Рішення Вченої ради Сумського державного університету
від 12 грудня 2013 р. з питання
«Стан розвитку наукової діяльності та основні завдання на 2014 рік»
Розглянувши питання «Стан розвитку наукової діяльності та основні завдання на 2014 рік» Вчена
рада зазначає, що протягом 2013 року було продовжено розвиток СумДУ як науково-навчальновиробничого комплексу, забезпечувалось підвищення ефективності наукових досліджень та
впровадження нових розробок, їх розповсюдження і комерціалізація.
У 2013 р. незважаючи на негативні тенденції в економіці, університету вдалося практично
зберегти обсяги виконання робіт, які фінансуються за рахунок загального фонду державного
бюджету МОН України на рівні 2012 р. (2011 р. – 1,952 млн. грн., 2012 р. – 2,677 млн. грн., 2013р. –
2,581 млн. грн.). Керівництво держбюджетними НДР у 2013 році здійснюють: Атаман О.В.,
Борисенко О.А., Ванєєв С.М., Воробйов Г.С., Денисов С.І., Довбиш А.С., Залога В.О.,
Ілляшенко С.М., Кузнєцова Т.В., Малютін К.Г., Марцинковський В.А., Мельник Л.Г.,
Опанасюк А.С., Перекрестов В.І., Погребняк О.Д., Проценко І.Ю., Теліженко О.М., Хоменко О.В.
Університет вперше отримав кошти на дослідження за Державною цільовою програмою «Наука в
університетах» (обсяг 2013 р. – 1,8 млн.грн.).
За 11 місяців 2013 р. обсяг укладених договорів на науково-дослідні роботи, надання наукових
послуг за господарськими договорами, державними і міжнародними грантами становить близько
13,5 млн. грн., що більше ніж у 2,4 рази за відповідний показник 2012 року (5,6 млн. грн.).
Госпдоговірна і грантова тематика виконується на 44 кафедрах (2012 р. – 40 кафедр), що становить
73% від загальної їх кількості.
Порівняно з аналогічним періодом 2012 р. обсяги НДР зросли у таких структурних підрозділах:
– Науково-дослідна частина (Курбатов Д.І.) обсяг 2013 р. – 6054 тис.грн. (2012 р. – 500,6 тис. грн.)
– керівники НДР Голишева Н.Ю., Касьяненко В.О., Краєвський О.І., Овчинников В.О., Осіпов В.А.,
Полениця П.В., Суходуб Л.Ф., Хоменко В.В.;
– Факультет ТеСЕТ (Гусак О.Г.) обсяг 2013 р. – 4778 тис. грн. (2012 р. – 3117 тис. грн.) – керівники
НДР Большаніна С.Б., Буднік А.Ф., Ванєєв С.М., Залога В.О., Карінцев І.Б., Котенко А.І.,
Лазненко Д.О., Марченко С.В., Папченко А.А., Руденко П.В., Склабінський В.І., Сотник М.І.;
– Факультет ЕлІТ (Проценко С.І.) обсяг 2013 р. – 1037 тис. грн. (2012 р. – 440 тис. грн.) – керівники
НДР Арбузов В.В., Коплик І.В., Косторной С.Д., Ляшенко Я.О., Опанасюк А.С., Перекрестов В.І.,
Проценко І.Ю., Толбатов В.А., Фільштинський Л.А.;
– Факультет іноземної філології та соціальних комунікацій (Сушкова О.М.) обсяг 2013 р. –
691 тис. грн. (2012 р. – 87 тис. грн.) – керівники НДР Кобякова І.К., Костенко А.М., Опанасюк В.В.,
Світайло Н.Д., Ткаченко О.Г., Швачко С.О.;
– Медичний інститут (Сміянов В.А.) обсяг 2013 р. – 594 тис. грн. (2012 р. – 194 тис. грн.) –
керівники НДР Атаман О.В., Вінниченко Л.Б., Кіндя В.І., Куц Л.В., Маркевич В.Є., Москаленко Р.А.,
Погорєлов М.В., Погорєлова О.С., Приступа Л.Н., Романюк А.М, Сікора В.З., Сміян О.І.,
Сміянов В.А., Суходуб Л.Ф., Турова Л.О., Чемич М.Д., Шевченко В.П.;
– Факультет економіки та менеджменту (Прокопенко О.В.) обсяг 2013 р. – 195 тис.грн. (2012 р. –
168 тис. грн.) – керівники НДР Боронос В.М., Дериколенко О.М., Ілляшенко С.М., Карінцева О.І.,
Кубатко О.В., Мельник Л.Г., Пімоненко Т.В., Прокопенко О.В., Сотник І.М., Старченко Л.В.,
Теліженко О.М., Шкарупа О.В.;
– Конотопський інститут (Бібик В.В.) обсяг 2013 р. – 31 тис. грн. (2012 р. – 15,1 тис. грн.) –
керівники НДР Білоножко В.В., Бурик І.П., Власенко Д.О., Гричановська Т.М., Леміш Н.О.,
Шолопутов В.Д.;
– Юридичний факультет (Куліш А.М.) обсяг 2013 р. – 4,2 тис.грн. (2012 р. – 2,5 тис.грн.) – керівник
НДР Бурбика М.М.
Виконується 6 загальноуніверситетських наукових міжнародних грантів (наукові керівники
Мельник Л.Г., Опанасюк А.С., Перекрестов В.І., Проценко І.Ю., Світайло Н.Д., Суходуб Л.Ф.) та 115
індивідуальних (2012 – 6 і 93 відповідно).
За рахунок коштів міжнародних грантів у закордонні відрядження, у тому числі для проведення
досліджень на сучасному обладнанні, було направлено 84 науковців (2012 р. – 75). 37 осіб у 2013
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році (2012 р. – 35) отримали фінансову підтримку від МОН для стажування у провідних ВНЗ світу із
загального фонду державного бюджету в обсязі 1,4 млн. грн. (2012 р. – 1,94 млн.грн.).
Протягом 2013 року в університеті виконується 15 міжнародних договорів (контрактів) на
розробку і виготовлення науково-технічної продукції та проведення досліджень (2012 р. – 5) –
наукові керівники Вінниченко І.О., Вінниченко Л.Б., Гричановська Т.М., Осіпов В.А.,
Папченко А.А., Полениця П.В., Приступа Л.М., Сміян О.І., Старченко Л.В., Чемич М.Д.
Керівництво господарчими договорами і грантами здійснює 73 із 742 штатних науковопедагогічних працівників (2012 рік – 67 із 722). Над виконанням господарських договорів, грантів і
держбюджетних НДР у 2013 році працювали 156 штатних співробітників з яких 1 доктор і 5
кандидати наук (2012 рік – 85 співробітників з яких 5 із науковими ступенями).
За 11 місяців 2013 року на 16% зросла порівняно з аналогічним періодом у 2012 р. кількість
публікацій у виданнях, які індексуються БД Scopus, за рахунок збільшення публікацій у таких
структурних підрозділах:
– факультет ЕлІТ: 2013р. – 72 (2012 р. – 64);
– медичний інститут: 2013 р. – 9 (2012 р. – 7);
– факультет ТеСЕТ: 2013 р. – 8 (2012 р. – 5);
– кафедра військової підготовки: 2013 р. – 1 (2012 р.– 0);
– Конотопський інститут: 2013 р. – 1 (2012 р. – 1).
За 2013 рік з 16-ти до 18-ти зріс індекс Хірша університету, а загальна кількість цитувань на
наукові праці представників СумДУ у виданнях, які індексуються БД Scopus, зросла з 1536 до 1977,
що складає майже 20 %.
Здійснено ряд заходів щодо створення на базі журналу «Вісник СумДУ. Серія Медицина» нового
видання «Журнал клінічних та експериментальних досліджень», яке перекладається англійською
мовою та протягом 2013 р. ввійшло до ряду міжнародних реферативних баз даних.
Протягом 2013 р. відкрито 5 нових спеціальностей в аспірантурі. Обсяг прийому до аспірантури
СумДУ в 2013 р. порівняно із 2012 р. збільшився на 23% взагалі та на 30% на денну форму
підготовки за бюджетним замовленням зокрема.
У той же час Вчена рада вважає, що незважаючи на третю позицію СумДУ серед класичних
університетів за обсягом надходжень коштів за господарськими договорами і показником ефективності
використання бюджетних коштів на виконання наукових досліджень і розробок та входження у двадцятку
(16-місце) кращих ВНЗ України за цими показниками за підведеним МОН України у 2013 році рейтингом,
університет за його потенціалом повинен мати більший обсяг науково-дослідних робіт, які
виконуються на замовлення.
У 2013 року виконується лише 1 грант Президента України для підтримки досліджень молодих
вчених (2012 р. – 4) загальним обсягом 75 тис. грн. (науковий керівник – Ляшенко Я.О.). Порівняно з
2012 р. обсяги НДР зменшились у Шосткінському інституті (Акуленко В.Л.) – обсяг 2013 р. –
238 тис. грн. (2012 р. – 670 тис. грн.) – керівники НДР Акуленко В.А., Лукашов В.К., Мараховська
О.І.
Не виконувалась господарчо-договірна і грантова тематика на 2-х кафедрах факультету ІФСК, 3-х
кафедрах МІ, 2-х кафедрах ЕлІТ-факультету, 2-х юридичного факультету, кафедрах ЗМ і ДМ,
військової підготовки і фізичного виховання.
У 2013 р. пройшли перереєстрацію всі спецради СумДУ (дві з правом проведення захистів
докторських дисертацій) за 8-ми спеціальностями з 4-х галузей наук. У той же час, через відсутність
штатних докторів наук було втрачено одну спеціальність.
На факультеті економіки та менеджменту у 2013 р. зменшилась до 5 з 6 у 2012 р. кількість
публікацій у виданнях, які індексуються БД Scopus, а у викладачів і аспірантів факультету ІФСК,
юридичного факультету та Шосткінського інституту такі публікації у 2013 році відсутні. Лише один
журнал, який видається СумДУ («Журнал нано- та електронної фізики») обліковується БД Scopus.
За підсумками участі у другому турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з
природничих, технічних і гуманітарних наук (згідно наказу МОН України №847 від 26.06.2013 р.)
студенти університету отримали 54 призових місця (2012 р. – 59), що відповідає другому місцю серед
всіх ВНЗ України за кількістю призових місць (протягом 2008-2012 років СумДУ мав перший
показник).
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Вчена рада постановляє:
І. Ректорату, директорам інститутів, деканам факультетів, завідувачам кафедр продовжити пошук
шляхів, направлених на підвищення рівня науково-дослідної роботи, форм і методів її реалізації та
збільшення обсягів господарчих договорів, державних і міжнародних грантів.
ІІ. Затвердити нижченаведені заходи, що направлені на подальший розвиток науково-дослідної
роботи та кадрового забезпечення в СумДУ.
№
Відповідальні,
Заходи
п/п
термін виконання
1
2
3
Заходи, які відповідають концепції сталого розвитку наукової діяльності
та здійснюються постійно в довготривалій перспективі
1 Здійснювати постійний контроль за виконанням Перший проректор, проректори за
Перспективного
плану
роботи
з
кадрового напрямами, директори інститутів,
забезпечення діяльності СумДУ.
декани
факультетів,
завідувачі
кафедр.
Термін: постійно
2 Щорічно проводити роботу, яка направлена на Проректор з НР Чорноус А. М.,
збільшення обсягів укладання господарських договорів Начальник НДЧ Курбатов Д.І.,
та їх якісного виконання, у т.ч. розширення переліку Начальник ЦНТЕІ Артюхов А.Є.,
сервісних наукових послуг. Готувати проектні Директори
інститутів,
декани
пропозиції щодо участі у конкурсах на гранти факультетів, завідувачі кафедр.
Державного фонду фундаментальних досліджень, Термін: постійно
Державних цільових науково-технічних програм,
грантів Президента України для молодих вчених,
Державного замовлення, грантів КМУ колективам
молодих вчених тощо.
3
Щорічно збільшувати обсяги виконання міжнародних Проректор з НР Чорноус А. М.,
грантів. Забезпечити виконання наказу №858-І від начальник ВМС Кириченко К.І.,
13.11.12р. Здійснювати організаційні заходи для начальник ЦНТЕІ Артюхов А.Є.,
забезпечення участі наукових колективів університету директори інститутів,
у міжнародних програмах різного рівня, зокрема декани факультетів
«Горизонт–2020». Постійно інформувати кафедри про Термін: постійно.
відкриті конкурси (зокрема через «Дошки оголошень»
на web-сайтах університету і ЦНТЕІ та розсилки
повідомлень), підтримувати стосунки із мережею
існуючих контактних пунктів щодо участі у програмі
«Горизонт–2020», спільних наукових конкурсах,
грантових програмах для організацій, інших грантових
програмах, надавати методичну допомогу, вносити
проекти наказів щодо створення робочих груп для
підготовки проектних пропозицій тощо.
4 Започатковувати нові наукові напрями, які відповідають Проректор з НР Чорноус А.М.,
передовим тенденціям розвитку світової економіки, директори інститутів, декани
наукові школи, зокрема через практику залучення до факультетів, завідувачі кафедр.
наукового керівництва аспірантами та консультування Термін: постійно
докторантами за спеціальностями за якими відкриті
аспірантура і докторантура у СумДУ докторів наук, які
працюють у інших ВНЗ і наукових установах та є
провідними фахівцями у відповідній галузі наук.
Підтримувати та надавати методичну допомогу молодим
науковцям щодо їх участі у грантових програмах,
госпдоговірних і бюджетних тематиках, надавати їм право
керівництва аспірантами тощо.
5 Поглибити досвід наукових публікацій ПВС, Директори інститутів,
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докторантів, аспірантів і студентів в іноземних
журналах, які індексуються науково-метричними
базами Scopus та Web of Science та мають високі
імпакт-фактори та SNIP-індекс. При укладанні
контрактів з ПВС, визначати зобов’язання для їх
виконання викладачами щодо публікацій наукових
статей, як правило, не менше однієї на рік для докторів
наук та на два роки для кандидатів наук у виданнях, які
індексуються БД Scopus та Web of Science. Щорічно
збільшувати індекс Хірша університету та кількість
цитувань на наукові статті, які підготовлені від імені
СумДУ.
Здійснювати постійний контроль та забезпечувати
виконання комплексної цільової програми «Організація
наукової роботи студентів в органічному поєднанні з
навчальним процесом» при цьому:
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декани факультетів,
завідувачі кафедр
Термін: постійно

Проректор з НР Чорноус А.М.,
начальник НДЧ Курбатов Д.І.,
завідувач відділу ДАДП Журба В.О.,
директори
інститутів,
декани
факультетів, завідувачі кафедр
Термін: постійно
– забезпечувати при виконанні держбюджетних НДР Термін: постійно
участь студентів з оплатою праці у пропорції не менше 1
студента на кожні 40 тис. грн. обсягу фінансування;
– рекомендувати керівникам господарських договорів і Начальник НДЧ Курбатов Д.І.,
грантів залучати студентів на платній основі до їх завідувачі кафедр
виконання;
Термін: постійно
– за підсумками річних звітів кафедр аналізувати на Директори
інститутів,
декани
кількісному і якісному рівні, питання виконання вимог факультетів, завідувачі кафедр.
Перспективного
плану
роботи
з
кадрового Термін: лютий щорічно.
забезпечення діяльності СумДУ щодо обов’язкового
керування кожним викладачем науковою роботою двох
студентів та забезпечувати виконання зазначених вимог;
– забезпечити
щорічне
збільшення
кількості Перший проректор Карпуша В.Д.,
кваліфікаційних робіт науково-дослідного характеру, які декани факультетів,
виконуються студентами випускових курсів.
завідувачі випускових кафедр
Термін: постійно
Поглиблювати роботу, яка спрямована на участь Начальник ВМС Кириченко К.І.,
студентів, аспірантів, докторантів та молодих вчених у завідувач відділу ДАДП
конкурсах на індивідуальні гранти від міжнародних Журба В.О., директори інститутів,
фондів, наукового стажування у іноземних ВНЗ і декани
факультетів,
завідувачі
наукових установах.
кафедр.
Термін: постійно
З метою рекламування наукових напрямів і розробок Проректор з НР Чорноус А. М.,
університету:
Начальник НДЧ Курбатов Д.І.,
- активно приймати участь у виставковій діяльності Начальник ЦНТЕІ Артюхов А.Є.
профільної спрямованості;
Термін: постійно
- оприлюднювати досягнення науковців університету в
ЗМІ за щорічно укладеним планом;
- на всі наукові розробки університету, які
пропонуються для впровадження, розробляти і
друкувати інформаційні листи та розміщати
інформацію на сайті університету і ЦНТЕІ;
- співпрацювати з національною і міжнародними
мережами трансферу технологій.
Здійснювати впровадження результатів науково- В.о. директора МІ Сміянов В.А.,
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дослідних робіт клінічних кафедр медичного
інституту, в тому числі, які отримані в результаті
виконання дисертаційних робіт, у лікувальну практику
закладів охорони здоров’я з виданням відповідних
рекомендацій.
Більш ефективно використовувати науковий потенціал
університету при реалізації Комплексної цільової
програми «Енергоефективний СумДУ».
Передбачити можливість в окремих мотивованих
випадках виділення загальноуніверситетських коштів
для фінансування перспективних розробок під
конкретні плани виконання господарчих договірних
тематик. Рекомендувати керівництву інститутів,
факультетів
і
кафедр
використовувати
для
матеріально-технічного
забезпечення
наукових
досліджень частину коштів, що знаходяться на
субрахунках структурних підрозділів.
Проводити узагальнюючий аналіз щорічних звітів
викладачів, щодо виконання вимог зазначених у
контрактах, а саме, стосовно формалізованої роботи на
зареєстрованій НДР, публікації наукових статтей (у т.ч.
у виданнях, які індексуються БД Scopus та Web of
Science)
та забезпечувати виконання зазначених
вимог.
На виконання наказів № 592-I від 08.07.2010р. та №
628- I від 28.07.2010р. забезпечувати повноцінне
представлення наукового потенціалу університету в
Інтернет-просторі через: підтримку в актуальному
стані відповідних сторінок web-сайту; створення і
підтримки сайтів наукових журналів і конференцій;
наповнення і розвитку репозитарію наукових
публікацій; можливостей інтерактивного спілкування
науковців і проведення телемостів.
Поглиблювати роботу з інформаційного забезпечення
науково-педагогічних працівників, докторантів і
аспірантів за рахунок розширення доступу до Інтернетресурсів, зокрема видавництва Elsevier. Проводити
щоквартальний аналіз ефективності використання
інформаційних ресурсів для прийняття відповідних
управлінських оперативних і системних рішень.
Поглиблювати роботу з подання заявок на охоронні
документи, в тому числі за участю аспірантів і
студентів, передусім з метою продажу відповідних
ліцензій
Проводити роботу, яка направлена на організацію та
проведення наукових конференцій (в тому числі
студентських
і
міжнародних)
на
принципах
самоокупності, у тому числі з фінансуванням шляхом
укладання господарчих договорів. Поширювати
практику індексування матеріалів конференцій
науково-метричними базами даних.

3
завідувачі клінічних кафедр.
Термін: постійно.

Проректор з НР Чорноус А.М.,
Проректор з АГР Положій А.М.
Термін: протягом року
Ректор, директори інститутів,
декани
факультетів,
завідувачі
кафедр.
Термін: постійно

Проректор з НР Чорноус А. М.,
заступники деканів (директорів) з
наукової роботи.
Термін: січень кожного року

Проректор з НПР Любчак В.О.,
проректор з НР Чорноус А. М.
Термін: постійно

Проректор з НПР Любчак В.О.,
директор бібліотеки Слабко Т.В.
Термін: постійно

Директори інститутів,
декани факультетів,
завідувачі кафедр.
Термін: постійно
Проректор з НР Чорноус А. М.,
декани факультетів.
Термін: постійно
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Заходи поточної організаційної діяльності, які було започатковано у попередній період
та передбачається їх остаточне виконання у 2014 році
Всім кафедрам університету насамперед тим, якими у Директори
інститутів,
декани
2013 році не було укладено господарських договорів факультетів, завідувачі кафедр
(фінансів, ЗМіДМ, електроенергетики, КН, ЗТФ,
інозем. мов, мов. підготовки інозем. громад., фіз. Термін: протягом року
виховання, права, історії, заг. хірургії, ортопедії, дит.
хірургії, акушерства, військової підготовки, ФЗНД ШІ,
економіки підприємств ШІ, СІТ ШІ) у 2014 році
забезпечити їх укладання та подачу заявок на гранти
різного рівня.
Продовження роботи із забезпечення якісного
виконання господарчих договорів і грантів, які
розпочаті у попередній періоди, зокрема:
– робіт на замовлення Нанкінського інституту Начальник НДЧ Курбатов Д.І.
електроніки (Китай);
Термін: І квартал 2014 р.
– з розробки технології синтезу та дослідження Зав. кафедри біофізики, біохімії,
властивостей біонаноматеріалів у рамках Державної ФБА Суходуб Л.Ф.
цільової програми «Наука в університетах»;
Термін: протягом року
– з представництвом ЄС в Україні щодо впровадження Зав. кафедри ФППСІ Світайло Н.Д.
проекту «Університет дружній до сім’ї» в Термін: протягом року
національних масштабах.
З метою рекламування наукових напрямів і розробок Проректор з НР Чорноус А. М.,
університету завершити роботу із:
начальник ЦНТЕІ Артюхов А.Є.,
– розробки відповідного інформаційного довідника (у начальник НДЧ Курбатов Д.І.
Термін: 1 півріччя 2014 р.
електронному вигляді);
– створення БД «Науково-технічні розробки і сервісні
наукові послуги СумДУ», «Інноваційні розробки ВНЗ і
наукових установ», «Технологічні запити»;
– рекламно-інформаційного
довідника
«Наука
СумДУ»;
– виставкового стенду «Наукова діяльність СумДУ».
Завершити роботи зі створення:
– технічної документації, виготовлення стенду для Декан ФТЕСЕТ Гусак О.Г.
параметричних випробувань насосів;
Термін: протягом року
– координаційного центру для участі у міжнародних Заст. директора МІ з НР
клінічних дослідженнях.
Погорєлов М.В.
Термін: 2-3 квартал 2014 р.
З метою покращення та систематизації інформаційної Проректор з НР Чорноус А. М.,
роботи, своєчасністю інформаційного забезпечення начальник ЦНТЕІ Артюхов А.Є.,
науково-технічної діяльності забезпечити:
директори
інститутів,
декани
– виконання наказу ректора СумДУ №788-І від факультетів.
13.10.11 «Про створення web-сайту ЦНТЕІ»;
Термін: протягом року
– продовжити роботу щодо створення і наповнення Начальник ЦНТЕІ Артюхов А.Є.
нових сайтів наукових журналів і конференцій у Термін: протягом року
домені *.sumdu.edu.ua;
– запровадити інформаційний сервіс «Публікації» Проректор з НПР Любчак В.О.,
(статистична звітність).
начальник ЦНТЕІ Артюхов А.Є.
Термін: 2-3 квартал 2014 р.
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Завершити роботу із розробки:
– Положення
про
організацію
і
проведення
Всеукраїнського конкурсу студентських наукових
робіт у СумДУ;
– Положення про індивідуальні навчальні плани із
поглибленою наукою складовою;

3
Завідувач відділу ДАДП Журба В.О.
Термін: 1 квартал 2014р.
Начальник ОМУ Юскаєв В.Б.,
завідувач відділу ДАДП Журба В.О.
Термін: 1 квартал 2014р.
Завідувач відділу ДАДП Журба В.О.
Термін: 2 квартал 2014р.
Завідувач відділу ДАДП Журба В.О.
Термін: 2 квартал 2014р
Завідувач відділу ДАДП Журба В.О.
Термін: 2 квартал 2014р.

– Нормативну базу (наказ) про забезпечення мовної
підготовки іноземних аспірантів.
– Положення про відділ докторантури, аспірантури та
доаспірантської підготовки;
– Інструкції зі складання кошторису на підготовку
аспірантів у СумДУ на умовах повного відшкодування
її вартості;
– Положення про ЦНТЕІ (нова редакція з урахуванням Начальник ЦНТЕІ Артюхов А.Є.
реструктуризації центру);
Термін: 1 квартал 2014 р.
– Нормативної бази щодо проведення робіт із захисту Начальник ЦНТЕІ Артюхов А.Є.
інтелектуальної
власності
як
на
внутрішньо Термін: 2-3 квартал 2014 р.
університетських, так і зовнішніх, у тому числі, на
госпрозрахункових засадах.
Інші заходи організації наукової діяльності у 2014 році
23 Поставити за мету у 2014 році досягти обсягів Начальник НДЧ Курбатов Д.І.
укладання господарчих договорів та державних і
міжнародних грантів на суму не менше 16 млн. грн.,
зокрема за рахунок:
– контракту з Китайською національною корпорацією з Начальник НДЧ Курбатов Д.І.
експорту та імпорту електроніки;
Термін: протягом року
– договорів із КБ «Південне» щодо розробки Начальник НДЧ Курбатов Д.І.
математичних моделей та алгоритмів;
Термін: 1 і 2 квартали 2014 р.
– робіт, які пов’язані із прикладними екологічними Керівник центру ПЕД Лазненко Д.О.
дослідженнями
Термін: протягом року
– договору з підприємством «УЛІС-СІСТЕМС» з Директор КІ Бібик В.В.
автоматизації підйомного обладнання для копалень;
Термін: протягом року
– договору з ТОВ НТП «Технологія» на предмет роз- Директор ШІ Акуленко В.Л.
робки технології переробки піноскла;
Термін: 3-4 квартал 2014 р.
– договору з ШКЗ «Імпульс» на оптимізацію методів Директор ШІ Акуленко В.Л.
контролю і технологічних режимів виробництва Термін: 3-4 квартал 2014 р.
електродетонаторів;
– договору з НВО «Павлоградський хімічний завод» на Директор ШІ Акуленко В.Л.
відпрацювання технологічних режимів отримання Термін: протягом року.
дрібнодисперсних порошків.
24 Провести роботу щодо отримання обсягів бюджетного Проректор з НР Чорноус А. М.,
фінансування наукових досліджень на рівні 2013 р. начальник НДЧ Курбатов Д.І.
Провести внутрішні конкурси проектів НДР, які
будуть фінансуватися за рахунок державного бюджету
України з 2015 р. відповідно до вимог наказів ректора Термін: 1 і 2 квартали 2014 р.
№953-І від 07.12.2011р. та №454-І від 16.05.2012р.
25 Провести організаційну роботу, яка направлена на
розвиток наукових видань СумДУ, зокрема:
– забезпечити виконання наказу ректора №161-І від Проректор з НР Чорноус А. М.,
25.02.2013 р. щодо системної роботи з підвищення Начальник ЦНТЕІ Артюхов А.Є.,
рівня наукових журналів, що видаються СумДУ, з головні редактори журналів
метою їх входження до науково-метричних баз даних, Термін: протягом року
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передусім Scopus та Web of Science, зокрема журналів
«Праці міжнародної конференції «Наноматеріали:
властивості і застосування», «Механізм регулювання
економіки», «Маркетинг і менеджмент інновацій»;
– провести роботу щодо отримання статусу фахового
журналами: «Журнал інженерних наук», «Вісник
СумДУ. Серія Економіка», «Журнал клінічних та
експериментальних медичних досліджень», праці
міжнародної конференції «Наноматеріали: властивості,
застосування».
– підготовки до перереєстрації журналів у МОН відповідно новим вимогам до фахових видань, зокрема
забезпечення перекладу статей англійською мовою;
– створити сервіс «Наукові журнали та конференції
СумДУ».
З метою розширення наукових напрямів СумДУ, за
якими виконуються господарсько-договірні роботи,
зміцнення позиції університету як науково-навчальновиробничого комплексу провести ряд організаційних
заходів, які направлені на об’єднання потенціалу
університету та наукових установ, зокрема відомчого
підпорядкування.
Розробити та подати на затвердження ректору «Правила прийому до аспірантури і докторантури СумДУ».

3

Проректор з НР Чорноус А. М.,
головні редактори журналів
Термін: протягом року

Головні редактори журналів.
Термін: протягом року
Начальник ЦНТЕІ Артюхов А.Є.
Термін: травень 2014 р.
Проректор з НР Чорноус А.М.
Термін: протягом року

Проректор з НР Чорноус А.М.,
Завідувач відділу ДАДП Журба В.О.
Термін: 2 квартал 2014р.
28 Провести роботи щодо відкриття:
Проректор з НР Чорноус А.М.,
- аспірантури зі спеціальностей: 14.01.06–урологія; завідувач відділу ДАДП Журба В.О.;
14.01.15–нервові хвороби, 14.01.21–травматологія та заст. директора МІ з НР
ортопедія, 14.01.26 – фтизіатрія;
Погорєлов М.В., заст. декана ЮФ з
- докторантури зі спеціальностей: 12.00.07 – адмініст- НР Логвиненко М.І.
ративне право і процес; фінансове право; інформаційне
право, 14.03.02 – патологічна анатомія.
Термін: 1-2 квартал 2014 р.
29 Ввести практику залучення до співкерівництва дисер- Проректор з НР Чорноус А.М.,
таційними роботами аспірантів науковців, які працю- директори (декани) інститутів
ють у закордонних ВНЗ і наукових установах – партне- (факультетів)
рах СумДУ та започаткування подвійної аспірантури.
Термін: протягом року
30 Проводити системну роботу, направлену на поглиб- Проректор з НР Чорноус А.М.,
лення міжнародного наукового співробітництва, зокре- директори (декани), інститутів
ма із ВНЗ і науковими установами держав Придунай- (факультетів), завідувачі кафедр.
ського регіону, Норвегії, м. Курськ (Російська Термін: 1 півріччя 2014 р.
Федерація), Китаю, Японії тощо.
31 Проводити аналіз результативності стажування науко- Проректор з НР Чорноус А.М.,
во-педагогічних працівників та аспірантів у провідних начальник ВМС Кириченко К.І.
ВНЗ і наукових установах за кордоном на предмет Термін: протягом року
оприлюднення результатів досліджень, підготовки
дисертаційних робіт, подачі заявок на міжнародні грантові проекти, впровадження у навчальний процес тощо.
ІІІ. Вважати рішення Вченої ради від 13 грудня 2012 р. з питання: «Стан розвитку наукової
діяльності та основні завдання на 2013 рік» таким, що втратило силу.
27

Голова Вченої ради

А.В. Васильєв

Секретар Вченої ради

А.І. Рубан
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