Звіт Відділу НДРС за 2015-2016 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

50

студентів з

Вінниці, Кривого Рогу, Сум,

25 ВНЗ Дніпропетровська, Києва, Рівне ,

Харкова, Сєверодонецька, Дніпродзержинська ,

Запоріжжя, Миколаїва, Тернопіля, Черкас, Полтави,Шостки;
- II Всеукраїнська

науково-технічна конференція студентів та молодих

вчених «YOUNG COATINGS 2016», з вирішення питань науково-технічних і
кадрових питань лакофарбової промисловості;
- Всеукраїнська Інтернет-конференція студентів та молодих вчених
«Духовні витоки українського суспільства» ,присвячена 25-и річчю незалежності
України;
- Всеукраїнська студентська Інтернет- конференція «Економічні аспекти
енергозбереження. Проблеми та шляхи вирішення»( МОН України, Полтавський
національний технічний університет ім. Ю. Кондратюка, ДВНЗ УДХТУ, кафедра
« Економіка підприємства»);
-Всеукраїнський конкурс-захист науково-дослідницьких робіт учнів-членів
Малої академії наук України секції «Сучасні біотехнології» ( кафедра БТ та
БЖД);
-Обласний

семінар

«Методичні

аспекти

з

розрахунку

ВВП

України»(Головне управління статистики Дніпропетровської області, ДВНЗ
УДХТУ).
У ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади

прийняли участь

32студентів у 6 предметних та 6 олімпіадах зі спеціальностей. Переможці ІІ етапу
Всеукраїнської студентської олімпіади отримали Диплом І ступеня, Диплом ІІІ
ступеня з дисципліни «Хімія»; Диплом ІІІ ступеня з дисципліни «Екологічна

безпека»; Диплом ІІІ ступеня зі спеціальності «Технічна електрохімія»; Диплом
ІІІ ступеня зі спеціальності «Біотехнології»- команда УДХТУ -3 студента.
У2015/ 2016 р. 148 студентів виступили з доповідями у 3 Міжнародних та
10 Всеукраїнських конференціях. Загалом опубліковано

наукових робіт.

У2015/ 2016 р. на конкурси було подано 32 наукових робіт 33 студентів.
На Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з природничих,
технічних і гуманітарних наук було подано 20 наукових робіт ,8 з яких увійшли
до числа фіналістів.
Переможцями стали 5 робіт ( Диплом ІІ ступеня, 4 Диплома ІІІ ступеня).
Переможцями 1-го Всеукраїнського конкурсу «Молодь і прогрес у
раціональному природокористуванні» стали 3 роботи-4 студента (3 Диплома І
ступеня).
Переможцями

Всеукраїнського

конкурсу

дипломних

проектів

зі

спеціальності «Технологія машинобудування» стали 2 роботи (Диплом ІІ ступеня,
Диплом ІІІ ступеня).
Переможцем
спеціальності

Всеукраїнського

конкурсу

проектів

спеціаліста

зі

«Обладнання переробних і харчових виробництв» стали 1

робота(Грамота за оригінальні конструкторські рішення).
Отримана Почесна грамота трудовому колективу університету « За плідну
співпрацю з Національним авіаційним університетом та сприяння у підготовці
висококваліфікованих фахівців у галузі хімічної технології .
Отримана Грамота колективу кафедри БТ та БЖД « За високий рівень
підготовки студентів до ІІ туру Всеукраїнської олімпіади з біотехнології.(Базовий
ВНЗ -КНУХТ).
Згідно наказів МОН України та Положення про визначення стипендій,
надання

матеріальної

допомоги та преміювання студентів,

аспірантів і

докторантів(наказ ректора УДХТУ від 7.03.12р. № 1166К) у 2016 році
студентів-переможців одержали одноразову премію.
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