Рішення
Вченої ради Хмельницького національного університету з питання
«Звіт про наукову діяльність університету за 2016 рік та основні
напрямки проведення наукових досліджень й інноваційної діяльності
у 2017 році»
від 31.01.2017 р.
Заслухавши і обговоривши доповідь першого проректора, проректора з
науково-педагогічної та наукової роботи Хмельницького національного
університету, д.е.н., професора Войнаренка М.П. про підсумки наукової
діяльності Хмельницького національного університету у 2016 році та
перспективи науково-технічної й інноваційної діяльності на 2017 рік, Вчена
рада відзначає:
- за звітний період підвищився якісний рівень професорськовикладацького складу Хмельницького національного університету (ХНУ):
кількість докторів наук зросла у порівнянні з минулим роком з 65-ти до 72-ох
осіб, кількість кандидатів наук – з 438-ми до 450-ти осіб); зросли показники
рейтингу ХНУ в наукометричних базах даних (SCOPUS та інші) – ХНУ із 60го місця піднявся на 31-тє; місце ХНУ в консолідованому рейтингу ВНЗ
України змінилося із 31-го у 2016 році на 35-те у 2015 році; зросла кількість
патентів, отриманих викладачами і співробітниками ХНУ, зросло
фінансування держбюджетних тем, які виконуються у ХНУ;
- разом із тим у 2016 зменшилися: кількість захистів кандидатських і
докторських дисертацій у спецрадах університету, кількість міжнародних
наукових конференцій, що організовуються на базі ХНУ, кількість укладених
за участі викладачів і співробітників ХНУ госпдоговірних НДР; знизилася
активність студентів у науково-дослідній роботі, викладачі окремих кафедр
не завершили реєстрацію у веб-службі Google Академія, не створили
особистийо профіль науково-педагогічного працівника у системі Google
Scholar.
Враховуючи викладене вище, Вчена рада ухвалила:
1. Звіт першого проректора, проректора з НПР та НР ХНУ,
професора Войнаренка М.П. про наукову діяльність університету за 2016 рік
та основні напрямки проведення наукових досліджень і інноваційної
діяльності у 2017 році взяти до відома.
2. Забезпечити всебічне впровадження положень Закону України
«Про наукову і науково-технічну діяльність» в рамках здійснення наукових
досліджень та інноваційних проектів Хмельницького національного
університету.
Відповідальні: Войнаренко М.П., начальник НДЧ Бойко Ю.М.
Термін виконання: протягом року.

2. Формування плану заявок на підготовку аспірантів та докторантів
і плану захисту докторів та кандидатів наук у спеціалізованих вчених радах
ХНУ провести із урахуванням потреб кафедр, які готуються до ліцензування
спеціальностей, або кафедр, які започаткували нові спеціальності:
«Архітектура та містобудування», «Дизайн», «Середня освіта (трудове
навчання та технології», «Образотворче мистецтво, декоративне мистецтво,
реставрація», «Агроінженерія», «Кібербезпека», «Автоматизація та
комп’ютерно-інтегровані технології», Середня освіта (польська мова і
література)».
Відповідальні: декани факультетів, завідувачі випускових кафедр,
завідувач аспірантури.
Термін виконання: протягом року.
3. Забезпечити розвиток науково-інноваційного потенціалу ХНУ,
посилити зв'язок між навчальним процесом, наукою та практикою реального
сектору економіки в трансформаційних умовах шляхом формування
ефективної структурно-організаційної схеми управління науковою
діяльністю університету; створення сучасних наукових лабораторій із
залученням потенціалу студентських конструкторського та проектноконструкторського бюро.
Відповідальні: Войнаренко М.П., Бойко Ю.М.
Термін виконання: протягом року.
4. Завершити створення студентського конструкторського бюро та
представити результати його діяльності під час проведення заходів, присвячених
Дню науки.
Відповідальні: Бойко Ю.М., декан ФПКТС Савенко О.С., декан ФТД
Домбровський А.Б., декан ФІМ Олександренко В.П.
Термін виконання: до 08.05.2017.
5. Продовжити роботу над покращенням іміджу ХНУ шляхом
подальшого підвищення показників у рейтингах ТОП-200 Україна, Вебометрікс;
шляхом активнішої публікації наукових праць у виданнях, зареєстрованих у
наукометричних базах, рекомендованих МОН України (Scopus, Web of Science
тощо); шляхом активації доступу до сайту ХНУ, до електронної бази даних
Наукової бібліотеки ХНУ. Надавати системну допомогу науковцям
університету у підготовки запитів на отримання наукових грантів, у
підготовці публікацій для наукометричних баз даних, згаданих вище.
Відповідальні: Войнаренко М.П., Йохна М.А., Бойко Ю.М
Термін виконання: протягом року.
6. Зобов’язати деканів факультетів забезпечити завершення
реєстрації науково-педагогічних працівників університету та кафедр у

системі Google Scholar та на ресурсі «Бібліометрика української науки» та
доповісти про результати реєстрації і стан рейтингу кафедр та науковопедагогічних працівників ХНУ на конференції, присвяченій Дню науки.
Відповідальні: Бойко Ю.М., декани факультетів.
Термін виконання: до 01.04.2017.
7. Деканам факультетів провести роботу серед випускових кафедр з
метою активізації молодих науковців для подання запитів на фінансування
наукових робіт з державного бюджету на 2018 рік.
Відповідальні: Бойко Ю.М., декани факультетів.
Термін виконання: до 01.07.2017.
8. Для забезпечення достатнього рівня фінансування наукової діяльності
ХНУ звернути особливу увагу на такі джерела фінансування, як госпдоговірні
теми, як система платних послуг ННВЦ. Вказати на незадовільну роботу Центру
маркетингових ініціатив та Центру паралельних обчислень, фінансові
надходження яких у 2016 році становлять 0 грн. та розробити конкретні заходи
для покращення їх роботи.
Відповідальні: Войнаренко М.П., Бойко Ю.М., керівники ННВЦ
Термін виконання: до 01.03.2017 р.
9. Організувати роботу Корпорації «Інноваційний парк «Подільська
височина». Забезпечити пошук інноваційних проектів, залучити інвестиційні
ресурси, створити стартапи, провести комерціалізацію наукових розробок
для формування фонду щорічних надходжень на інноваційний розвиток ХНУ
від діяльності Корпорації в межах 500 тис. грн.
Відповідальні: Войнаренко М.П., Бойко Ю.М., Косіюк М.М.
Термін виконання: протягом року.
10. Забезпечити високий організаційний та науковий рівень
проведення на базі Хмельницького національного університету конференцій
і конкурсів, зареєстрованих у Міністерстві освіти та науки України.
Відповідальні: Войнаренко М.П., Бойко Ю.М., декани факультетів,
завідувачі відповідних кафедр
Термін виконання: протягом року.
11. Сформувати колектив (колективи) науковців для подання запиту на
участь у рамковій програмі Європейського Союзу з досліджень та інновацій
«Горизонт 2020».
Відповідальні: Войнаренко М.П., Йохна М.А., Бойко Ю.М.
Термін виконання: до 20.09.2017 р.
12. Забезпечити подання у 2017 році запиту від ХНУ на участь у
конкурсі для отримання Державної премії з науки і техніки.
Відповідальні: Войнаренко М.П., Бойко Ю.М.

Термін виконання: до 1.10.2017 р.
13. Провести до 55-річчя ХНУ виставку-семінар наукових розробок
Хмельницького національного університету в рамках меморандуму із
Західним науковим центром НАН і МОН України та Спілкою промисловців і
підприємців Хмельницької області. В період роботи виставки-семінару
організувати укладання договорів про наміри, співпрацю, виконання
госпдоговірних тем, орієнтованих на вирішення проблем, актуальних для
міста Хмельницького і Хмельницької області.
Відповідальні: Войнаренко М.П., Бойко Ю.М., Косіюк М.М.
Термін виконання: вересень-жовтень 2017 р.
14. Поглибити у 2017 році співпрацю ХНУ з підприємствами
Державного концерну «Укроборонпрому» з якими укладені угоди про
співпрацю (ДП «Науково-технічний комплекс «Завод точної механіки»,
м. Кам’янець-Подільський; ДП «Красилівський агрегатний завод»; ДП
«Шепетівський ремонтний завод»; ДП «Новатор») шляхом започаткування
конкретних НДР за участі науковців Хмельницького національного
університету. Деканам факультетів, завідувачам кафедр розробити заходи
для формування творчих наукових колективів, які будуть виконувати спільні
проекти із зазначеними вище підприємствами.
Відповідальні: Войнаренко М.П., Бойко Ю.М., Косіюк М.М., декани
факультетів.
Термін виконання: протягом року.
15. Домогтися зростання ролі науково-технічної ради ХНУ у
науково-технічній діяльності універсистету, започаткувавши процедуру
попереднього звіту керівників науково-дослідних тем, із представленням
результатів роботи, аналізом показників, досягнутих у ході виконання роботи
за звітний період та порівнянням отриманих показників із вказаними в запиті
на державне фінансування.
Відповідальні: Войнаренко М.П., Бойко Ю.М.
Термін виконання: протягом року.
16. Сприяти інтенсифікації роботи співробітників науково-дослідної
частини ХНУ для реалізації ними ключових науково-технічних засад
перспективних напрямів досліджень, визначених у представлених МОН
України стратегічних напрямках розвитку науки і техніки на найближчий
час, серед яких основними вважати такі: формування «розумної
університетської мережі»; дослідження нових абсорбційних матеріалів
(сапонітів); розроблення медико-діагностичних пристроїв, нова енергетика
тощо. Звернути особливу увагу виконавців наукових проектів на врахування

вимог до їх оцінювання Національною радою з науки і техніки МОН
України.
Відповідальні: Войнаренко М.П., Бойко Ю.М.
Термін виконання: протягом року.
17. Започаткувати практику проведення тренінгів з розробки та
виконання стартапів у ХНУ.
Відповідальні: Войнаренко М.П., Бойко Ю.М.
Термін виконання: протягом року.
18. Зобов’язати завідувачів кафедр, керівників науково-дослідних
тем збільшувати обсяг співпраці з установами Національної академії наук
України шляхом створення спільних наукових проектів, підписання
договорів про творчу співпрацю, договорів про наміри.
Відповідальні: Войнаренко М.П., Бойко Ю.М., завідувачі кафедр,
декани факультетів.
Термін виконання: протягом року.
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