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ПЛАН ЗАХОДІВ
із удосконалення підготовки наукових кадрів вищої кваліфікації
в Інституті водних проблем і меліорації НААН
№
з/п

Суть заходу

Відповідальний
виконавець

Термін

1

2

3

4

1
2
3

4
5

6

І. Напрям удосконалення відбору аспірантів
Організація щорічних цільових виїздів до профільних ВНЗ провідних науковців ІВПіМ
(заст.директорів, докт.наук) для зустрічей з випускниками. Розробити графік таких виїздів
Заключення з профільними ВНЗ договорів про співпрацю з питань відбору кращих
студентів до аспірантури ІВПіМ НААН
Зміна формату (удосконалення процедури) приймання вступного іспиту до аспірантури
із спеціальності. Розробити порядок приймання цього іспиту
ІІ. Напрям удосконалення навчального процесу
Розробити і затвердити план лекцій провідних науковців з основ наукових досліджень,
виконання НДР, підвищення методологічного рівня аспірантів тощо
Забезпечити обов’язкову участь аспірантів у «Днях інформації», які проводять
Національна бібліотека ім. В.І.Вернадського та Держ. наукова с.-г. бібліотека НААН
Внести зміни до діючого «Положення про аспірантуру ІВПіМ НААН» в частині:
- унормування вимог щодо режиму праці аспірантів в інституті (розпорядку роботи,
бібліотечних днів, відпустки тощо);
- конкретизації (посилення) вимог до наукових керівників аспірантів;
- удосконалення процедури призначення тем та напряму досліджень;
- удосконалення методів планування та контролю за виконанням робіт
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ІІІ. Напрям щодо посилення вимог
На НТР відділу заслуховувати результати роботи аспірантів двічі на рік: 1 інформаційний
звіт (за півріччя) та 2 річний звіт.
Крім цього, річний звіт аспіранта розглядати на засіданні відповідної секції вченої ради
Після закінчення аспірантури приймати аспірантів на наукові посади в інститут тільки
після проходження процедури попереднього захисту дисертаційної роботи
Підготувати розпорядження по інституту, яким визначити обов’язкову присутність
аспірантів на засіданні спецради із захисту дисертаційних робіт
ІV. Напрям соціально-економічного забезпечення
1 % коштів спеціального фонду бюджету інституту акумулювати для цільової
фінансової підтримки експериментальних досліджень аспірантів. Розробити порядок
використання цих коштів
Вирішити питання поселення (проживання) аспірантів інституту денної форми навчання
у гуртожитку-готелі аспірантів НААН (пров. В.Жуковського, 6)
V. Загальні питання
Вивчити досвід підготовки кадрів вищої кваліфікації в наукових установах НААН та
НАН України. Підготувати звіт із відповідними висновками та пропозиціями
Забезпечити систематичне, 1 раз на рік – у січні-лютому, видання Зб. наукових праць
«Меліорація і водне господарство» та розробити заходи щодо включення його до
міжнародних наукометричних баз
Порушити клопотання перед ДІУЕВР і Держводагентством щодо відновлення статусу
фахового видання Ж. «Водне господарство України» із с.-г. і технічних наук
Опрацювати питання та розробити заходи щодо посилення кадрового потенціалу інституту
в частині докторів с.-г. наук за спеціальністю 06.01.02
Порушити перед НААН клопотання щодо можливості зарахування аспірантів на роботу за
сумісництвом за рахунок коштів загального бюджету
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