
ЗАТВЕРДЖУЮ 
Ректор / s^y^ 

У _ _ _ В а с и л ь Карпуша 
" -^червняУ021 р. 

ПЛАН 
роботи наукової ради СумДУ на 2021-2022 навчальний рік 

23 вересня 2021 р. 
1. Звіти докторантів. 

Доповідачі: заступники директорів і деканів з наукової роботи, 
Відповідальний: Бойко А. О. - директор ІПК. 

2. Звіти стипендіатів та рекомендації кандидатів на отримання стипендії Кабінету Міністрів 
України для молодих вчених. 

Інформація: Уткіної М. С. - голови НТСА. 

28 жовтня 2021 р. , 
1. Результати соціологічних досліджень щодо мотивації і бар'єрів в науковій діяльності та 
рекомендації наукової ради щодо вдосконалення відповідної нормативної бази університету. 

Доповідачі: Костенко A.M. - керівниця Центру соціальних досліджень, 
Чорноус A.M. - проректор з наукової роботи 

2. Затвердження результатів 1-го етапу конкурсного відбору проектів держбюджетних НДР 
молодих вчених. 

Доповідач: Курбатов Д.І. - начальник НДЧ. 

25 листопада 2021 р. 
1. Звіти наукових керівників держбюджетних наукових робіт та науково-технічних розробок 
молодими вченими (за участі представника МОН України). 

Доповідачі: наукові керівники НДР. 
Відповідальний: Курбатов Д.І. - начальник НДЧ. 

2. Затвердження результатів 1-го етапу конкурсного відбору проектів держбюджетних НДР за 
основним конкурсом. 

Доповідач: Курбатов Д.І. - начальник НДЧ. 
3. Порядок реалізації наукових складових програм підготовки докторів філософії. 

Доповідач: Циганюк Д.Л. - начальник ДРП. 

23 грудня 2021 р. 
1. Основні результати і показники виконання держбюджетних НДР та завдання на 2022 рік. 

Доповідачі: директори інститутів та декани факультетів. 
Відповідальний: Курбатов Д.І - начальник НДЧ. 

2. Стан виконання у 2021 році перспективних планів розвитку університету за науковими 
напрямами, за якими отримано базове фінансування наукової діяльності. 

Доповідачі: голови координаційних рад 
Відповідальний: Чорноус A.M. — проректор з наукової роботи 

27 січня 2022 р. 
1. Результати конкурсного відбору проектів держбюджетних НДР та рекомендація для 
включення до тематичного плану НДР, які будуть виконуватись за рахунок коштів державного 
бюджету у 2022 році. 

Доповідач: Курбатов Д.І - начальник НДЧ. 
2. Завдання щодо розвитку наукових видань університету. 

Доповідач: Гудков СМ. - начальник ЦНТЕІ 
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24 лютого 2022 p. 
1. Стан та перспективи розвитку в університеті сприятливого інноваційного середовища для 
академічного підприємництва та стартап-руху. 

Доповідач: Уткіна М.С. - голова НТСА. 
Відповідальний: Чорноус A.M. - проректор з наукової роботи. 

2. Звіти стипендіатів та рекомендації кандидатів на отримання стипендії Кабінету Міністрів 
України для молодих вчених. 

Інформація: Уткіної М.С. - голови НТСА. 
3. Рекомендація претендентів та їх робіт на здобуття Премії Верховної Ради України молодим 
ученим. 

Інформація: Уткіної М.С. - голови НТСА. 

24 березня 2022 р. 
1. Забезпечення якості результатів наукових досліджень, які виконуються за кошти державного 
бюджету. 

Доповідач: Шкурдода Ю. О. — керівник Групи моніторингу якості наукових проектів. 
Відповідальний: Чорноус A.M. - проректор з наукової роботи. 

2. Завдання щодо розвитку в університеті наукових напрямів із технічних наук. 
Доповідачі.Гусак ОТ. — декан факультету ТеСЕТ, 

Дрозденко О. О. - декан факультету ЕлІТ. 
Відповідальний: Чорноус A.M. - проректор з наукової роботи. 

3. Рекомендація кандидатів на отримання іменних стипендій Верховної Ради України для 
молодих учених - докторів наук. 

Доповідач: Уткіна М.С - голова НТСА. 

28 квітня 2022 р. 
1. Завдання щодо розвитку в університеті наукових напрямів із біології та охорони здоров'я, 
впровадження результатів відповідних наукових досліджень і розробок. 

Доповідач: Лобода A.M. - директор медичного інституту. 
Відповідальний: Чорноус A.M. - проректор з наукової роботи. 

2. Стан та завдання щодо розвитку в університеті прикладних розробок з атомного та 
енергетичного машинобудування 

Доповідач: Рибальченко В.М. — керівник науково-експертного центру атомного та 
енергетичного машинобудування НДЧ. 

Відповідальний: Курбатов Д. I. — начальник НДЧ. 

23 червня 2022 р. 
1. Виконання плану роботи і рішень наукової ради та затвердження плану роботи на 
2022-2023 н.р. 

Інформація: Чорноуса A.M. - проректора з наукової роботи. 

Примітка: На засіданнях наукової ради при необхідності розглядатимуться й інші питання, у тому числі 
наступні: 
- обговорення проектів Положень; 
- затвердження тематик НДР кафедр, що виконуються у межах робочого часу ПВС; 
- стан, проблеми і перспективи розвитку наукової діяльності у структурних підрозділах; 

- рекомендації робіт окремих вчених та колективів для УШСТІ у^конкурсах. 

Голова наукової ради 

Секретар наукової ради 

Анатолій ЧОРНОУС 

Юрій ВОЛК 


