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МІЖРЕГІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ
Західнодонбаський інститут
ЗВІТ 
З НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ ЗА 2020 Р.

1. Чисельний склад науковців підрозділу у 2020 році:

Штатних 
(осіб)
Сумісників
(осіб)
докторів наук (ВАК)
1
докторів наук (ВАК)
1
кандидатів наук 
7
кандидатів наук 
3
докторів наук у галузі
-
докторів наук у галузі
-
докторів філософії
-
докторів філософії
-
аспірантів
-
аспірантів
-
викладачів без ступеню, які мають наукові публікації
4
викладачів без ступеню, які мають наукові публікації
3
Всього
12
Всього
7

2. Реєстрація у базі Google Акадємія;
кількість зареєстрованих співробітників – 19

Анотований звіт з виконання НДР

Кафедра соціально-гуманітарної підготовки та права: «Науково-методичне забезпечення якості освіти», науковий керівник - зав. кафедри Кушлакова Н. М., д.і.н., доцент
	Кафедра економіки та менеджменту «Проблеми та перспективи регіонального соціально-економічного розвитку», науковий керівник – зав. кафедри Тищенко Т.І., к.е.н.
	Робота кафедрами виконана у відповідності до календарного плану. Готується до друку звіт за заявленими темами дослідження – колективна монографія (грудень 2020 р.-березень 2021 р.),  керівник –Кушлакова Н.М., зав. сектором науково-дослідної роботи

ЗВЕДЕНІ ДАНІ ПРО НАУКОВО-МЕТОДИЧНУ ДІЯЛЬНІСТЬ У ПІДРОЗДІЛІ 

За результатами виконання планових наукових досліджень штатними співробітниками у 2020 році:

Розроблено навчально - методичних матеріалів, програм, тестів
Надруковано
Охоронні документи

Наукових статей, загалом
У тому числі
 у фахових виданнях
У тому числі у виданнях що індексо-вані у  Scopus
Кількість діючих у 2020 р. патентів та винаходів;

кількість отриманих у 2020 р. патентів та винаходів
107
13
5
3 (WoS)
-
-

Керівництво дисертаційними роботами, рецензування у 2020 році

Кількість науково-педагогічних співробітників, що є керівниками дисертаційних досліджень
Кількість молодих вчених, науковою роботою яких керують науковці підрозділу, у тому числі:
Рецензовано науковцями підрозділу

Аспірантів, докторантів МАУП
Пошукувачів  наукових ступенів, що закріплені за кафедрами (поза аспірантурою і докторантурою)
Дисертацій, авторефера-тів 
Наукових  статей
-
-
-
3
1


Участь у конференціях, симпозіумах, семінарах науковців, викладачів та фахівців підрозділу у 2020 році

Загальна кількість заходів за участю науковців підрозділу
Кількість доповідей, зроблених науково-педагогічним складом та фахівцями підрозділу
Кількість  надрукованих тез доповідей
міжнарод.
всеукр., інших
міжнарод.
всеукр., інших
міжнарод.
всеукр., інших
9
19
7
16
9
17

Відомості про науково-дослідну роботу та інноваційну діяльність 
студентів підрозділу у 2020 році:

		Кількість студентських наукових гуртків - 3
		Кількість членів студентських наукових гуртків – 19


Участь у конкурсах наукових робіт (всеукраїнських/ міжнародних)

Назва  конкурсу (галузь знань, спеціальність)
К-сть учасників / робіт Всеукр.  ІІ туру
К-сть запро-шен. на підсум. конф. ІІ туру
К-сть пере-мож-ців

Всеукраїнський студентський конкурс творчих і наукових робіт 2020 за темами прокурорсько-слідчої діяльності (9 жовтня-13 листопада)
5
-
-


Участь студентів у роботі наукових заходів у 2020 році

№
Теми форумів, конференцій 
(всеукраїнських/ міжнародних)
Місце проведення
Кіл-сть доповідей
Кіл-сть публікац.
1



2

3


4
Студентська науково-практична конференція
«Нові челенджі економічних, правових і гуманітарних наук в умовах карантинних обмежень», 04 грудня 2020 року 
Конкурс бізнес-проектів серед молоді міста, 4.12.2020
Проведення І туру Всеукраїнської студентської олімпіади (І-ІV курсів спеціальностей «Управління персоналом» і «Менеджмент»)
Студентська конференція за результатами проходження практики студентів ІІ- ІV курсів
м. Ізмаїл



 м. Павлоград


м. Павлоград


м. Павлоград
5



3


23


27
5



3


Всього:
58
6


ПЛАН
ПРОВЕДЕННЯ  НАУКОВИХ  ЗАХОДІВ
У  2021  РОЦІ

№ з/п
Найменування та тема заходу
Дата проведення

Відповідальні за підготовку та проведення 
1
2
3
4
1.
Студентська конференція за результатами проходження практики студентів ІІ- ІV курсів
Березень
Слинько О.Ю.
Сидоркіна Р.Д.

2.
Науково-практична конференція  "Управління стійким розвитком  регіону: стан, проблеми, перспективи"
Квітень
Кушлакова Н.М.
3.
Виставка науково-методичних розробок та праць професорсько-викладацького складу Західнодонбаського інституту ПрАТ «ВНЗ «МАУП»
Червень
Кушлакова Н.М.
Шестакова І.М.
4.
Круглий стіл з роботодавцями «Шляхи формування конкурентоспроможності майбутнього фахівця на регіональному ринку праці»
Жовтень
Житник Н.В.
Кушлакова Н.М.
Тищенко Т.І.
5.
Участь у Всеукраїнському конкурсі творчих робіт студентів старших курсів:
	І тур,

ІІ тур


Січень
І півріччя
Кушлакова Н.М.
Леонова О.В.
Тищенко Т.І.


