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Вислухавши звіт керівника ТЦГ «Управління наукою», начальника НДЧ 

Університету, проф. Сухонос М.К. щодо реалізації Стратегії розвитку ХНУМГ ім. 
О.М. Бекетова у 2014 році Вчена рада ухвалила: 

1. Інформацію начальника науково-дослідної частини Сухонос М.К., щодо 
роботи тимчасової цільової групи «Управління наукою» прийняти до відома. 

2. З метою підвищення рейтингу Університету за показником «Наукова 
діяльність»: 
 2.1. Завідувачам кафедр: 

- активізувати роботу щодо виконання госпдоговірних тематик та участі у 
міжнародних проектах, грантах. 
        Термін – протягом 2015 р. 

- організувати роботу з укладення договорів щодо створення науково-
технічних розробок та інноваційних проектів. 
        Термін – протягом 2015 р. 
 - підготувати проекти, у тому числі комплексні, для подання на конкурс 
фундаментальних і прикладних досліджень та розробок, що фінансуються за 
рахунок державного бюджету України, згідно напрямів наукових досліджень 
Університету. 
        Термін – 28.08.2015 р. 
 - подати матеріали для формування каталогу наукових розробок 
Університету. 
        Термін – 10.09.2015 р. 

- активізувати роботу по залученню магістрів, співробітників Університету 
до навчання в аспірантурі та докторантурі та забезпечити виконання плану на 
2015 рік щодо захисту кандидатських й докторських дисертацій. 

Термін – протягом 2015 р. 
 - підготувати заявки, щодо проведення других турів Всеукраїнських 
олімпіад на базі Університету та подати їх до НДЧ. 
        Термін – 17.09.2015 р. 

- забезпечити у 2015-2016 н.р. виконання планових показників щодо 
підготовки студентів для участі у Всеукраїнській олімпіаді та Всеукраїнському 
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конкурсі студентських наукових робіт, а також щодо участі студентів у 
Міжнародних олімпіадах та конкурсах. 

Термін – протягом 2015-2016 р.р. 
 
 - організувати роботу з формування не менш як трьох технічних пропозицій 
та призначити відповідальних за їх подачу заступнику начальника НДЧ 
Мущинській Н.Ю. для подальшого розміщення у Національній мережі 
трансферту технологій. 
        Термін – 04.09.2015 р. 
 - активізувати роботу з подачі заявок на видачу охоронних документів 
штатними науково-педагогічними працівниками, аспірантами, докторантами та 
студентами з урахуванням необхідності доведення їх загальної кількості у 2015 
році до 50 одиниць для забезпечення високої оцінки Університету за 
рейтинговими індикаторами. 
        Термін – протягом 2015 р.  

- сформувати план проведення наукових заходів на базі Університету на 
2015-2016 н.р., з урахуванням збільшення кількості конференцій студентів, 
аспірантів і молодих учених, та надати його до НДЧ. 
        Термін - 11.09.2015 р.  
 - посилити роботу щодо збільшення кількості публікацій у виданнях, які 
входять до міжнародних наукометричних баз SciVerse Scopus, Web of Science. 
        Термін – постійно. 

- підготувати план на 2016 р. з модернізації лабораторних фондів, у тому 
числі за рахунок коштів з госпдоговірних тем та грантових проектів. 

Термін – 23.10.2015 р. 
 

2.2. Декану будівельного факультету сумісно з завідувачами кафедр 
активізувати роботу з відкриття нових спеціалізованих вчених рад. 
        Термін – протягом 2015 р. 
 

2.3. Деканам факультетів: архітектури, дизайну і образотворчого мистецтва; 
будівельного; інженерних мереж і екології міст; транспортних систем і 
технологій; економіки і підприємництва; менеджменту підготувати пропозиції 
про створення наукових видань та надати їх до НДЧ. 

       Термін – 26.06.2015 р. 
2.4. Декану факультету електропостачання і освітлення міст організувати 

роботу щодо повномасштабного задіяння новоствореного лабораторного фонду у 
навчальний процес. 

       Термін – 01.09.2015 р. 
 

 2.5. Начальнику науково-дослідної частини Сухонос М.К.: 
- посилити контроль за включенням в состав робочих груп, що виконують 

науково-дослідні розробки, студентів Університету. 
        Термін – постійно. 
 - забезпечити редагування сайтів наукових видань Університету згідно  
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