
Звіт Відділу НДРС за 2011-2012 рр

Робота з обдарованою молоддю

На  виконання  Державної  цільової  програми  роботи  з  обдарованою  молоддю

затвердженою Постановою Кабінету Міністрів  України в університеті  велика увага

приділяється поліпшенню науково-дослідної роботи студентів.

І. У 2011/2012 н.р. у  І вузівському турі Всеукраїнської студентської олімпіади

прийняли участь 1481  студентів:

за фахом – 274 студентів,  з дисциплін - 1207 студентів.

На ІІ  тур Всеукраїнської  студентської  олімпіади було направлено 14 студентів,

які приняли участь у:

2 предметних  та  4 олімпіадах зі спеціальностей. 

Згідно наказу  МОНМСУ ДВНЗ УДХТУ є  базовим ВНЗ з  проведення  ІІ  туру

Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності "Промислова біотехнологія" та

"Технічна електрохімія".

Переможці ІІ туру Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальностей:

факультет БТ та КНіІ: І місце (кафедра БТ та БЖД, олімпіада зі спеціальності

Біотехнологія).

факультет ТНР: І  місце (кафедра  ТЕ,  олімпіада  зі  спеціальності  Технічна

електрохімія).

ІІІ  місце (кафедра  ТЕ,  олімпіада  зі  спеціальності  Технічна

електрохімія).

ІІ. У 2011/2012 н.р. у Міжнародних та Всеукраїнських конференціях прийняли

участь - 76 студентів, з них:

- у Міжнародних – 6 студентів,

- у Всеукраїнських – 32 студенти,

- у ІХ Міжнародній науково-практичній конференції студентів та 

аспірантів "«Trans-Mech-Art-Chem»"  на базі ДВНЗ УДХТУ – 38 студенти.

Вони отримали нагороди: Дипломи, Грамоти та Сертифікати.



ІІІ. У 2011/2012 н.р. на конкурси було подано  -  31   наукова робота. Прийняли

участь - 46 студентів, з них:

у Всеукраїнських конкурсах – 34 студентів, конкурс НАН України – 1 студент,

міських конкурсах - 11 студентів.

3.1.  Переможцями ІІ  туру  Всеукраїнського конкурсу  студентських  наукових

робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук стали студенти :

факультету ТС: Диплом І  ступеня – 1 (кафедра ХТКС).

Диплом ІІІ ступеня – 1 (кафедра ХТКС).

факультет ТНР: Диплом ІІ ступеня – 2 (кафедра ТНР та Е, кафедра ТЕ).

Диплом  ІІІ  ступеня –  4  (кафедра  НХ  –  2  дипломи,

кафедра ТНР та Е, кафедра ТЕ)

факультет ТОР: Диплом ІІ ступеня – 1 (кафедра ТОРФП).

Диплом ІІІ ступеня – 1 (кафедра ТОРФП).

Економічний факультет: Заохочувальний  Диплом  (кафедра  економічної

теорії).

Фіналістами ІІ  туру Всеукраїнського  конкурсу  студентських  наукових робіт

стали студенти кафедри ТНР та Е (факультет ТНР); кафедри ХТП (факультет ТВМС);

кафедри ХТКС (факультет ТС); кафедри енергетики (Механічний факультет).

3.2.  Переможцем  Всеукраїнського  біологічного  форуму  учнівської  та

студентської  молоді  "Дотик  природи"  в  межах  Другої  Всеукраїнської  виставки

"Інноватика в освіті  України" став студент  факультету ТНР -  Диплом за І місце у

номінації «Хімія» - кафедра ТЕ (1 робота - 1 студент).

3.3. Фіналіст Конкурсу НАН України – Почесна Грамота -  1 студент кафедри

НХ, факультет ТНР.

3.4. Всеукраїнський конкурс дипломних робіт:

Механічний факультет Диплом ІІ ступеня – 1 (кафедра ХМ).

Факультет ТС Диплом за  краще вирішення проблем антисептичного  

зберігання харчових продуктів – 1 (кафедра ОТХВ).

3.5. Всеукраїнський чемпіонат конкурс зі стратегічного менеджменту – кафедра

економічної теорії (економічний факультет).



3.6. ІV Всеукраїнський молодіжний конкурс «Новітній інтелект України»  -  ІІ

місце  у Дніпропетровській області –  1  (кафедра  економічної теорії).  І місце та ІІ

місце у Дніпропетровській області –  2 (учні ХЕЛ –  кафедра економічної теорії, н.к.

Рубан О.В.).

3.7.  На  міський  конкурс на  кращу  наукову  студентську  роботу

Дніпропетровської міської організації роботодавців при підтримці міського голови І.І.

Куліченка  -  „Інтелект–Творчість-Успіх” у  2011-2012  навчальному  році було

направлено 5 робіт ( 5 студентів). Фіналістами Конкурсу стали студенти кафедри МР –

3 студенти,  кафедри  ЕП  та  ОВ -  2 студенти.  Вони  були  нагороджені  цінними

подарунками.

Переможцем  Конкурсу  став  1 учасник -  Диплом  І  ступеня - кафедра  МР,

економічний факультет  .  

3.8. Згідно наказу МОНМСУ університет є базовим ВНЗ з проведення конкурсу-

захисту учнівських наукових робіт Малої Академії - секція Біотехнологія.


