університеті, зокрема щодо
питань наукової діяльності, підтримки
наукоємних ідей, інновацій та обміну
знаннями.



Наукове товариство діє на принципах:
- свободи наукової творчості;
- добровільності, колегіальності, відкритості;
- рівності права осіб, які навчаються, на

участь у діяльності Наукового товариства.



Відповідно до своєї мети та принципів діяльності 
Наукове товариство:
 приймає акти, що регламентують його 

організацію та діяльність;
 проводить організаційні, наукові та освітні 

заходи;
 популяризує наукову діяльність серед молоді, 

сприяє залученню осіб, які навчаються, до 
наукової роботи та інноваційної діяльності;

 представляє інтереси здобувачів вищої освіти та 
молодих учених перед адміністрацією 
Університету та іншими організаціями з питань 
наукової роботи та розвитку академічної кар’єри;



 сприяє підвищенню якості наукових 
досліджень;

 сприяє обміну інформацією між 
молодими вченими та дослідниками;

 сприяє розвитку міжвузівського та 
міжнародного співробітництва;

 взаємодіє з Національною академією 
наук України та національними 
галузевими академіями наук, 
науковими та науково-дослідними 
установами;

 виконує інші функції, передбачені 
Положенням та чинними законами 
України.



Головними векторами діяльності НТСА НУ
«Чернігівська політехніка» є: організація і
проведення наукових заходів; реалізація наукових
проєктів (наукових і науково-дослідних робіт);
консультування молодих учених, студентів,
аспірантів, докторантів з питань проведення
досліджень; популяризація наукової діяльності
серед молоді університету; сприяння підвищенню
якості наукових досліджень; забезпечення
академічної доброчесності молодих учених,
студентів, аспірантів, докторантів; розвиток
міжвузівського та міжнародного співробітництва
молодих учених та ін.



2015 2016 2017 2018 2019 2020
Кількість публікацій (статей), усього одиниць,
з них: 238 225 196 239 165 167

– статей у зарубіжних виданнях, в тому 
числі: 38 22 37 12 32 51

– у міжнародній базі даних Scopus 22 31 21 39
– у Web of science 21 13 9 12

Публікаційна 
активність молодих 

учених
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УЧАСТЬ МОЛОДИХ УЧЕНИХ ТА 
ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ У 

НАУКОВИХ ЗАХОДАХ, 2020 р.

Молоді вчені та студенти НУ «Чернігівська
політехніка» як члени НТСА, також виступили
співорганізаторами та учасниками міжнародних і
всеукраїнських науково-практичних конференцій,
міжнародних стажувань, спікерами бізнес-форумів,
міжнародних експертних форумів, круглих столів,
тренінгів, вебінарів та ін.



Серед молодих учених є
науковці, які є членами
спеціалізованих вчених рад
(К 79.051.03, Д 79.051.01 ) у
НУ «Чернігівська політехніка».

Молоді вчені НУ «Чернігівська політехніка» у 2020 р.
долучились до розробки «Стратегії сталого розвитку
Чернігівської області на період до 2027 року».



У вересні 2020 р. на регіональному рівні
відбулася зустріч з молодими вченими

Чернігівської області з метою стимулювання
активної професійної діяльності та реалізації

їх творчого потенціалу.
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