
 

Вислухавши звіт проректора з наукової роботи Сухонос М.К. Про 

результати наукової діяльності ХНУМГ ім. О. М. Бекетова за 2019 рік Вчена 

рада ухвалила: 

 

1. Інформацію проректора з наукової роботи Сухонос М.К. Про 

результати наукової діяльності ХНУМГ ім. О. М. Бекетова за 2019 рік 

прийняти до відома. 

 

2. З метою забезпечення ефективного розвитку наукової діяльності 

Університету керівникам структурних підрозділів  

2.1. Активізувати роботу для зростання наступних стратегічно 

важливих показників: 

 

- обсяг залучених коштів, на виконання досліджень і розробок ЗВО за 

науковим напрямом, які фінансуються зі спеціального фонду державного 

бюджету (згідно наказу ХНУМГ ім. О. М. Бекетова № 296-01 від 30.09.2019 

р.); 

- обсяг залучених коштів, на виконання досліджень і розробок ЗВО за 

науковим напрямом, які за результатами конкурсного відбору фінансуються із 

загального фонду бюджету (згідно наказу ХНУМГ ім. О. М. Бекетова №296-

01 від 30.09.2019 р.); 

- обсяг коштів, спрямованих/залучених ЗВО на придбання обладнання 

за науковим напрямом; 

- кількість публікацій у наукометричних базах даних Scopus та Web of 

Science Core Сollection; 

- кількість публікацій в зарубіжних періодичних наукових виданнях 

країн ОЄСР; 

- кількість публікацій у фахових наукових виданнях України Категорії Б 

Переліку наукових фахових видань України; 

- чисельність молодих учених ЗВО, що є виконавцями наукових робіт 

та науково-технічних (експериментальних) розробок, які фінансуються за 
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кошти загального та/або спеціального фондів державного бюджету; 

- чисельність працівників ЗВО - членів редакційних колегій наукових 

видань (журналів), які індексуються у наукометричних базах даних Scopus 

та/або Web of Science Core Сollection; 

- кількість наукових видань (журналів), засновником (співзасновником) 

яких є ЗВО, за науковим напрямом, які індексуються у наукометричній базі 

даних Scopus та Web of Science Core Сollection; 

- кількість науково-педагогічних працівників, які здійснювали наукове 

керівництво (консультування) більше п’ятьох здобувачів наукових ступенів, 

які захистилися в Україні; 

- кількість науково-педагогічних працівників, які не менше трьох 

місяців протягом звітного періоду або із завершенням у звітному періоді 

стажувалися, проводили навчальні заняття в іноземних закладах вищої освіти 

за межами України; 

- кількість здобувачів вищої освіти денної форми навчання, які не 

менше трьох місяців протягом звітного періоду або із завершенням у 

звітному періоді навчалися (стажувалися) в іноземних закладах вищої освіти 

(наукових установах) за межами України. 

Термін виконання – грудень 2020 р. 

Відповідальні – декани факультетів, директори інститутів, завідувачі 

кафедр, керівники наукових центрів та лабораторій. 

 

2.1 а. Зазначені в п. 2.1. стратегічно важливі показники внести до 

ключових показників ефективності діяльності цільової групи «Управління 

наукою» для складання Рейтингу НПП Університету. 

Відповідальний – проф. Пан М.П. 

 

2.2. Провести моніторинг виконання контрактних умов співробітників 

структурних підрозділів в частині виконання ними щорічних показників з 

наукової роботи.  

Термін виконання – 25 червня 2020 р. 

Відповідальні – декани факультетів, директори інститутів. 

 

3. З метою підвищення якості підготовки кадрів вищої кваліфікації:  

3.1. Керівникам освітньо-наукових програм PhD: 

- провести моніторинг якісного кадрового складу груп забезпечення 

освітньо-наукових програм PhD у відповідності до акредитаційних умов; 

- проаналізувати кадровий склад Університету та створити реєстр 

потенційних членів разових та базових спеціалізованих вчених рад;  

- сформовану інформацію надати до ННІПКВК. 

Термін виконання – 01 червня 2020 р. 

 

3.2. Директору ННІПКВК д.т.н., проф. Харченку В.Ф. створити комісію, 

провести моніторинг якісного кадрового складу кафедр та розробити 



3 

 


