ПЛАН РОБОТИ
науково-дослідної частини
Східноєвропейського національного університету імені Лесі Українки
на 2018/2019 н.р.
№

Назва заходів

1.

Формування календаря проведення науковопрактичних конференцій, наукових семінарів,
круглих столів у СНУ імені Лесі Українки
Проведення атестації наукової роботи
стипендіатів Кабінету М іністрів України,
подання звіту до МОН У країни

2.

3.

4.
5.

6.

7.

8.

9.

Активізація роботи наукового товариства
аспірантів і студентів університету (НТАіС),
Ради молодих вчених (МВ) університету.
Проведення засідань, формування річних
планів роботи.
Підведення підсумків студентської наукової
роботи у 2017/2018 н.р. (підготовка наказу)
Підведення підсумків науково-дослідної
роботи професорсько-викладацького складу
університету, підготовка загальноуніверситетського звіту про наукову
діяльність за 2018 рік
Організація та проведення І етапу
Всеукраїнської студентської олімпіади з
навчальних дисциплін та спеціальностей по
факультетах

Звіт керівників НДР про хід виконання
наукових досліджень на засіданні наукової
ради університету
Затвердження на засіданні вченої ради
університету звітів по держбюджетних темах
за 2018 р.
Підготовка та подання річного звіту з науки
до Волинського обласного управління
статистики

Термін
виконання
Жовтень

Відповідальний за
виконання
Начальник НДЧ

Вересень 2018 р.,
березень
2019 р.

Проректор з наукової
роботи та інновацій,
голова Ради молодих
вчених
Куратор НТАіС
університету,
голова Ради молодих
вчених

Вересень 2018 р.

Жовтеньлистопад 2018 р.
Листопадгрудень 2018 р.

Листопад
2018 р.

Грудень
2018 р.
Грудень
2018 р.
Січень
2019 р.

НДЧ, куратор НТАіС
університету
НДЧ, куратор НТАіС
університету,
голова Ради молодих
вчених
Проректор з наукової
роботи та інновацій,
куратор НТАіС
університету, декани і
куратори НТАіС
факультетів
Начальник НДЧ.
керівники
держбюджетних тем
Проректор з наукової
роботи та інновацій,
начальник НДЧ
Заступник начальника
ндч

10. Затвердження на засіданні вченої ради СНУ
звіту про наукову діяльність СНУ за 2018 р. і
тематичного плану науково-дослідної роботи
СНУ на 2019 р.
11. Подання в УкрІНТЕІ реєстраційних (РК),
облікових (ОК) та звітних документів (ІК
НТН) з науково-дослідних робіт СНУ
12. Підготовка та подання до МОН України
проектів науково-дослідних робіт для
виконання за рахунок державного бюджету в
2020 р.
13. Підготовка та подання заявок до МОН
України на виконання науково-дослідних
робіт за рахунок грантів фонду
фундаментальних досліджень
14. Підготовка та подання заявок до МОН
України на виконання всеукраїнських та
міжнародних науково-дослідних проектів

15. Підготовка до проведення Ярмарку

Січень
2019 р.

Проректор з наукової
роботи та інновацій

Січень 2019 р.

Начальник НДЧ,
заступник начальника

ндч
Згідно 3
оголошеним
конкурсом

Начальник НДЧ.
керівники запитів

Протягом року

Начальник НДЧ.
керівники запитів

ЗГІДНО 3

оголошеним
конкурсом
Протягом року
згідно 3
оголошеним
конкурсом
Березень 2018 р.

Фестивалю науки

16. Погодження у МОН України Тематичного
плану науково-дослідних робіт СНУ на
2020 рік
17. Підготовка та подання до МОН України
бюджетних запитів на виконання НДР на
2020 рік
18. Проведення патентно-ліцензійної роботи та
здійснення інноваційної діяльності

Березень 2019 р.

Червень-липень
2019 р.
Згідно з подачею
запитів

Начальник НДЧ.
голова Ради молодих
вчених
НДЧ, куратор НТАіС
університету, голова
Ради молодих вчених
Проректор з наукової
роботи та інновацій,
начальник НДЧ
Заступник начальника

ндч
Патентознавець НДЧ,
заступник начальника

ндч
19. Проведення семінарів з питань охорони,
захисту і комерціалізації об’єктів
інтелектуальної власності та трансферу
технологій
20. Підготовка та подання матеріалів на здобуття
Стипендій КМУ для молодих вчених
21. Підготовка і відрядження студентівпереможців І етапу Всеукраїнських
студентських олімпіад для участі в II етапі
22. Організація і проведення
загальноуніверситетських конкурсів
студентських наукових робіт з природничих,
технічних і гуманітарних робіт, «Кращий студент-науковець СНУ», «Кращий молодий
науковець СНУ», «Кращий молодий
програміст СНУ»

Один раз у
півріччя

Начальник НДЧ,
патентознавець НДЧ

Згідно 3
оголошеним
конкурсом
Березень-травень
2019 р.

Начальник НДЧ,
голова Ради молодих
вчених
Декани і куратори
НТАіС факультетів,
фахівці НДЧ
Начальник НДЧ,
куратор НТАіС
університету, фахівці
НДЧ, декани та
куратори НТАіС
факультетів

Березень квітень 2019 р.

23. Організація та проведення «Фестивалю науки
-2019», XIII М іжнародної науковопрактичної конференції аспірантів і студентів
«Молода наука Волині: пріоритети та
перспективи»

Травень 2019 р.

24. Забезпечення участі студентів у
Всеукраїнському конкурсі студентських
наукових робіт з природничих, технічних і
гуманітарних робіт, а також інших наукових
всеукраїнських студентських конкурсах
25. Організація та проведення науковопрактичних конференцій, наукових семінарів
і круглих столів у СНУ імені Лесі Українки

Згідно 3
запрошеннями
базових ВНЗ

26. Здійснення збору і регулярного оновлення
інформації щодо наукових та освітніх
проектів в університеті, які потребують
грантового фінансування, а також можливих
джерел грантового фінансування; формування
«портфеля замовлень» інноваційної продукції
науковців університету.

Згідно 3
календарем
проведення
наукових заходів
СНУ, планами
деканатів і
ректорату на
2019 р

Протягом року

Н ач ал ьн и к н ау к о в о -д о сл ід н о ї частини

Проректор з наукової
роботи та інновацій,
начальник НДЧ,
куратор НТАіС
університету, голова
Ради молодих вчених,
декани і куратори
НТАіС факультетів
Начальник НДЧ,
куратор НТАіС
університету

Проректор з наукової
роботи та інновацій,
начальник НДЧ,
начальник відділу
аспірантури,
докторантури,
куратор НТАіС
університету, декани і
куратори НТАіС
факультетів

ндч

