
Звіт Відділу НДРС за 2012-2013 рр

Робота з обдарованою молоддю

На виконання Державної цільової програми роботи з обдарованою молоддю

затвердженою Постановою Кабінету Міністрів України в університеті велика увага

приділяється науково-дослідній роботі студентів: участі в олімпіадах, конференціях,

конкурсах.

У  2012/2013  н.р.  у  І  вузівському  етапі  Всеукраїнської  студентської

олімпіади прийняли участь 1537 студентів: 

за фахом – 555 студентів, з дисциплін - 982 студентів.

До участі у ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади було направлено 26

студентів, які приняли участь у:

1 предметної та 10 олімпіадах зі спеціальностей. 

Згідно наказу Міністерства освіти і  науки, молоді та спорту України ДВНЗ

УДХТУ є базовим ВНЗ з проведення ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади

зі спеціальності "Біотехнологія" та "Технічна електрохімія".

Переможці  ІІ  етапу  Всеукраїнської  студентської  олімпіади  зі

спеціальностей:

факультет ТНР:

Диплом за І місце – 1 студент

(кафедра ТЕ, олімпіада зі спеціальності Технічна електрохімія).

Диплом за ІІІ місце – 1 студент

(кафедра ТЕ, олімпіада зі спеціальності Технічна електрохімія). 

факультет Біотехнології, комп’ютерних наук та інженерії:

Диплом за ІІІ місце – 1 студент

(кафедра БТ та БЖД, олімпіада зі спеціальності Біотехнологія).

У  2012/2013  н.р.  у  Міжнародних  та  Всеукраїнських  конференціях

прийняли участь - 311 студентів, з них:



- у Міжнародних – 310 студентів,

- у Всеукраїнських – 1 студент,

- у   VI   Міжнародній науково-технічній конференції студентів, аспірантів та молодих  

вчених "Хімія і сучасні технології" в ДВНЗ УДХТУ – 309 студенти.

- ХІІІ наукова конференція «Львівські хімічні читання - 2013» м. Львів Львівський

національний університет імені Івана Франка (хімічний факультет)

- Всеукраїнська науково-технічна конференція з міжнародною участю з Технології

машинобудування  «Молода  наука  ХХІ  сторіччя»  м.  Краматорськ  Донбаська

державна машинобудівна академія.

Переможці отримали нагороди: Грамоти та Сертифікати.

Загалом  опубліковано  311  тез  доповідей,  авторами  або  співавторами  яких  є

студенти університету.

У  2012/2013 н.р.  на  конкурси  було  подано  -  27 наукових роботи.  

Прийняли участь - 29 студентів, з них:

- у Всеукраїнських конкурсах – 25 студентів, 

- конкурс НАН України – 1 студент, 

- міських конкурсах - 3 студентів.

-  Третій Всеукраїнський  біологічний  форум  учнівської  та  студентської  молоді

«Дотик  природи»,  в  рамках  «Інноватика  в  освіті  України»  м.  Київ  Міністерство

освіти і науки, молоді та спорту України, Київський національний університет ім.

Шевченка, Національний еколого-натуралістичний центр;

-  ІІ  тур  Всеукраїнського  конкурсу  студентських  наукових  робіт  з  природничих,

технічних та гуманітарних наук, за галуззю наук «Екологія та екологічна безпека»,

м. Донецьк ДонНТУ;

-  ІІ  тур  Всеукраїнського  конкурсу  студентських  наукових  робіт  з  природничих,

технічних  та  гуманітарних  наук,  за  галуззю  наук  «Хімічні  технології»,  м.

Дніпропетровськ ДВНЗ УДХТУ;

-  ІІ  тур  Всеукраїнського  конкурсу  студентських  наукових  робіт  з  природничих,

технічних  та  гуманітарних  наук  напрямок  Гуманітарні  науки  «Маркетинг,



управління  персоналом  і  економіка  праці»,  м.  Полтава  Полтавський  університет

економіки і торгівлі;

- Конкурс НАН України відділення Хімія, м. Київ НАН України;

- Всеукраїнський (з міжнародною участю) конкурс дипломних проектів спеціалістів

та бакалаврів та магістерських дипломних робіт з Технології машинобудування, м.

Краматорськ Донбаська державна машинобудівна академія;

-  Всеукраїнський Конкурс – освітня программа –проектування в системах Компас

3D і Вертикаль та СПРУТ ТП, м. Краматорськ Донбаська державна машинобудівна

академія;

-  Міський  конкурс  на  кращу  наукову  студентську  роботу  "Інтелект-Творчість-

Успіх", м. Дніпропетровськ, Дніпропетровська міська організація роботодавців при

підтримці Управління освіти і науки Дніпропетровської міської Ради.

Переможцями ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових

робіт  з  природничих,  технічних  та  гуманітарних  наук  з  напряму  «Хімічні

технології» стали студенти :

факультет ТВМС:

Диплом І ступеня – 2 студенти (1 робота)

(науковий керівник -к.т.н., доцент кафедри ПП та ФНПМ Баштаник П.І.)

факультет ТОР:

Диплом І ступеня – 1 студент (1 робота)

(науковий керівник -к.фарм.н., доцент кафедри ТОРФП Астахіна В.О.).

Диплом ІІ ступеня – 2 студенти (1 робота)

(науковий керівник -д.х.н., професор кафедри ТОРФП Марков В.І.).

факультет ТНР:

Диплом ІІ ступеня – 1 студент (1 робота)

(науковий керівник -к.т.н., доцент кафедри ТЕ Ковавленко В.Л., 

-к.т.н., доцент кафедри ТЕ Коток В.А.).

Фіналістами  ІІ  туру  Всеукраїнського  конкурсу  студентських  наукових

робіт  з  природничих,  технічних  та  гуманітарних  наук  з  напряму  «Хімічні

технології» стали студенти:



- кафедри ПП та ФНПМ (факультет ТВМС) – 3 студенти;

- кафедри ХТП (факультет ТВМС) – 2 студенти; 

- кафедри ХТКС (факультет ТС) – 3 студенти; 

- кафедри ТЕ (факультет ТНР) – 3 студенти;

- кафедри ТНР та Е (факультет ТНР) – 3 студенти; 

- кафедри ОХ (факультет ТОР) – 1 студент;

- кафедри ТОРФП (факультет ТОР) – 4 студенти.

Переможцем  ІІ  туру  Всеукраїнського  конкурсу  студентських  наукових

робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук з напряму «Екологія та

екологічна  безпека»  (Донецький  національний  технічний  університет)  стала

студентка:

факультет ТНР:

Диплом ІІІ ступеня – 1 студент (1 робота)

(науковий керівник -к.т.н., доцент кафедри ТНР та Е Смотраєв Р.В.) 

Фіналістом  ІІ  туру  Всеукраїнського  конкурсу  студентських  наукових

робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук з напряму «Маркетинг,

управління  персоналом  і  економіка  праці»  (Полтавський  університет

економіки і торгівлі) стала студентка:

Економічний факультет:

Заохочувальний Диплом - 1 студент (1 робота)

(науковий керівник -викладач кафедри економічної теорії Рубан О.В.).

Переможцем  Всеукраїнського  біологічного  форуму  учнівської  та

студентської  молоді  "Дотик  природи"  в  межах  Третьої  Всеукраїнської

виставки "Інноватика в освіті України" стали студенти:

факультет ТНР:

Диплом за І місце у номінації «Хімія» -1 студент (1 робота).

Диплом за ІІ місце у номінації «Хімія» 1 студент (1 робота).



(науковий керівник -к.т.н., доцент кафедри ТЕ Коваленко В.Л.)

Фіналіст Конкурсу на здобуття премій НАН України для молодих учених

і студентів (відділення «Хімія») – став студент:

факультет ТВМС:

Почесна Грамота - 1 студент (1 робота)

(науковий керівник - к.т.н., доцент кафедри ПП та ФНПМ Сухий К.М.)

На  міський  конкурс  на  кращу  наукову  студентську  роботу

Дніпропетровської  міської  організації  роботодавців  при  підтримці  міського

голови І.І.  Куліченка -  „Інтелект–Творчість-Успіх” у  2012/2013 навчальному

році було направлено 3 роботи (3 студенти). 

Переможцем Конкурсу „Інтелект–Творчість-Успіх” став студент:

Економічний факультет:

Диплом ІІ ступеня 1 студент (1 робота) (у номінації 

«Инновационные пути развития банковской системы»)

(науковий керівник – к.е.н., доцент кафедри МР Чуприна Н.М.)

Диплом ІІ ступеня 1 студент (1 робота) 

(з тематики Французського культурного центру у Днропетровську 

«Альянс Франсэз», Посольства Франції в Україні)

(науковий керівник - к.е.н., доцент кафедри МР Чуприна Н.М.)

Згідно  наказу  Міністерства  освіти  і  науки,  молоді  та  спорту  України

університет  є  базовим  ВНЗ  з  проведення  конкурсу-захисту  учнівських  наукових

робіт Малої Академії - секція Біотехнологія.

Подано заявок на розгляд для отримання патентів за участю студентів – 7.


