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Заслухавши звіт керівника тимчасової цільової робочого групи 

«Управління наукою» щодо коригування програмами розвитку ХНУМГ ім. 
О.М. Бекетова та результати науково-дослідної роботи Університету за 2015 
рік, начальника НДЧ доц. Сухонос М.К. Вчена рада ухвалила: 

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

2. З метою підвищення ефективності реалізації наукової діяльності 
Університету: 
 2.1. Завідувачам кафедр: 

- активізувати роботу щодо виконання госпдоговірних тематик та участі 
у міжнародних проектах, грантах та сумісних науково-дослідних проектах 
виконуваних у межах програм співробітництва у галузі науки і технологій з 
Міністерствами освіти і науки інших країн. 

        Термін – протягом 2016 р. 
- організувати роботу з укладення договорів щодо створення науково-

технічних розробок та інноваційних проектів. 
        Термін – протягом 2016 р. 

 - підготувати проекти фундаментальних і прикладних досліджень та 
розробок, що фінансуються за рахунок державного бюджету України для 
подання на конкурс у МОН України згідно напрямів наукових досліджень 
Університету. 

        Термін – 30.06.2016 р. 
 - розробити заходи з діяльності атестованих лабораторій з метою 
надання платних послуг в межах їх напрямків. 

        Термін – 15.03.2016 р. 
 - активізувати роботу з подачі не менш як трьох технологічних 
пропозицій для подальшого розміщення у Національній мережі трансферту 
технологій. 

        Термін – 15.03.2016 р. 
- забезпечити виконання плану на 2016 рік щодо захисту кандидатських 

й докторських дисертацій. 
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Термін – протягом 2016 р. 
- активізувати роботу з подачі заявок на видачу охоронних документів 

штатними науково-педагогічними працівниками, аспірантами, докторантами 
та студентами, як в Україні так і за кордоном. 

  Термін – протягом 2016 р. 
 - посилити роботу щодо збільшення кількості публікацій у 
наукометричних базах даних Scopus, Web of Science та Index Copernicus для 
соціо-гуманітарного напряму. 
        Термін – протягом 2016 р.  

 - активізувати видання монографій або розділів монографій у 
закордонних виданнях мовами Європейського союзу. 
        Термін – протягом 2016 р.  

 - активізувати участь у міжнародних конференціях з публікацією 
англомовних доповідей у виданнях, що входять до наукометричних баз даних 
Scopus, Web of Science. 
        Термін – протягом 2016 р.  

- деканам і завідувачам кафедр усіх факультетів провести перший етап 
олімпіад з навчальних дисциплін, напрямів та спеціальностей, підвести 
підсумки на факультетах та підготувати протоколи результатів.  

      Термін – 09.02.2016 р. 
- на підставі завершення трирічного терміну проведення олімпіад в 

базових ВНЗ надати пропозиції до НДЧ для подання заявки в МОН України 
щодо проведення другого туру олімпіад на базі Університету. 

        Термін – до 09.09.2016 р. 
- забезпечити у 2016 р. виконання планових показників, що 

регламентується наказом МОН України, щодо підготовки студентів для участі 
у Всеукраїнській олімпіаді та Всеукраїнському конкурсі студентських 
наукових робіт, особливу увагу приділити участі студентів у Міжнародних 
олімпіадах та конкурсах. 

  Термін – протягом 2016 р. 
 2.2. Начальнику науково-дослідної частини Сухонос М.К.: 

- посилити контроль за включенням до складу виконавців науково-
дослідних розробок студентів Університету. 

        Термін – протягом 2016 р. 
2.3. З метою організації роботи по впровадженню нових умов 

підготовки наукових кадрів вищої кваліфікації Проректору з наукової роботи 
проф. Харченку В.Ф.  

- створити робочу групу або окремий підрозділ з реалізації нових 
напрямів з підготовки кадрів вищої кваліфікації. 

        Термін – 15.02.2016 р. 
 - організувати роботу з підготовки до ліцензування аспірантури за 
діючими та новими спеціальностями. 

        Термін – 2016 р. 
 - розробити навчально-наукові програми з підготовки докторів 
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