ЗАПОРІЗЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ
ЗВІТ ПРО НАУКОВУ РОБОТУ ЗА 20___
20___ РІК
(звіт включає результати наукової роботи всіх співробітників кафедри, аспірантів і докторантів)
докторантів)

ФАКУЛЬТЕТ:_________________________
Кафедра:

_________________________
І. НАУКОВО-ДОСЛІДНА ДІЯЛЬНІСТЬ

1.1. Кількість науково-дослідних робіт, що виконувались на кафедрі:
держбюджету ________
госпдоговорів __________

премій, стипендій, фондів, грантів (у тому числі міжнародних) _________
в межах основного робочого часу викладачів _________

1.2.

Результати науково-дослідних робіт, що виконувались у звітному році (за рахунок державного бюджету,
госпдоговорів, премій, фондів, стипендій, грантів, основного робочого часу викладачів *):

Тема науководослідної
роботи,
науковий
керівник

Джерело
фінансування

Термін
виконання
(з
по )

Основні наукові результати

Створена науково-технічна продукція
Вид
продукції
(нова
техніка,
технологгія, нові
матеріали
сорти
рослин,
методи,
теорії,
інше)

Назва
науковотехнічної
продукції

Відмітка про
впровадження у
виробництво
(додати відповідні
довідки** до
звіту)

Відмітка про
впровадження у
навчальний
процес (додати
відповідні
довідки** до
звіту)

+/-

+/-

* - тематичні плани науково-дослідних робіт розміщено на сайті НДЧ у розділі «Наукова діяльність», підрозділ «Напрямки наукової
діяльності», стор. «Тематика наукових досліджень»;
** - бланк довідки про використання (акту впровадження) результатів НДР розміщено на сайті НДЧ у розділі ««Наукова діяльність»,
підрозділ «Довідкові матеріали», стор. «Бланки документів».

1.3.

Розробки, які впроваджено у календарному році (додати відповідні довідки до звіту) у практичну діяльність
підприємств, організацій, установ

№
п/
п

Назва та автори розробки

Показники
результативності,
переваги
над
аналогами,
економічний, соціальний ефект

Місце
(назва
відомча
адреса)

впровадження
організації,
належність,

Дата
акту
впроваджен
ня

Практичні результати, які
отримано університетом
від впровадження

ІІ. ПОДАННЯ ЗАЯВОК І УЧАСТЬ У НАУКОВИХ КОНКУРСАХ З МЕТОЮ ОТРИМАННЯ
ФІНАНСУВАННЯ НА ВИКОНАННЯ НАУКОВИХ ПРОЕКТІВ ЗА РАХУНОК ДЕРЖБЮДЖЕТУ,
ПРЕМІЙ, СТИПЕНДІЙ, ФОНДІВ, ГРАНТІВ, У ТОМУ ЧИСЛІ МІЖНАРОДНИХ
Тема науково-дослідної роботи, що
подавалась на конкурс

Керівник теми

Назва конкурсу, джерело
фінансування

Кількість заявок, поданих на фінансування наукових проектів за рахунок:
держбюджету _____
премій ________

стипендій ______
фондів _________

грантів_________

ІІІ. ПЕРЕЛІК ОПУБЛІКОВАНИХ НАУКОВИХ ПРАЦЬ

Результати конкурсу
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(роздруковується з системи СИНАП та додається до звіту)
3.1. Статистична довідка щодо кількості публікацій кафедри (за формою МОН України):
№
3.4.1.
3.4.1.1.
3.4.1.2

3.4.6.1

Назва показника
Опубліковано монографій
Усього одиниць в Україні
Всього обліково-видавничих аркушів монографій, опублікованих в
Україні
Усього одиниць монографій, опублікованих за кордоном
Всього обліково-видавничих аркушів монографій виданих за
кордоном
Опубліковано підручників, навчальних посібників
Усього одиниць підручників, навчальних посібників
Всього обліково-видавничих аркушів підручників, навчальних
посібників
Кількість статей
Усього одиниць статей, опублікованих в Україні:
Всього обліково-видавничих аркушів статей, опублікованих в Україні
Усього одиниць статей, опублікованих за кордоном
Всього обліково-видавничих аркушів, виданих за кордоном
в. т. ч. одиниць статей, опублікованих за кордоном у періодичних
наукових виданнях країн ОЄСР
в. т. ч. обліково-видавничих аркушів, виданих за кордоном у
періодичних наукових виданнях країн ОЄСР
Опублікованих статей у міжнародних наукометричних базах даних
Scopus, Web of science, усього одиниць
Всього обліково-видавничих аркушів статей у міжнародних
наукометричних базах даних Scopus, Web of science
Опублікованих статей у міжнародній наукометричній базі даних
Index Copernicus, усього одиниць
Всього обліково-видавничих аркушів статей у міжнародній
наукометричній базі даних Index Copernicus
Опублікованих статей в інших наукометричних базах даних (крім
РИНЦ)
Опублікованих статей у наукових фахових виданнях України
Кількість цитувань
Кількість цитувань статей кафедри у виданнях, що входять до
наукометричних баз даних Scopus, Web of science
Кількість цитувань статей кафедри у виданнях, що входять до
наукометричної бази даних Index Copernicus
Кількість цитувань статей кафедри у виданнях, що входять до інших
наукометричних баз даних (крім РИНЦ)
Кількість тез конференцій
Усього одиниць тез, опублікованих в Україні
Всього обліково-видавничих аркушів тез, опублікованих в Україні
Усього одиниць тез, опублікованих за кордоном
Всього обліково-видавничих аркушів тез, виданих за кордоном
Кількість наукових праць, конференцій,
у яких брали участь молоді вчені
Опубліковано монографій за участю молодих вчених, одиниць

1)

з них: за кордоном

3.4.6.2.
3.4.6.3.

Опубліковано підручників, навчальних посібників за участю молодих
вчених, одиниць
Кількість статей за участю молодих вчених, усього одиниць

1)

у тому числі: статей у зарубіжних виданнях

3.4.6.4.

3.4.6.8.

Кількість статей за участю молодих вчених у міжнародних
наукометричних базах даних Scopus, Web of science
Кількість цитувань на статті молодих учених у виданнях, що входять
до наукометричних баз даних Scopus, Web of science
Кількість статей за участю молодих вчених у міжнародній
наукометричній базі даних Index Copernicus
Кількість цитувань на статті молодих учених у виданнях, що входять
до наукометричної бази даних Index Copernicus
Кількість тез за участю молодих вчених, усього одиниць

1)

у тому числі: тез у зарубіжних виданнях

3.4.6.9

Взято участь молодими ученими у конференціях, усього

1)

з них:

3.4.1.3
3.4.1.4
3.4.2.
3.4.2.1.
3.4.2.2
3.4.3.
3.4.3.1
3.4.3.2
3.4.3.3
3.4.3.4
3.4.3.4.1
3.4.3.4.2
3.4.3.5
3.4.3.6
3.4.3.7
3.4.3.8
3.4.3.9
3.4.3.10
3.4.4
3.4.4.1
3.4.4.2
3.4.4.3
3.4.5
3.4.5.1
3.4.5.2
3.4.5.3
3.4.5.1
3.4.6

3.4.6.5.
3.4.6.6.
3.4.6.7.

2)

– всеукраїнських
– міжнародних

Кіл-ть
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IV. НАУКОВО-ОРГАНІЗАЦІЙНА РОБОТА
4.1. Перелік наукових конференцій, семінарів, круглих столів, конкурсів, інших наукових заходів
(крім студентських), організованих і проведених кафедрою:
Вид наукового заходу
(конференція, семінар,
круглий стіл і т. і.)

Назва наукового заходу

Дата проведення

Організації, установиспіворганізатори

Кількість учасників

Кількість проведених наукових заходів (крім студентських):

-

конференцій ________

- круглих столів________

семінарів________

- конкурсів__________

- інше __________.

4.2. Членство в академіях, експертних радах, журі, редакційних колегіях, спеціалізованих вчених радах і т.і.:
П. І. Б.

Посада

Членство в академіях, експертних радах, журі, ред. колегіях,
спеціалізованих вчених радах, інше

Рік прийняття

4.2.1
П. І. Б.

Посада

Є членами ред. колегій наукових видань які індексуються у
науковометричних базах даних Scopus, Web of Science

Рік прийняття

4.3. Участь у спеціалізованих виставках, ярмарках, форумах та представлені матеріали:
Назва заходу

Дата і місце
проведення

Представлені матеріали

Отримані результати
(диплом, грамота, договір про
співробітництво тощо)

V.НАУКОВЕ СПІВРОБІТНИЦТВО
5.1. Наукова і науково-технічна діяльність, що здійснювалась спільно з науковими установами НАН та галузевих
академій наук України, відділеннями НАН України у Запорізькому національному університеті
Назва установи

Форми співробітництва
(договір про
співробітництво, створення
відділення (філіалу),
співорганізація заходів,
спільні публікації тощо )

Назва, номер і
дата укладання
угоди, іншого
документа

Результати співробітництва

5.2. Заходи, що здійснювались спільно із Запорізькою обласною державною адміністрацією, спрямовані на
підвищення
рівня ефективності роботи науковців для вирішення регіональних потреб
Назва заходу

Дата і місце
проведення

Результати співробітництва

5.3. Перелік організацій, установ, з якими укладено угоди про наукове співробітництво у звітному році
Назва організації,
установи

Предмет угоди

номер і дата укладання
угоди

Терміни дії угоди

VІ. ГРОМАДСЬКЕ ВИЗНАННЯ

Результати співробітництва
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П.І.Б. науковця

Отримання почесних звань, нагород, премій, грамот, стипендій у звітному році

VІІ. ІНШЕ
VІІІ ВИСНОВКИ ТА ПРОПОЗИЦІЇ
8.1 . Основні наукові досягнення кафедри за звітний рік.
8.2. Загальний обсяг фінансування наукової діяльності кафедри _____, у т. ч. за рахунок держбюджету _____,
госпдоговорів _____, премій, стипендій, фондів, грантів (крім індивідуальних) ______.
8.3. Недоліки у науковій роботі кафедри та організації науково-дослідної роботи на кафедрі, факультеті, в
університеті.
8.4. Пропозиції щодо покращення організації наукової роботи на факультеті, в університеті.
Додаток А
Довідки про впровадження результатів НДР у практичну діяльність організацій, підприємств, установ.

Зав. кафедри

__________________( __________________)
Прізвище, ініціали)

Заступник декана з наукової роботи

__________________( __________________)
Прізвище, ініціали)

Декан факультету __________________( __________________)
Прізвище, ініціали)

М. П. деканату
Звіт подається в електронному (oiv.znu@gmail.com) і роздрукованому вигляді (каб. 327) до науково-дослідної частини до 25 грудня

Начальник науково-дослідної частини

О.В. Болдуєва
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СПИСОК РОЗСИЛКИ:
1. Проректору з наукової роботи – 1
2. Деканам факультетів – 12

3. Начальнику науково-дослідної частини – 1
4. Директору економіко-правничого коледжу – 1
5. Директору торгового коледжу – 1
6. Нікопольському факультету – 1
7. Криворізькому факультету – 1
8. Економіко-гуманітарному факультету м. Мелітополя – 1

Начальник
науково-дослідної частини

О.В. Болдуєва

