ПЛАН
роботи науково – технічної Ради ОДЕКУ на 2017/2018 навчальний рік
№

1

2.

3.

4.
5.
6.

7.

8.

9.

10.
11.
12.

13.

Порядок денний
Розгляд та конкурсний відбір
проектів наукових робіт та
науково-технічних розробок
молодих вчених університету,
представлених до участі у конкурсі
МОН для фінансування з 2017 р.
Затвердження звітів молодих
вчених університету, які
отримують стипендії КМУ
Про планування науково-технічної
діяльності університету у 2017/2018
н.р.
Про оновлення складу НТР
Обговорення
та
затвердження
плану роботи НТР на 2017/2018 н.р.
Розгляд та затвердження планів
діяльності на 2017/2018 н.р. відділу
міжнародного співробітництва,
Наукового товариства ОДЕКУ.
Розгляд та затвердження плану
організації і проведення на базі
університету міжнародних,
всеукраїнських і регіональних
наукових та освітньо-наукових
заходів у 2017/2018 н.р.
Затвердження
індивідуальних
навчальних
планів
та
індивідуальних планів наукової
роботи аспірантів 1-го року
навчання
Розгляд та затвердження плану
діяльності на 2017/2018 н.р. відділу
наук. роботи студентів.
Стан розробки кафедрами планів
роботи студентських наукових
гуртків та семінарів.
Про затвердження планів видання
наукової літератури на 2018р.
Обговорення
та
затвердження
підсумків атестації аспірантів та
здобувачів за 2016/2017 н.р.
Обговорення та затвердження нової
редакції
положення
«Про
організацію
науково-дослідної
роботи студентів ОДЕКУ».
Стан виконання розпорядження

Відповідальний

Термін
виконання

Лужбін А.М.
серпень

Вітовська О.Т.

серпень

Тучковенко Ю.С.

серпень

Тучковенко Ю.С.
Тучковенко Ю.С.

серпень
вересень

Шаблій О.В.
Шуптар Н.Й.

вересень

Тучковенко Ю.С.

вересень

Вітовська О.Т.

вересень

Нач. відділу наук.
роботи студентів

жовтень

Тучковенко Ю.С

жовтень

Вітовська О.Т.

жовтень

Тучковенко Ю.С.

жовтень

Шаблій О.В.,

жовтень

Відмітка
про
виконання

14.
15.

16.

17.

18.

19.
20.
21.

22.
5)

23.
6)

24.

25.

26.

27.

щодо надання конкретизованих
річних планів заходів кафедр з
розвитку
міжнародного
співробітництва.
Обговорення планових обсягів
прийому до аспірантури у 2018 р.
Стан проведення 1-го туру
Всеукраїнського конкурсу на
кращу наукову роботу студентів.
Обговорення проекту «Кодексу
академічної доброчесності
ОДЕКУ»
Розгляд результатів виконання
НДР, затвердження звітів по темах,
які завершуються, наявність звітної
документації.
Розгляд результатів виконання
проміжних НДР, які виконуються в
межах НДЧ.
Про стан звітування з наукової
роботи кафедр університету
Про результати атестації аспірантів
за 1-й семестр 2017/2018 н.р..
Розгляд
та
затвердження
нормативних
документів
з
організації наукової діяльності в
університеті.
Обговорення нової редакції
«Положення про стажування
аспірантів, докторантів, наукових і
науково-педагогічних працівників
ОДЕКУ у провідних ВНЗ та
наукових установах за кордоном»
Про підсумки науково-технічної
діяльності НДЧ університету у
2016 р. та планування діяльності на
2017 р.
Про проведення І туру
Всеукраїнської студентської
олімпіади.
Затвердження технічних завдань та
наукових керівників науководослідних тем
Про стан підготовки до проведення
ІІ турів Всеукраїнської
студентської олімпіади,
Всеукраїнського конкурсу
студентських наукових робіт
Про стан підготовки до
студентської наукової конференції
ОДЕКУ та запланованих на 2018 р.
конференцій молодих вчених, які

зав. кафедрами

Вітовська О.Т.

листопад

Нач. відділу наук.
роботи студентів,
Боровська Г.О.
Тучковенко Ю.С.

листопад

Лужбін А.М.,
керівники НДР,
що закінчуються

листопадгрудень

Лужбін А.М.,
керівники НДР

листопадгрудень

Тучковенко Ю.С.
Вітовська О.Т.

листопадгрудень

грудень

Лужбін А.М.,
Тучковенко Ю.С.

лютий,
березень
протягом
року

Тучковенко Ю.С.

січень

Лужбін А.М.

лютий

Нач. відділу наук.
роботи студентів,
Боровська Г.О.
Тучковенко Ю.С.,
Лужбін А.М.

лютий
Протягом
року

Нач. відділу наук. лютий
роботи студентів,
Боровська Г.О.,
відп. за проведення
заходу
Нач. відділу наук.
Березень,
роботи студентів,
квітень
Боровська Г.О.,
Шуптар Н.Й.

проводяться на базі університету.
28. Результати звітування університету
щодо наукової діяльності у 2017р.
29. Про стан підготовки до конференції
молодих вчених ОДЕКУ
30. Підсумки участі студентів
університету у 2-х турах олімпіад,
конкурсів робіт.
31. Звіт про роботу відділу наукової
роботи зі студентами
32. Про стан реалізації програм
підготовки PhD на третьому
освітньо-науковому рівні вищої
освіти та підготовки до вступної
компанії.
33. Розгляд звітів стипендіатів серед
молодих вчених, подання
кандидатур
34 Поточні питання організації
науково-технічної діяльності
університету
Проректор з НР

Тучковенко Ю.С.,
Лужбін А.М.
Нач. відділу наук.
роботи студентів,
Шуптар Н.Й.
Нач. відділу наук.
роботи студентів,
Боровська Г.О.
Нач. відділу наук.
роботи студентів
Вітовська О.Т.

Березень

Боровська Г.О.,
Вітовська О.Т.

Протягом
року

Тучковенко Ю.С.

Протягом
року

Квітень
травень
Травень
Червень

Ю.С. Тучковенко

