ПЛАН РОБОТИ
Ради проректорів з наукової роботи
та директорів наукових установ МОН України на 2016 рік
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Назва заходу
Участь у формуванні змісту та обговоренні проектів
нормативних документів МОН України щодо імплементації
Закону України "Про наукову і науково-технічну діяльність".
Обговорення принципів та особливостей фінансування
наукової та науково-технічної діяльності ВНЗ і НУ МОН
України, які пов’язані із запровадженням державної
атестації університетів у частині провадження ними
наукової (науково-технічної) діяльності
Вдосконалення концепції дослідницьких університетів і їхня
практична реалізація
Обговорення проектів нормативних документів, що
регламентують порядок підготовки фахівців ступенів
доктора філософії та доктора наук в аспірантурі (ад’юнктурі)
та докторантурі ВНЗ (НУ), зокрема:
– вдосконалення нового переліку наукових спеціальностей
(спеціалізацій);
– діяльність спеціалізованих вчених рад;
– порядок присудження наукових ступенів доктора
філософії і доктора наук;
– вимоги, щодо отримання ліцензії ВНЗ і НУ на
підготовку докторів філософії і докторів наук
Розгляд "Положення про проведення конкурсу держбюджетних НДР", зокрема доопрацювання матеріалів з
підготовки до проведення чергового конкурсу наукових
досліджень і науково-технічних розробок, переходу на
трирічний термін виконання прикладних наукових проектів,
вдосконалення змісту форм запитів, експертних висновків і
паспортів секцій, заходів щодо підвищення рівня експертизи
проектів тощо
Участь у створенні прозорої системи оцінювання проектів та
оприлюднення
результатів
конкурсів,
які
будуть
проводитись Національним фондом досліджень
Розробка стратегії МОН України щодо оновлення наукового
обладнання, розвитку матеріально-технічної бази ВНЗ і НУ
для проведення наукових досліджень, зокрема із залученням
на взаємовигідних умовах приватного капіталу та створення
центрів колективного користування обладнанням.
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Примітка

Вирішення питань щодо доступу до інформаційних ресурсів
наукової періодики, зокрема БД Scopus і Web of Science, та
підвищення публікаційної активності ВНЗ і НУ у виданнях,
які індексуються зазначеними базами даних, а також
запровадження українського індексу наукового цитування,
інтегрованого з Web of Sciences та/або SciVerse Scopus, що
має дозволити проводити моніторинг діяльності наших
учених як в межах України, та і на міжнародному рівні
Активізація та заохочення участі молодих учених у
виконанні наукових проектів та інноваційній діяльності
Обговорення принципів та рекомендацій МОН України
щодо підготовки положення про наукові школи.
Організація виконання і фінансування у ВНЗ і НУ робіт у
сфері забезпечення національної безпеки та оборони, в тому
числі через співпрацю університетів з бізнесом,
промисловими високотехнологічними підприємствами
Підготовка звернень до Уряду, народних депутатів України
тощо щодо організації та фінансування науки в
університетах, участі вчених університетів у виконанні
національних науково-технічних програм та сприяння
активізації участі вчених України в міжнародних програмах
("Горизонт-2020, CRDF, НТЦУ, НАТО та ін.)
Розробка рекомендацій щодо оптимізації процедур звітів
ВНЗ і НУ у МОН України з наукової діяльності та подачі
запитів на фінансування держбюджетних НДР з
використанням електронної подачі матеріалів та механізмів
Інтернет-конференції для презентації звітів.
Виступи проректорів, насамперед членів президії, в засобах
масової інформації стосовно висвітлення результатів
наукової діяльності у ВНЗ і НУ, популяризації наукових
досягнень та позитивне сприйняття їх суспільством
Участь проректорів із наукової роботи та директорів
наукових установ МОН України в заходах з реформування
науки в Україні.
Організаційне та інформаційне забезпечення роботи
Президії.
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Розглянуто і схвалено Радою проректорів з наукової роботи та директорів

наукових установ МОН України 18 грудня 2015 року.
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