ПЛАН РОБОТИ
науково-дослщноТ частини
Схщноевропейського нащонального ушверситету iMeHi Jleci Укра’ш ки
на 2017/2018 н. р.

№

Назва заход1в

1.

Формування календаря проведения науковопрактичних конференцш, наукових семшар1в,
круглих стол1в у СНУ iMeHi Jleci Укра'шки
Проведения атестацЛ' науково'1 роботи
стйпещцапв Кабшету MiHicTpiB УкраТни,
подання звпу до МОН Укра'ши

2.

3.

4.

5.
6.

7.

8.

Актив^защя роботи наукового товариства
acnipaHTiB i студенпв ушверситету (HTAiC),
Ради молодих вчених (MB) ушверситету.
Проведения засщань, формування р1чних
плашв роботи.
Пщготовка до проведения Ярмарку
Фестивалю науки
Пщведення и1дсумк1в студентсысо!' науково'1
роботи у 2016/2017 н.р. (пщготовка наказу)
Пщведення шдсумюв науково-досл!дно1
роботи професорсько-викладацького «сладу
ун1верситету, пщготовка загальноушверситетського зв1ту про наукову
д1яльшсть за 2017 рис
Оргашзащя та проведения I етапу
Всеукрашсько1 студентсько'1 ол1мп1ади з
навчальних дисцишин та спец1альностей по
факультетах

Запуск електронного WEB-сайту «Наукова
д1яльн1сть СНУ iMeHi Jleci Укра'шки»
9. Звгг кер1вниюв НДР про хщ виконання
наукових дослщжеиь на засщанш науковоТ
ради ун!верситету
10. Затвердження на засщанш вчено!' ради
ун1верситету з в т в по держбюджетних темах
за 2018 р.

Термш
виконання
Жовтеиь

Вщповщальний за
виконання
Начальник НДЧ

Вересень 2017 р., Проректор з науково'1
роботи та шновацш,
березень
голова Ради молодих
2018 р.
вчених
Вересень 2017 р. Куратор HTAiC
ушверситету,
голова Ради молодих
вчених
Жовтень 2017 р.
Жовтень 2017 р.
Листопадгрудеяь 2017 р.

Листопад
2017 р.

Листопад
2017 р.
Грудень
2017 р.
Грудень
2017р.

НДЧ, куратор HTAiC
ушверситету
НДЧ, куратор HTAiC
ушверситету
НДЧ, куратор HTAiC
ушверситету,
голова Ради молодих
вчених
Проректор з науково'1
роботи та шновацш,
куратор HTAiC
ушверситету, декани i
куратори HTAiC
факультета
Начальник НДЧ
Начальник НДЧ,
кер1вники
держбюджетних тем
Проректор з науково'1
роботи та шновацш,
начальник НДЧ

11. Завершения додрукарськсн шдготовки

12.

13.

14.

15.

16.

17.

шформацшного видання «HayKOBi школи
СНУ iMeHi Jleci Укра'шки» та здшснення його
друку через систему «ProZorro».
Пщготовка та подання р1чного звпу з науки
до Волинського обласного управления
статистики
Затвердження на засщанш вчено'1 ради СНУ
звпу про наукову д1яльшсть СНУ за 2017 p. i
тематичного плану науково-дослщно'1' робота
СНУ на 2018 р.
Подання в Укр1НТЕ1 реестрацшних (РК),
облкових (ОК) та звпних документа (IK
НТП) з науково-дослщних роб1т СНУ
Пщготовка та подання до МОН УкраУни
проекпв науково-дослщних роб1т для
виконання за рахунок державного бюджету в
2019 р.
Пщготовка та подання заявок до МОН
Украши на виконання науково-дослщних
роб1т за рахунок граьтв фонду
фундаментальних дослщжень
Пщготовка та подання заявок до МОН
УкраТни на виконання всеукра'шських та
м1жнародних науково-дослщних проекпв

18. Погодження у МОН УкраТни Тематичного
плану науково-дослщних po6iT СНУ на

Кшеид, 2017 р.

Проректор з науково'1
робота та iHHOBanifi,
начальник НДЧ

С1чень
2018 р.

Заступник начальника
НДЧ

СЛчень
2018 р.

Проректор з науково'1
робота та iHHOBanift

С1чеиь 2018 р.

Начальник НДЧ,
заступник начальника

ндч
Злдно 3
оголошеним
конкурсом

Начальник НДЧ,
кер1вники запипв

Протягом року
зпдно 3
оголошеним
конкурсом
Протяго м року

Начальник НДЧ,
кер1вники запипв

ЗГЩНО 3

оголошеним
конкурсом
Березень 2018 р.

2018 pii<

19. Пщготовка та подання до МОН Украши
бюджетних запипв на виконання НДР на
2019 р к
20. Проведения патентно-лщензшноТ робота та
здшснення шновацшно!' д1яльносп

Червень-лииень
2018 р.

Начальник НДЧ,
голова Ради молодих
вчених
Проректор з науково\'
робота та шновацш,
начальник НДЧ
Заступник начальника

ндч

Зпдно з подачею
запипв

Патентознавець НДЧ,
заступник начальника

Один раз у
швр1ччя

Начальник НДЧ,
патентознавець НДЧ

Зпдно 3
оголошеним
конкурсом
Березень-травень
2018 р.

Начальник НДЧ,
голова Ради молодих
вчених
Декани i куратори
HTAiC факультетов,
фах1вц1 НДЧ
Начальник НДЧ,
куратор HTAiC
ушверситету, фах!вщ
НДЧ, декани та

ндч
21. Проведения ceMiHapiB з питань охорони,
захисту i комерщал1зацп об’ектаз
штелектуально'1 власност1 та трансферу
технолог1й
22. Подготовка та подання MaTepianiB на здобуття
Стииенд1й КМУ для молодих вчених

23. Пщготовка i вщрядження студент1впереможщв I етапу Всеукра'шських
студентських ол1ми1ад для участ! в II еташ
24. Орган1зац1я i проведения
загальноун1верситетських конкурав
студентських наукових po6iT з природничих,
техн1чних i гумангеарних роб1т, «Кращий сту-

Березень квггень 2018 р.

дент-науковець СНУ», «Кращий молодий
науковець СНУ», «Кращий молодий
nporpaMicT СНУ»
25. Оргашзащя та проведения «Фестивалю науки
-2018», XII М 1жнародно'1 науково-практично!'
конференци аешранпв i студенев «Молода
наука Вол инк прюритети та перспективи»

26. Забезпечення учасп студенев у
ВсеукраТнському конкурс! студентських
наукових po6iT з природничих, техшчних i
гумаштарних робЬг, а також шших наукових
всеукрашських студентських конкурсах
27. Оргашзащя та проведения науковопрактичних конференцш, наукових ceMiHapiB
i круглих стол]’в у СНУ iMem Jleci У кратки

28. Зд1йснення збору i регулярного оновлення
1нформац1'1 щодо наукових та освггшх
проект1в в ушверситеп, яю. потребують
грантового ф1нансування, а також можливих
джерел грантового фшансування; формування
«портфеля замовлень» iHHOBanifiHOi продукцп
HayKOBnie ун!верситету.

куратори IiTAiC
факультет! в
Травень 2018 р.

Зпдно 3
запрошеннями
базових ВНЗ

Зпдно з
календарем
проведения
наукових заход1в
СНУ, планами
деканат1в i
ректорату на
2018 р

Протягом року

Начальник науково-дослщноТ частини

Проректор з науково'1
роботи та шновацш,
начальник НДЧ,
куратор HTAiC
ун1верситету, голова
Ради молодих вчених,
декани i куратори
HTAiC факультетов
Начальник НДЧ,
куратор HTAiC
ун!верситету

Проректор з науково'1
роботи та iHHOBanift,
начальник НДЧ,
начальник вщщлу
асп1рантури,
докторан-тури,
куратор HTAiC
ушверсигету, декани i
куратори HTAiC
факульггет1в
НДЧ

I. В. Глова

