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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1 Цей план встановлює порядок проведення заходів, спрямованих на забезпечення наукової 

та науково-технічної діяльності закладу вищої освіти Дунайського інституту Національного 

університету «Одеська морська академія» (далі – ДІ НУ «ОМА») в складі Національного 

університету «Одеська морська академія» (далі – НУ «ОМА»). 

Як відокремлений структурний підрозділ НУ «ОМА» керується своїми локальними 

документами, що стосуються наукових заходів ДІ НУ «ОМА», спрямованих на забезпечення 

наукової та науково-технічної діяльності, враховуючи рекомендації НУ «ОМА». 

1.2 ДІ НУ «ОМА» у своїй освітній діяльності керується Конституцією та законами України, 

указами Президента України, постановами Кабінету Міністрів України, наказами та іншими 

нормативними документами Міністерства освіти і науки України, Статутом, Колективним 

договором та Правилами внутрішнього розпорядку НУ «ОМА». 

1.3 Діяльність ДІ НУ «ОМА», як структурного підрозділу НУ «ОМА», є відкритою і 

прозорою, що забезпечується шляхом розміщення відповідної інформації на спеціальних стендах 

та дошках оголошень, офіційному веб-сайті, публікації у засобах масової інформації, трансляції по 

радіо- і телебаченню інтерв’ю та репортажів, а також виступів керівників і науково-педагогічних 

працівників ДІ НУ «ОМА». 

2. АНОТАЦІЯ 

Наукова і науково-технічна діяльність ДІ НУ «ОМА» впроваджувалась задля потреб 

суспільства, регіону і держави у технічному та технологічному розвитку шляхом взаємодії освіти, 

науки, бізнесу та влади. 

Рівень розвитку науки і техніки, згідно з Законом України «Про наукову та науково-технічну 

діяльність», є визначальним чинником прогресу суспільства, підвищення добробуту громадян, їх 

духовного та інтелектуального зростання. Розвиток науки вважається важливим, як джерело 

економічного зростання і невід’ємної складової національної культури та освіти, створення умов 

для реалізації інтелектуального потенціалу громадян у сфері наукової і науково-технічної 

діяльності, забезпечення використання досягнень вітчизняної та світової науки і техніки для 

задоволення соціальних, економічних, культурних та інших потреб суспільства. 

Головною стратегічною метою наукової діяльності ДІ НУ «ОМА» вважається її всебічна 

активізація та поглиблення взаємодії з навчальним процесом, запровадження нових організаційно-

структурних форм наукової підготовки висококваліфікованих фахівців та виконання 

конкурентоспроможних наукових розробок, підтримка встановлення нових та зміцнення існуючих 

напрямів професійної та науково-дослідницької співпраці з підприємствами морської галузі 

регіону, а також з іншими профільними закладами освіти.  
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У рамках наукової діяльності ДІ НУ «ОМА»  його кафедри виконували наукові (науково-технічні) 

роботи – наукові дослідження та науково-технічні (експериментальні) розробки з метою одержання 

наукового, науково-технічного (прикладного) результату. Основними видами наукової (науково-

технічної) роботи кафедр були: науково-дослідні, дослідно-конструкторські, проектно-

конструкторські, дослідно-технологічні, технологічні, пошукові та проектно-пошукові роботи, 

виготовлення дослідних зразків або партій науково-технічної продукції, а також інші роботи, пов’язані 

з доведенням нових наукових і науково-технічних знань до стадії практичного використання. 

3.  МЕТОЮ І ОСНОВНИМИ ЗАВДАННЯ НАУКОВОЇ РОБОТИ Є: 

Досягнення наукового результату у вигляді нових наукових знань, одержаних в процесі 

фундаментальних та прикладних наукових досліджень, зафіксованих на носіях інформації у вигляді 

звітів, публікацій наукових статей та науково-методичних документів.  

 

№ 

п/п 

Захід Термін 

виконання 

Відповідальні особи 

1.   Міжкафедральний методичний семінар (кафедра 

Інженерних дисциплін) 

остання 

середа місяця, 

протягом 

року 

Зав. кафедри ІД 

Тарасенко Т.В. 

2.  Організація походу на БТО (в рамках теми НДР 

кафедри СЕУіС) 

жовтень 2021 

року 

Заст. директора з АГР,  

Завідувач кафедри 

СЕУіС Маслов І.З. 

3.  Проведення Всеукраїнського радіодиктанту 

національної єдності 

листопад 2021 

року 

Заст. директора з 

НПР,  

Кафедра ГД 

4.  Щорічні звіти про обсяги (тривалість) підвищення 

кваліфікації / стажування НПП і ПП факультетів за 

2021 рік на засіданнях кафедр, Вченій раді ДІ НУ 

«ОМА», Вченій раді НУ «ОМА» 

листопад 2021 

року 

Заступник директора з 

НПР , 

Начальник НМВ, 

Завідувачі кафедр 

 

5.  Спільна Міжнародна науково-практична конференція 

з Херсонською державною морською академією, 

Батумською державною морською академією та 

Дунайським інститутом Національного університету 

«Одеська морська академія» 

листопад 2021 

року 

Директор ДІ НУ 

«ОМА»,   

Заступник директора з 

НПР, 

Завідувачі кафедр 

6.  Долучитися до вебінару НУ «ОМА»: «Запобігання 

плагіату в студентській і науковій роботі, практичні 

приклади та поради» 

листопад 2021 

року 

Заступник директора з 

НПР, 

Начальник НМВ, 

Завідувачі кафедр 

7.  Олімпіади листопад-

грудень 2021 

року 

Заступник директора з 

НПР  

Завідувачі кафедр 
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8.   Звіт з наукової діяльності кафедр грудень 2021 

року 

Всі завідувачі кафедр 

9.  Звіт з наукової діяльності ДІ НУ «ОМА»  грудень 2021 

року 

Заступник  директора 

з НПР  

10.  Звіт про видання навчально-методичної літератури на 

2022 рік на Вченій раді ДІ НУ «ОМА» 

грудень 

2021 року 

Начальник НМВ, 

Завідувачі кафедр ДІ 

НУ «ОМА»   

11.  Затвердження плану видання навчально-методичної 

літератури на 2021 рік на Вченій раді ДІ НУ «ОМА» 

грудень 

2021 року 

Начальник НМВ, 

Завідувачі кафедр ДІ 

НУ «ОМА»   

12.  Міжнародна конференція «Сучасні підходи до 

високоефективного використання засобів 

транспорту» 

грудень 

2021 року 

Заступник директора з 

НПР 

Завідувачі кафедр ДІ 

НУ «ОМА»   

13.  Звіти кафедр з НДР за 2021 календарний рік на 

засіданнях кафедр 

грудень 

 2021 року 

Заступник директора з 

НПР 

Завідувачі кафедр ДІ 

НУ «ОМА»   

14.  Процедура оцінювання (самоаналіз) науково – 

педагогічних і педагогічних працівників у 

структурних підрозділах 

грудень  

2021 року 

Директор ДІ НУ 

«ОМА»   

Заступник директора з 

НПР, 

Завідувачі кафедр ДІ 

НУ «ОМА»   

15.  Подання плану підвищення кваліфікації науково-

педагогічних і педагогічних працівників на 2021 рік 

грудень  

2021 року 

Директор ДІ НУ 

«ОМА»  Заступник 

директора з НПР 

Начальник НМВ 

16.  Аналіз діяльності ДІ НУ «ОМА» (картка № 9) 05 січня 

2021 року 

Директор ДІ НУ 

«ОМА» 

Заступник директора з 

НПР 

Начальник НМВ 

17.  Затвердження звіту виконання НДР у 2021 році в ДІ 

НУ «ОМА» на Вченій раді ДІ НУ «ОМА». Подання 

звіту про виконання НДР до науководослідної 

частини НУ «ОМА» 

до 25 січня 

2022 року 

Директор ДІ НУ 

«ОМА»  

Заступник директора з 

НПР 

Завідувачі кафедр  

18.  Щорічний моніторинг освітніх програм ДІ НУ 

«ОМА» 

січень 

2022 року 

Директор ДІ НУ 

«ОМА»   

Заступник директора з 

НПР 

Начальник НМВ ДІ 

НУ «ОМА»   

19.  Наукові роботи здобувачів вищої освіти протягом 

року 

Заст. директора з НПР  

Завідувачі кафедр ДІ 

НУ «ОМА»   
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20.  Реалізувати академічну кредитну мобільність закладу 

вищої освіти  

січень-

травень 2022 

року 

Заступник директора з 

НПР 

21.  Похід на Донбас (в рамках теми НДР кафедри НіУС) протягом 

року 

Заступник директора з 

АГР 

Завідувач кафедри 

НіУС Даниленко О.Б. 

22.  Конференція «Інноваційні підходи розвитку 

компетентнісних якостей фахівців в умовах 

професійного становлення» 

травень 2021 

року 

Зав.кафедри ГД 

Желясков В. Я.  

23.  Співорганізувати Міжнародну студентську 

конференцію на базі Батумської державної морської 

академії «INTERNATIONAL STUDENTS VIRTUAL 

CONFERENCE: PROSPECTS FOR THE 

DEVELOPMENT OF INNOVATED FLEET 

AND MARINE SPECIALISTS TRAINING»  

березень 2022 

року 

Директор ДІ НУ 

«ОМА»   

Заступник директора з 

НПР 

Завідувачі кафедр ДІ 

НУ «ОМА»   

24.  Річний звіт про виконання критеріїв надання та 

підтвердження статусу Національного 

квітень  

2022 року 

Директор ДІ НУ 

«ОМА»   

Заступник директора з 

НПР 

25.  Затвердження планів роботи кафедр на 2022-2023 

навчальний рік 

червень 

2022 року 

Директор ДІ НУ 

«ОМА»   

Заступник директора з 

НПР 

Начальник НМВ 

Завідувачі кафедр ДІ 

НУ «ОМА»   

26.  Подання рапортів про оголошення конкурсу на 

заміщення вакантних посад науково - педагогічних 

працівників кафедр 

червень  

2022 року 

Директор ДІ НУ 

«ОМА»   

Заступник директора з 

НПР 

Начальник НМВ 

Завідувачі кафедр 

27.  Оприлюднення на офіційному веб-сайті НУ «ОМА» 

рейтингових списків НПП та ПП за результатами 

оцінювання професійної діяльності у 2021-2022 

навчальному році 

до  

30 серпня  

2022 року 

Начальник НМВ ДІ 

НУ «ОМА»   

 

28.  Написання статей науково-педагогічними 

працівниками, що індексуються в наукометричних 

базах Skopus та Web of Science 

протягом 

року 

Заст. директора з НПР  

Завідувачі кафедр ДІ 

НУ «ОМА»   

 

Заступник  

з науково-педагогічної роботи, 

доктор педагогічних наук, професор     Ірина Смирнова 


