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Зміст
Вступ
1. План розвитку та удосконалення організаційно-управлінської діяльності
2. План удосконалення освітньої діяльності
3. Програма розвитку та удосконалення організаційно-виховної роботи, розвитку
студентського самоврядування
4. Програма розвитку науково-дослідної діяльності
5. Програма формування контингенту студентів університету
6. Розвиток інституту післядипломної освіти та дорадництва ТДАТУ
7. Розвиток міжнародної співпраці
8. Розвиток соціальної сфери в університеті
9. Розвиток матеріально-технічних ресурсів
10. Програма формування позитивного іміджу університету

4. ПРОГРАМА РОЗВИТКУ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Термін
виконання
Забезпечення фінансування науково-дослідних і дослідно-конструкторських розробок,
покращення матеріальної бази НДІ університету
4.1. Формування бази даних наукових розробок Директори НДІ
Щорічно,
університету для щорічної участі у конкурсі МОН
грудень
України
4.2. Розроблення Стратегії розвитку навчально- Проректор з НР,
2016 р,
науково-виробничого центру (ННВЦ) університету до директори НДІ
березень
2025 р.
4.3. Підготувати запит на фінансування у проекті Проректор з НР,
2016 р.,
«Горизонт 2020»
директори НДІ
лютий
4.4. Проведення відбіркового конкурсу наукових Проректор з НР
Щорічно,
розробок та їх фінансування із фонду ННВЦ
січень
університету
4.5. Укладання госпдоговорів на проведення НДР із Директори НДІ
Щорічно
сільгоспвиробниками регіону
4.6. Створення спеціалізованої групи для здійснення Проректор з НР,
2016 р.,
інформаційного
забезпечення
науково-дослідних начальник відділу
лютий
інститутів університету
МЗ
4.7. Виготовлення на промислових підприємствах Проректор з НР,
Щорічно
області та продаж власних наукових розробок, надання директори НДІ
платних послуг хімічної лабораторії університету
сільгоспвиробникам регіону
4.8. Створення на території університету постійно Проректор з НР,
2016 р.,
діючої виставки нової техніки та власних наукових проректор з НП
перше
розробок ТДАТУ
АГР
півріччя
4.9. Установка метеорологічної станції на території Проректор з НР
2016 р.,
ННВЦ університету
березень
4.10. Модернізація
(з
елементами
автоматизації) Проректор з НР,
щорічно
тепличних комплексів університету
директор НДІ АТЕ
та ЗС
4.11. Будівництво грунтового каналу для проведення Проректор з НП
квітеньлабораторних досліджень НДІ
АГР
червень
2016р.
Визначення пріоритетних напрямів наукової діяльності лабораторій НДІ
4.12. Погодження
напрямків
наукової
діяльності Директори НДІ
Щорічно,
лабораторій НДІ університету з провідними науковими
лютий установами НААН України
березень
4.13. Укладання договорів про проведення спільних Директори НДІ
На протязі
досліджень лабораторій НДІ ТДАТУ з провідними
2016-2021 р.
науковими установами НААНУ
4.14. Створення і систематичне поповнення бази даних Директор НДІ СЕР
Щорічно
щодо проблем с.-г. виробництва у південному регіоні АПВ півдня
країни
України
Підвищення ефективності використання
наукового потенціалу співробітників університету
4.15. Розроблення
і
впровадження
системи Проектор з НР,
2016 р.,
стимулювання впровадження наукових розробок проректор з НПР
вересень
співробітників університету у навчальний процес
4.16. Розроблення і впровадження системи наукового Проректор з НР,
2017 р.,
Зміст заходу

Виконавець

навантаження
співробітників
науково-дослідних проректор з НПР
інститутів університету на рівні 1000 год.
Підвищення рівня маркетингу наукових розробок у регіоні
4.17. Участь у міжнародній виставці «Агро-2016» (м. Проректор з НР
Київ) з демонструванням власних наукових розробок
4.18. Випуск проспекту наукових розробок університету Проректор з НР,
директори НДІ,
директор НДЧ
4.19. Публікація результатів досліджень співробітників Проректор з НР,
НДІ у науково-виробничих журналах України
директори НДІ
4.20. Організація і проведення Днів поля

Проектор з НР,
директори НДІ

перше
півріччя
2016 р.,
червень
2016 р.,
травень,
2019 р.,
січень
Не менше
30 статей
щорічно
Не менше
одного
щорічно
Постійно

4.21. Створення на сайті університету постійно діючої Проректор з НР
відео-рубрики «Науковці ТДАТУ - аграріям регіону»
Підвищення рівня співпраці Таврійського ДАТУ з вітчизняними та закордонними
науковими установами і навчальними закладами
4.22. Створення власного журналу для публікації Проректор з НР,
2016 р.
результатів
наукових
досліджень,
які
будуть начальник відділу
реєструватися у міжнародній науково-метричній базі міжнародних
Scopus
зв’язків
4.23. Укладання господарчих договорів на проведення Проректор з НР,
2017р.,
спільних досліджень із науковими установами НААН директор НДЧ
січень
України (на прикладі науково-дослідного центру з
механізації тваринництва ННЦ «ІМЕСГ» НААН
України)
4.24. Організація і проведення спільних (з науковими Проректор з НР
Один раз на
установами НААН України) міжнародних науководва роки
практичних конференцій
Покращення мотивації залучення студентської молоді
до наукової діяльності
4.25. Участь у II турі Всеукраїнських студентських робіт Проректор з НР,
Не менше 30
директор НДЧ
робіт
щорічно
4.26. Проведення преміальних наукових конкурсів на Проректор з НР,
Щорічно
кращу наукову студентську роботу, а також кращий директори НДІ,
науковий винахід
директор НДЧ
4.27. Створення студентського конструкторського бюро Проректор з НР,
2016 р.,
директори НДІ МЗ
січень
Півдня України і ЗС

