
Звіт Відділу НДРС за 2017-2018 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.

     Згідно наказу МОН України на базі ДВНЗ УДХТУ протягом 2017/2018н.р.

були проведені:

 - ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади  «Веб-технології і веб-дизайн», в

якій прийняли участь 56 студент з 17 ВНЗ Дніпра, Харкова, Сум,  Вінниці, Києва,

Житомира, Луцька, Львова, Рівно, Чернігів, Запоріжжя;  

  -ІІ  етап  Всеукраїнської  студентської  олімпіади  зі  спеціальності  «Хімічні

технології неорганічних речовин», в якій прийняли участь 18 студентів з 8 ВНЗ

Дніпра, Київа, Харкова, Кам’янське, Львова, Северодонецька, Черкас;

- ІІ тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності

«Хімічні технології та інженерія», на який було подано 43 студентських наукових

роботи  з  22  ВНЗ  України  та  проведена  підсумкова  науково-практична

конференція, куди було запрошено  26 студентів-фіналістів;

- ІІІ Міжнародна конференція з вирішення науково-технічних і кадрових питань

лакофарбової та композитної галузей Young Coatsngs&Composites 2017 (кафедра

ХТВМС). Безпосередньо у конференції прийняли участь  47 студентів , з них 36

студентів  з ДВНЗ УДХТУ (з доповідями виступили 8 студентів);

-  Міжнародна  інтернет-конференція  «Україна  –світ:  діалог  культур»,  в  якій

прийняли участь студенти, аспіранти та молоді вчені з ВНЗ та наукових установ

України(41),  Норвегії  (2),  Росії(1),   Франції(1);  студенти  з  Тунісу,  Китаю,

Туркменістану, що здобувають освіту в УДХТУ ( 6). Було надіслано понад 50 тез,

з них 21 тез  учасників ДВНЗ УДХТУ. 

- Всеукраїнський конкурс-захист науково дослідницьких робіт учнів-членів Малої

академії наук України секції  «Сучасні біотехнології» ( кафедра БТ).



     У ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади  прийняли участь 40 студент у

8  предметних  та  7  олімпіадах  зі  спеціальностей.  Переможці  ІІ  етапу

Всеукраїнської студентської олімпіади отримали:

  -з дисципліни «Хімія» - Диплом ІІІ ступеня та Грамоту за ІУ місце; Диплом ІІ

ступеня за перемогу у командному заліку олімпіади ;  

  -зі  спеціальності   «Електрохімічні   технології  неорганічних  і  органічних

речовин»  - Диплом  ІІІ ступеня та Диплом за високий рівень виконання робіт в

секції  «Технічна електрохімія»;  Диплом ІІІ  ступеня за перемогу у командному

заліку олімпіади;

  -зі спеціальності «Біотехнології» - Диплом ІІІ ступеня за перемогу у командному

заліку  та Грамоти за високий рівень виконання тестових завдань з дисципліни

«Біохімія», «Процеси та апарати біотехнологічних виробництв»; 

  -зі  спеціальності  «Технологія  машинобудування»  -  Грамота  за  оригінальні

технологічні рішення  завдань олімпіади; 

  -зі спеціальності «Обладнання переробних та харчових виробництв»- Грамоти:

за  зразкове  виконання  графічної  частини  завдання;  за  оперативність  і

оригінальність у вирішенні поставлених задач; за  творчий підхід до вирішення

інженерних задач творчого конкурсу; 

 -  з дисципліни«Основа охорони праці» - Грамоти : за високі знання в області

охорони  праці;  за  вдале  застосування  інженерних  рішень  при  розв’язку

практичних завдань; за креативний підхід до розв’язку практичних завдань.

У  2018  р.   44  студента  виступили  з  доповідями  у  4  Міжнародних

конференціях.

У 2018 р. на конкурси було подано 32  наукових роботи (35студентів)  ,з

яких 17робіт були нагороджені дипломами І. ІІ та ІІІ. Ступеня. На Всеукраїнський

конкурс студентських  наукових робіт  з  галузей  знань та  спеціальностей  було

подано 22 наукові роботи (25 студентів),  9 з яких увійшли до числа фіналістів. За

результатами конкурсів:

         - Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з  галузей знань та

спеціальностей  переможцями стали 9 робіт - 1 Диплом І ступеня , 1 Диплом ІІ

ступеня,  7  Дипломів  ІІІ  ступеня  (10  студентів);  Диплом  за  вагоме  практичне



значення роботи з напряму «Біологічні науки» (2 студента); Диплом за практичну

цінність роботи зі спеціальності « Біотехнології».

         - Всеукраїнський конкурс дипломних проектів  зі спеціальності «Технологія

машинобудування» -1 Диплом І ступеня, 1 Диплом ІІІ ступеня.   

           -Всеукраїнський  конкурс  дипломних  проектів   зі  спеціальності

«Обладнання переробних і харчових виробництв» -  1 Диплом ІІ ступеня. 

          -Всеукраїнський конкурс дипломних робіт зі спеціальності «Економіка» - 1

Диплом ІІІ ступеня  та Грамота у номінації «За наочне представлення результатів

дослідження»;   

          -Переможцем ІІІ етапу Міжнародного конкурсу з української мови імені

Петра Яцика став 1 студент-Диплом ІІІ ступеня;

          -Переможцем Міжнародного форуму Cosmetics Ukraine 2018, Київ, секція

Освіта та кар’єра став 1 студент- Диплом за кращу наукову роботу .

          -Всеукраїнський  конкурс  «Молодь  і  прогрес  у  раціональному

природокористуванні» -Диплом1 ступеня , Диплом ІІ ступеня. 

За  плідну  співпрацю  та  високий  рівень  підготовки  студентів  було

заохочено:

          -Подяка  - за якісну підготовку студента-переможця ІІ туру Всеукраїнського

конкурсу студентських наукових робіт з галузі «Енергетика» к.т.н., доцента каф.

енергетики

 Бєляновську О.А. ( базовий ВНЗ – ДВНЗ «Приазовський державний технічний

університет»);

          -Диплом «За підготовку переможця Всеукраїнського конкурсу студентських

наукових робіт зі спеціальності «Охорона праці», к.т.н., доцента, зав. каф. ОП та

БЖД Мітіну Н.Б.

 (базовий  ВНЗ  –  Харківський  національний  автомобільно-дорожній

університет ,м. Харків);

-Почесна грамота – науковий керівник переможця ІІ туру Всеукраїнського

конкурсу  студентських  наукових  робіт  зі  спеціальності  «Хімічні  технології  та

інженерія»:

 Авдієнко Т. М.,  к.х.н.,  доцента каф. АХ ХТХД та КЗ;  Хоменко О. С.,  к.т.н.,

доцента  каф.  ХТКС Свердліковську  О.  С.,  к.х.н.,  доцента  каф.  ПП та  ФНПМ;



Сігунова О. О.,к.т.н., доцента, зав. каф.  ХТВМ;Гевода В. С., д.т.н., доцента каф.

ТНР та Е(базовий ВНЗ-ДВНЗ УДХТУ);

           -Подяка  «За  високий  професіоналізм,  плідну  працю  та  підготовку

переможця

Всеукраїнського конкурсу дипломних робіт  зі спеціальності «Економіка» к.т.н.,

доцента  кафедри  ЕП  та  ОВ  Іванову  М.В.;(базовий  ВНЗ  –  Харківський

національний автомобільно-дорожній університет);

          -Подяка  –за  високий рівень  підготовки  студентів  учасників  ІІ  етапу

Всеукраїнської  студентської  олімпіади  зі  спеціальності   «Електрохімічні

технології  неорганічних і  органічних  речовин ,  д.т.н.,  професора,  зав.  каф. ТЕ

Нефедова В.Г. та к.т.н., доцента каф. ТЕ Поліщук Ю.В.

(базовий ВНЗ- НТУ «КПІ» м.Київ);

          -  Грамота  «За  активну участь  у  проведенні  ІІ  етапу Всеукраїнської

студентської  олімпіади  зі  спеціальності  «Обладнання  переробних  і  харчових

виробництв»  к.х.н., доцента  кафедри ОТХВ  Міснянкіну Д.О.(Базовий ВНЗ  -

Таврійський державний агротехнічний університет м.Маріуполь).


