
 

 УВЕДЕНО В ДІЮ 

Наказ МДУ 

від 24.12.14 р. 

№230-з 

Рішення Вченої ради 

Мукачівського державного університету 

від 23.12.2014 р. (протокол №6) 

 

Про наукову роботу і перспективи  

науково-дослідної діяльності університету 
 

 

Заслухавши доповідь першого проректора  Гоблика В.В. про наукову 

роботу за 2014 рік та перспективи науково-дослідної діяльності університету 

на 2015 рік пропонується: 

1. Звіт про науково-дослідну роботу МДУ за 2014 рік затвердити. 

2. Наукову роботу Мукачівського державного університету за звітний 

період вважати задовільною. 

3. З метою удосконалення шляхів подальшого розвитку науково-

дослідної діяльності університету у 2015 році необхідно: 

 у сфері підготовки науково-педагогічних кадрів 

–  продовжити роботу зі створення сприятливих умов для здобуття 

наукових ступенів доктора філософії та доктора наук з метою покращення 

якісних показників кадрового забезпечення університету; 

–  продовжити роботу щодо створення та функціонування 

спеціалізованої ради для захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня 

кандидата економічних наук. 

Відповідальні: 

 ʧʝʨʰʠʡ ʧʨʦʨʝʢʪʦʨ, ʟʘʚʽʜʫʚʘʯʽ ʢʘʬʝʜʨ 

Термін виконання:  

ʧʨʦʪʷʛʦʤ ʨʦʢʫ 

 у сфері науково-інноваційної діяльності і впровадження у 

практику новітніх технологій 

– провести апробацію програми визначення рейтингової оцінки 

результативності діяльності науково-педагогічних працівників університету 

на одному з факультетів; 

– активізувати роботу науково-педагогічних працівників зі створення 

об’єктів інтелектуальної власності; 

– сприяти своєчасній передачі результатів науково-дослідної роботи 

викладачів та студентів до бібліотеки університету з метою наповнення та 

належного функціонування депозитарію. 

 

 



Відповідальні:  

ʟʘʚʽʜʫʚʘʯʽ ʢʘʬʝʜʨ, ʥʘʫʢʦʚʦ-ʧʝʜʘʛʦʛʽʯʥʽ ʧʨʘʮʽʚʥʠʢʠ ʄɼʋ 

Термін виконання: 

ʧʨʦʪʷʛʦʤ ʨʦʢʫ 

 у сфері наукової видавничої та наукової іміджевої діяльностей 

– активізувати роботу з опублікування наукових статей у виданнях, що 

входять до наукометричних баз даних (перевагу надавати наукометричним 

базам даних «Scopus» та «Web of Science»). 

Відповідальні:  

ʥʘʫʢʦʚʦ-ʧʝʜʘʛʦʛʽʯʥʽ ʧʨʘʮʽʚʥʠʢʠ ʄɼʋ 

Термін виконання: 

 ʧʨʦʪʷʛʦʤ ʨʦʢʫ 

– продовжити роботу із включення наукових видань університету до 

наукометричних баз даних. 

Відповідальні: 

 ʧʝʨʰʠʡ ʧʨʦʨʝʢʪʦʨ,  

ʚʽʜʧʦʚʽʜʘʣʴʥʽ ʩʝʢʨʝʪʘʨʽ ʨʝʜʢʦʣʝʛʽʡ ʬʘʭʦʚʠʭ ʚʠʜʘʥʴ 

Термін виконання:  

ʧʨʦʪʷʛʦʤ ʨʦʢʫ. 

ï сформувати робочі групи з метою розробки плану створення нових 

серій наукових видань університету та включення їх до Переліку фахових 

видань України. 

Відповідальні: 

 ʧʝʨʰʠʡ ʧʨʦʨʝʢʪʦʨ, ʟʘʚʽʜʫʚʘʯʽ ʢʘʬʝʜʨ 

Термін виконання:  

ʧʨʦʪʷʛʦʤ ʨʦʢʫ. 

ï посилити популяризацію наукових здобутків університету шляхом 

використання сучасних інформаційних технологій та вебресурсів та 

систематичне та своєчасне оновлення інформаційних матеріалів на сайті 

університету. 

Відповідальні:  

ʟʘʚʽʜʫʚʘʯʽ ʢʘʬʝʜʨ 

Термін виконання: 

 ʧʨʦʪʷʛʦʤ ʨʦʢʫ 

 у сфері студентської наукової діяльності 

–  сприяти діяльності  Наукового товариства «Наука майбутнього»; 

– активізувати студентську НДР та підвищити рівень підготовки 

конкурсних студентських наукових робіт з метою покращення якісних 

показників участі студентів і всеукраїнських та міжнародних конкурсах, 

олімпіадах, фестивалях тощо; 

– апробувати  внутрішньо університетський рейтинг студентів щодо 

результатів наукової роботи. 

Відповідальні:  

ʛʦʣʦʚʘ ʅʘʫʢʦʚʦʛʦ ʪʦʚʘʨʠʩʪʚʘ çʅʘʫʢʘ ʤʘʡʙʫʪʥʴʦʛʦè, ʟʘʚʽʜʫʚʘʯʽ ʢʘʬʝʜʨ, 

ʥʘʫʢʦʚʽ ʢʝʨʽʚʥʠʢʠ. 



Термін виконання: 

 ʧʨʦʪʷʛʦʤ ʨʦʢʫ. 

 у сфері міжнародного наукового співробітництва 

– продовжити діяльність щодо розширення спектру міжнародного 

співробітництва в межах наукових інтересів вузу; 

–  розробити спільні програми двохстороннього обміну викладачами та 

студентами в рамках наукового стажування та підвищення кваліфікації, 

використання лабораторних баз та інноваційних розробок. 

Відповідальні:  

ʧʝʨʰʠʡ ʧʨʦʨʝʢʪʦʨ, ʜʝʢʘʥʠ ʬʘʢʫʣʴʪʝʪʽʚ, ʟʘʚʽʜʫʚʘʯʽ ʢʘʬʝʜʨ 

Термін виконання:  

ʧʨʦʪʷʛʦʤ ʨʦʢʫ 

 у сфері фінансового забезпечення наукових досліджень 

–  активізувати роботу зі створення колективів науковців для розробки 

проектів на фінансування за рахунок коштів державного бюджету; 

– визначити одним з пріоритетних завдань науково-технічної діяльності 

МДУ – укладання  господарських договорів та покращення системних 

зв’язків випускаючих кафедр з провідними установами та підприємствами 

регіону в форматі «Наука-освіта-виробництво», залучення іноземних 

інвестицій при реалізації наукових та інноваційних проектів. 

Відповідальні:  

ʧʝʨʰʠʡ ʧʨʦʨʝʢʪʦʨ, ʛʦʣʦʚʥʠʡ ʙʫʭʛʘʣʪʝʨ, 

ʜʝʢʘʥʠ ʬʘʢʫʣʴʪʝʪʽʚ, ʟʘʚʽʜʫʚʘʯʽ ʢʘʬʝʜʨ 

Термін виконання:  

ʧʨʦʪʷʛʦʤ ʨʦʢʫ 

 

 

 

 

 

 

Голова Вченої ради                                 Т.Д. Щербан 

 

Вчений секретар                  К.Й. Пугачевська 

 

 
 


