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ПЛАН
роботи науково – технічної Ради ОДЕКУ на 2015 –2016 навчальний рік
№

Порядок денний

Відповідальний

Проведення конкурсу наукових
Тучковенко Ю.С.,
проектів, які фінансуються МОН
Лужбін А.М.
1. Про першочергові заходи щодо
Тучковенко Ю.С.
створення Наукового товариства
студентів, аспірантів, докторантів і
молодих вчених ОДЕКУ.
2. Обговорення
та
затвердження Тучковенко Ю.С.
плану роботи НТР на 2015 –2016
н.р.
3. Обговорення завдань та плану
Тучковенко Ю.С.
науково-технічних заходів на 20152016 н.р.
5. План підготовки у 2015-2016 нр. та
Тучковенко Ю.С.
друку у 2016 р. наукових
монографій, періодичних видань
університету.
6. Затвердження планів роботи Ради з
Жигайло О.Л.,
науково-дослідної
роботи
Шаблій О.В.,
студентів, міжнародного відділу,
Лужбін А.М.,
НДЧ.
7. Розгляд плану заходів щодо Тучковенко Ю.С.
подальшої інтеграції університету з
науковими
установами
НАН
України
8. Стан
виконання
положень Боровська Г.А.
Концепції розвитку підготовки Вітовська О.Т.
аспірантів в ун-ті.
9. Звіти керівників НДР загального
Лужбін А.М.,
фонду НДЧ щодо виконання Керівники тем
запланованих
на
2014
р.
показників.
10. Розгляд Кодекс наукової етики
Лужбін А.М.,
працівників ОДЕКУ та складу Керівники тем
комісії з наукової етіки.
11. Розгляд та затвердження плану Жигайло О.Л.
роботи
Наукового
товариства
студентів та молодих вчених
10. Звіт зав. відділу міжнародної
Шаблій О.В.
діяльності про результати роботи у
2015 р. та стан виконання плану
заходів з розвитку міжнародної
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12. Підсумки конкурсу на кращу
Жигайло О.Л.,
наукову роботу студентів та
Боровська Г.О.
подання робіт для участі у 2 турі.
Зав. кафедрами
13. Розгляд результатів виконання
Лужбін А.М.,
НДР, затвердження звітів по темах, керівники НДР,
які завершуються, наявність звітної що закінчуються
документації.
14. Розгляд
та
затвердження
Лужбін А.М.,
нормативних
документів
з Тучковенко Ю.С.
організації наукової діяльності в
університету.
15. Про підсумки науково-технічної
Лужбін А.М.
діяльності університету у 2014 р.
16. Про проведення І туру
Боровська Г.О.,
Всеукраїнської студентської
Жигайло О.Л.,
олімпіади.
Відп. за
проведення заходу
17. Затвердження технічних завдань та
Тучковенко Ю.С.,
наукових керівників науковоЛужбін А.М.
дослідних тем
18. Про стан підготовки до проведення
Боровська Г.О.,
ІІ турів Всеукраїнської
Відп. за
студентської олімпіади,
проведення заходу
Всеукраїнського конкурсу
студентських наукових робіт
19. Про стан підготовки до
Боровська Г.О.,
студентської наукової конференції
Жигайло О.Л.
ОДЕКУ
20. Про стан підготовки до
Боровська Г.О.,
всеукраїнської науково-практичної
Мещеряков В.І.
конференції молодих вчених
«Теоретичні та прикладні засади
застосування інформаційних
технологій в галузі природничих
наук»
21 Результати звітування університету
Тучковенко Ю.С.,
щодо наукової діяльності у 2016 р.
Лужбін А.М.
22 Підсумки участі студентів
Боровська Г.О.,
університету у 2-х турах олімпіад,
Жигайло О.Л.
конкурсів робіт та зовнішніх
студентських наукових
конференцій.
23. Про стан підготовки до конференції
Боровська Г.О.,
молодих вчених ОДЕКУ
Голова НТ
24. Звіт про роботу Наукового
Голова НТ,
товариства студентів та молодих
Боровська Г.О.
вчених
25. Розгляд звітів стипендіатів серед
Боровська Г.О.
молодих вчених, подання
кандидатур
28 Поточні питання організації
Тучковенко Ю.С.
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