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«Орган1зац1Я науковог роботы студентгв 
та молодых вчеиых ОДЕКУ» 

На виконання рхшення ВченоУ ради ун1верситету в1д 27.05.2021р. з пи
тания "Зв1т про орган1зац1Ю науковоУ роботи студент1в та молодих вчених 
ОДЕКУ у 2 0 2 0 / 2 0 2 1 навчальному роц1" та Роздшу V "Удосконалення орган!-
заци та зд1Йснення осв1тнього процесу 1 пщвищення якост! вищоУ осв1ти" 
Плану ректорату ОДЕКУ по реал1зацп передвиборчоУ програми ректора, за-
тверджено! ректоратом 17.09.2018р.: 

1 . Вщдшу науково! роботи студент1в забезпечити контроль: 
- виконання кафедрами ун1верситету вимог «Положения про науково-

дослщну роботу студент1в в ОДЕКУ», обгрунтованост! та правильност! на-
рахування наукових кредит1в СКТС студентам ОДЕКУ за р1зни види Д1яль-
ност1; 

- обл1к представления роб1т студентами-переможцями I туру Всеукршисько-
го конкурсу студентських роб1т до участ! у П-му тур!; 

- достов1рност1 зв1тност1 кафедр та науково-педагопчних прац1вник1в ун1вер-
ситету в частин! орган1зац11 та проведения заход1в, як! стосуються науково-
Д0СЛ1ДН01 роботи студеит1в; 

- розм1щення актуально! 1нформаци щодо студентських наукових заход1в, 
наукових здобутюв студеит1в на оф1ц1Йному веб-сайт! ун1верситету. 

2 . Завщувачам кафедрами: 
- забезпечити неухильне виконання вимог «Положения про науково-досл1дну 

роботу студент1в в ОДЕКУ»; 
- забезпечити участь студент1в-переможц1в I туру Всеукра'шського конкурсу 

« студентських роб1т у його I I тур!, 1нших всеукршиських та м1жнародних 
конкурсах студентських наукових роб1т; 

- спшьно 3 Науковим товариством провести орган1защйну роботу щодо вхо-
дження асп1рант1в, молодих вчених кафедри до складу творчих колектив1в 
для п1дготовки запит1в 1 участ! у конкурс! проект1в наукових роб1т молодих 
вчених, який проводиться МОП Укршни; 

- орган1зувати проведения роз'яснювальноУ роботи серед студент1в, асп1ра-
НТ1В 3 метою максимального Ух залуження до участ! в д1яльност1 Паукового 
товариства студент1в, асп1рант1в, докторант1в та молодих вчених ОДЕКУ у 
2 0 2 1 / 2 0 2 2 н.р. 

3 . Рекомендувати Науковому товариству студент1в, асп1рант1в, докторант1в та 
молодих вчених: 

- продовжити роботу щодо проведения цшьових заход1в з метою актив1зац11 
науковоУ роботи молодих вчених, Ух 1нтеграц1У як в наукове середовище ун1-
верситету, так 1 до европейськоУ науковоУ спшьноти; 

- провести орган1зац1Йну роботу щодо формування творчих колектив1в з чис
ла молодих вчених ун1верситету для п1дготовки запит1в \! у конкурс! 
проект1в наукових роб1т молодих вчених, який проводиться МОП УкраУни; 

продовжити сп1впрацю 3 м1жнародним в1дд1лом (Шабл1Й О.В.) для опе
ративного 1нформування студент1в, асп1рант1в, молодих вчених ун1версите-
ту щодо можливостей 1 умов Ух участ! у програмах м1жнародноУ академ1чноУ 
мобшьност!, м1жнародних осв1тн1х 1 наукових проектах, як1 виконуються в 
университет!, проведения трен1нпв з пщготовки заявок на отримання 1нди-
вщуальних грант1в. 

3 . Рекомендувати Науковому товариству студент1в, асп!рант1в, докторан-
Т1в та молодих вчених ОДЕКУ: 

посилити сп1впрацю з м1жнародним в1дд1лом (Шабл1й О.В.) щодо участ! 
у м1жнародних осв1тн1х та наукових грантах для студент1в, асп1рант1в та 
молодих вчених та ун1верситету; 

розширити практику проведения м1жнародних та всеукраУнських захо-
д1в за участю студент1в, асп1рант1в та молодих вчених з використанням ди-
станц1йних 1нформац1йно-комун1кац1йних технолог1Й; 

- брати бшьш активну участь у формуванн! та перегляд! складових осв1тньо-
наукових програм 2 та 3-го р1вн1в вищоУ осв1ти, а також оц1нюванн1 орган!-
защУ осв1тнього процесу за цими програмами, в тому числ! 1з застосуванням 
дистанщйних 1нформашйно-комун1кац1йних технолопй. 
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