
     

 

Проект 

Рішення 

Вченої ради університету з питання “Підсумки наукової діяльності  

 університету в 2017 році” 

від 01.03.2018 р. 

 

Заслухавши та обговоривши доповідь д.т.н., проф. Мямліна С.В. “Підсумки наукової 

діяльності університету в 2017 році”, Вчена рада відмічає, що університету вдалося зберегти 

основний кадровий науковий потенціал під час прогресуючої економічної кризи. У 2017 році 

наукові підрозділи університету брали активну участь у виконанні майже всіх програм розвитку 

залізничної галузі. Виконувалося 180 науково-дослідних робіт. За результатами виконання НДР 

отримано від замовників 12,4 млн. грн., в тому числі за держбюджетні НДР -3,4 млн грн., за 

госпдоговірні – 8,9 млн грн.  У 2017 році захищено 5 докторських дисертації та 8 кандидатських 

дисертацій. Подано 74 заявки на винаходи і корисні моделі. Отримано 64 охоронних 

документи: 51 патент та 13 свідоцтв на свідоцтва на реєстрацію авторських прав.  

Але слід відзначити про існуючи недоліки та негативні тенденції: 1. зниження обсягів 

фінансування за держбюджетними НДР та госпдоговірними темами; 2. зниження рівня 

публікаційної активності науковців та викладачів у виданнях, що входять до  міжнародних 

наукометричних баз даних Scopus та Web of Science; 3. уповільнення темпів розвитку  

друкованих видань університету з питань включення до наукометричних баз Scopus і Web of 

Science; 4. зниження активності підготовки кандидатських та докторських дисертацій 

викладачами кафедр; 5. уповільнення формування в університеті  спеціалізованих вчених рад з 

технічних напрямів, зокрема: будівництво,  інформаційні технології; 6. гальмування  процесу  

оновлення матеріально-технічної бази для виконання науково-дослідних досліджень, що 

сприятиме  зниженню конкурентоспроможності університету  на ринку науково-дослідницьких 

послуг; 7. низький рівень та обсяги комерціалізації об’єктів інтелектуальної власності та їх 

реалізації; 8. суттєве скорочення долі надходжень від іноземних замовників та зниження обсягів 

міжнародних наукових проектів; 9. уповільнення розвитку студентської науки. 

 

Вчена рада постановляє: 

1. Взяти до відома  інформацію щодо підсумків  науково-дослідної роботи університету 

у 2017 році.  

 

2.  Звернути увагу керівників наукових та науково-дослідних підрозділів на суттєві 

недоліки, які викладені в констатуючій частині. 

 

3. Визначити пріоритетні напрями та розробити план заходів розвитку наукової 

діяльності університету на 2018 - 2021 рр. у відповідності до Стратегії розвитку  ДНУЗТ та 

орієнтуючись на ключові стратегічні  завдання:  підтвердження статусу «національного» (2020 

р.); отримання статусу «дослідницького» (2020 р.). 

Термін – до 31 березня 2018 р. 

Відповідальні – комісія Вченої ради з наукової роботи, НЗНІ, НЗН, начальник НДЧ,  

завідувачі кафедр. 

          

4. Доручити ректорату продовжити подальшу  оптимізацію та оновлення наукового та 

науково-дослідного сектору ДНУЗТ.  

         Термін – на протязі року. 

         Відповідальні – НЗНІ, НЗН, начальник НДЧ. 

 

         4. Доручити постійній комісії Вченої ради з питань наукової роботи, НЗНІ, НДЧ провести 

поглиблений та ґрунтовний аналіз з метою виявлення системних причин, які спричинили  

існуючі негативні тенденції в науковій та науково-дослідній діяльності та доповісти на Вченій 



     

 

раді результати аналізу. Відпрацювати коригуючі заходи щодо підвищення ефективності 

наукової роботи в університеті в контексті стратегічних завдань розвитку. 

Термін – до 25 квітня 2018 р. 

Відповідальні – комісія Вченої ради з наукової роботи, НЗНІ, начальник НДЧ. 

 
 

 


