Звіт Відділу НДРС за 2014-2015 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 УДХТУ були проведені:
- ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни «Хімія», в якій
прийняли участь 43 студентів з ВНЗ Дніпропетровська, Києва, Білої Церкви,
Вінниці, Кривого Рогу, Сум, Харкова, Сєверодонецька, Дніпродзержинська.
- VII Міжнародна науково-технічна конференція студентів, аспірантів та
молодих вчених «Хімія та сучасні технології»,в якій прийняли участь студенти,
аспіранти та молоді вчені

з ВНЗ та наукових установ України, Білорусії ,

Норвегії, Росії, США, Таджикістану, Польщі, Франції.
- Всеукраїнська студентська Інтернет-конференція «Економічні аспекти
енергозбереження. Проблеми та шляхи вирішення»( МОН України, Полтавський
національний технічний університет ім. Ю. Кондратюка, ДВНЗ УДХТУ).
-Всеукраїнський конкурс-захист науково-дослідницьких робіт учнів-членів
Малої академії наук України секції «Сучасні біотехнології».
-Обласний

семінар

«Методичні

аспекти

з

розрахунку

ВВП

України»(Головне управління статистики Дніпропетровської області, ДВНЗ
УДХТУ).
І. У 2014/2015 н.р. у вузівському етапі Всеукраїнської студентської олімпіади
прийняли участь 625 студентів: за фахом – 135 студентів, з дисциплін – 490
студентів.
У ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади прийняли участь 35студентів у 5
предметних та 6 олімпіадах зі спеціальностей.
Переможці ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади:
-факультет ТОРБТ (кафедра ТОРФП):

Диплом І ступеня – 1 студент, олімпіада

з дисципліни «Хімія»;
-факультет ТНР (кафедра НХ):
дисципліни «Хімія»;

Диплом ІІІ ступеня – 1 студент, олімпіада з

-факультет ТОРБТ ( кафедра БТ та БЖД):

Диплом

за

найвищий

бал

у

теоретичному турі --1 студент, олімпіада з дисципліни «Хімія»;
-економічний факультет (кафедра МР): Диплом ІІІ ступеня - 1студент, олімпіада
зі спеціальності «Маркетинг»;
-економічний факультет ( кафедра ЕК): Грамота за найкращий результат з
дисципліни «Економіка праці» - 1 студент, олімпіада зі спеціальності «Економіка
підприємства»;
-факультет ОТС ( кафедра ОТХВ): Грамота за краще висвітлення питань будови
та принципу дії обладнання,-1 студент, олімпіада зі спеціальності «Обладнання
переробних і харчових виробництв»;
-факультет КН та І (кафедра ІС):

Диплом переможця

-1 студент, відбірковий

етап Міжнародної олімпіади у сфері інформаційних технологій «IT-ПЛАНЕТА
2014/2015» та ІІ місце по Україні у конкурсі компанії СКБ Контур по
програмуванню C# и ASP. NET MVC;
-механічний факультет ( кафедра М та ІМ):

Грамота за краще знання питань

процесу різання - 1 студент, олімпіада за напрямом «Машинобудування» зі
спеціальності «Металорізальні верстати та системи».
Переможець

ІІ

етапу

спеціальності «Біотехнологія»

Всеукраїнської

студентської

- Диплом ІІІ ступеня

олімпіади

- Команда

зі

УДХТУ -3

студента кафедра БТ та БЖД.
ІІ. У 2014/2015 н.р. у Міжнародних та Всеукраїнських конференціях прийняли
участь – 275 студентів, з них:
- у Міжнародних – 270студентів,
- у Всеукраїнських – 5 студенти.
ІІІ. У 2014/2015 н.р. на конкурси було подано - 27 наукових робіт. Прийняли
участь – 29 студенти, з них:
- у Міжнародних конкурсах – студентів ( робіт);
- у Всеукраїнських конкурсах – 29 студента (27 робіт);

Переможцями ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових
робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук з напряму «Хімічні
технології» стали студенти:
-факультет ОТС: Диплом ІІІ ступеня – 2 студента (1 робота), кафедра ХТВМ;-факультет ТВМС:

Диплом ІІІ ступеня

- 1 студент (1 робота) кафедра ПП

та ФНПМ.
Фіналістами ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових
робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук з напряму «Хімічні
технології» стали студенти:
-факультет ТНР: кафедра НХ (1 студент), кафедра ТНР та Е ( 1 студент);
-факультет ТВМС:

кафедра ХТП (1студент);

-факультет ОТС: кафедра ХТКС (1 студент).
Переможцем ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових
робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук з напряму «Енергетика»
став студент:
-механічний факультет :

Диплом ІІ ступеня - 1 студент (1 робота), кафедра

енергетики.
Переможцем ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових
робіт з природничих технічних та гуманітарних наук з групи спеціальностей
«Інформатика і кібернетика» став студент:
-факультет КН та І:

Диплом ІІІ ступеня -1 студент (1робота),кафедра ІС.

Фіналістами ІІ туру Всеукраїнського конкурсу наукових робіт з
природничих, технічних і гуманітарних наук з напряму «Біологічні науки» стали
студенти:
-факультет ТОРБТ- кафедра БТ та БЖД - 2студента, кафедра ХТПЕ- 1 студент.
Переможцем Всеукраїнського конкурсу магістерських робіт науководослідного спрямування зі спеціальності «Обладнання переробних і харчових
виробництв» стала студентка:
-факультет ОТС: Диплом ІІІ ступеня – 1 студент (1 робота), кафедра ОТХВ.
Переможцем

Всеукраїнського

конкурсу

наукових

робіт

Інституту

стратегічних оцінок при Президентському фонді Леоніда Кучми «Україна» на

тему: «20 років аграрній реформі в Україні: досягнення і проблеми» стала
студентка:
-факультет ОТС:

Диплом

переможця

-1 студент

,(1робота),

кафедра

українознавства.
Фіналістом

Всеукраїнського

конкурсу

наукових

робіт

Інституту

стратегічних оцінок при Президентському фонді Леоніда Кучми «Україна» на
тему: «20 років аграрній реформі в Україні: досягнення і проблеми»стала
студентка:
-факультет ОТС – кафедра українознавства-1студент( 1 робота).
Отримана Почесна грамота трудовому колективу університету

« За

сумлінну працю в роботі з обдарованною молоддю та вагомий внесок у
підготовку фахівців в галузі технічної електрохімії» ( Всеукраїнська олімпіада зі
спеціальності «Технічна електрохімія»).
За результатом роботи ВНДРС та Ради молодих вчених було одержано:
Диплом та золота медаль у номінації «Розвиток студентської науководослідної роботи»,
конкурсу Міжнародної виставки «Освіта та кар’єра -2015» м. Київ, Український
дом

