Звіт Відділу НДРС за 2016-2017 рр
Робота з обдарованою молоддю
У 2016/2017 році на базі ДВНЗ УДХТУ було проведено: ІІ етап
Всеукраїнської олімпіади зі спеціальності «Хімічні технології неорганічних
речовин» та з «Веб-технології та веб-дизайн»; VІІІ Міжнародна науково-технічна
конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Хімія та сучасні
технології»; ІІІ Міжнародна конференція з вирішення науково-технічних і
кадрових

питань

Coatings&Composites

лакофарбової
2017;

та

композитної

Всеукраїнський

галузей

конкурс-захист

Young
науково-

дослідницьких робіт учнів-членів Малої академії наук України секції «Сучасні
біотехнології».
У 2016/2017н.р. у вузівському етапі Всеукраїнської студентської олімпіади
прийняли участь 501 студент.
У ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади

прийняли участь 50

студентів у 7 предметних та 10 олімпіадах зі спеціальностей. Переможці ІІ етапу
Всеукраїнської студентської олімпіади отримали: Диплом ІІІ ступеня з
дисципліни «Хімія»; Диплом ІІІ ступеня з «Веб-технології та веб-дизайн »;
Диплом ІІ ступеня за перемогу у командному заліку зі спеціальності
«Біотехнології»; Диплом ІІІ ступеня за перемогу у командному заліку

зі

спеціальності «Обладнання переробних і харчових виробництв»; Диплом ІІІ
ступеня у командному заліку зі спеціальності «Технічна електрохімія»; Диплом
ІІІ ступеня у командному заліку з дисципліни «Хімія». Грамота за оригінальні
технологічні рішення у ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади зі
спеціальності «Технології машинобудування»;

Грамота спонсорів та цінний

подарунок за кращу роботу в КОМПАС 3D у номінації «Применение САПР».
У2016/2017н.р. 153 студенти виступили з доповідями у 4 Міжнародних та 5
Всеукраїнських конференціях.
Участь у Міжнародній конференції «Trans-Mech-Art-Chem» (Польща,
Радомська політехніка.
У 2016/2017н. р. на конкурси було подано 39 наукових робіт ( 52 студента).

На Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з природничих,
технічних і гуманітарних наук було подано 24 наукових робіт, 11 з яких увійшли
до числа фіналістів.
За результатами конкурсів:
Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з природничих,
технічних і

гуманітарних наук переможцями стали 5 робіт ( Диплом ІІ

ступеня, 4 Диплома ІІІ ступеня).
Всеукраїнський конкурс дипломних проектів зі спеціальності «Технологія
машинобудування» - 1 Диплом ІІ ступеня та 3 Диплом ІІІ ступеня.
Всеукраїнський конкурс дипломних проектів зі спеціальності «Обладнання
переробних та харчових виробництв» - Диплом ІІІ ступеня.
Міжнародний конкурс з української мови імені Петра Яцика – Диплом ІІ
ступеня.
Переможець Міжнародного форуму Cosmetics Ukraine 2017, Київ секція
Освіта та кар’єра –Диплом за кращу наукову роботу та грошова премія.
Конкурс Стипендіальної програми «ЗАВТРА UA» Фіналіст конкурсу 1
студент.
2-й Всеукраїнський конкурс «Молодь і прогрес у раціональному
природокористуванні»

Диплом І ступеня та Диплом ІІ ступеня.

Міський конкурс на кращу науково-практичну розробку «Інтелекттворчість-успіх» -Диплом ІІ ступеня та грошова премія (2 студента).
Отримані дипломи та почесні грамоти науковими керівниками студентів,
які приймали участь у ІІ турі Всеукраїнської олімпіади та Всеукраїнському
конкурсі, за високий рівень наукового керівництва.
Згідно наказів МОН України та Положення про визначення стипендій,
надання

матеріальної

допомоги та преміювання студентів,

аспірантів і

докторантів(наказ ректора УДХТУ від 07.03.2012р. № 1166-К) у 2017 році
студенти отримали:
-іменні

стипендії:

ім.Лошкарьова М.О.-4

ректора-12

осіб

,ім.Щербицького

В.В.-2

особи,

особи, ім.Усатенко Ю.І.-1 особа ,ім.Курчатова -2

особи;
стипендії: Президента України-3особи, Верховної ради -2 особи, Обласної
ради-2 особи

Міської ради -2 особи;

Дипломи, Почесні грамоти, цінні подарунки.

