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№ 

п/п 

Зміст роботи Термін 

 виконання 

Відповідальний за 

виконання 

1. ОРГАНІЗАЦІЙНА РОБОТА 

1. Виконання індивідуальної науково-

дослідної роботи. 

Упродовж року Науково-педагогічні 

працівники 

2. Звіти викладачів кафедр про наукову 

роботу у 2018-2019 н.р. 

Грудень 2018р. 

Червень 2019 р. 

Завідувачі кафедр 

3. Контроль за виконанням планів нау-

ково-дослідної роботи кафедр психо-

лого-педагогічного факультету 

Упродовж року Заступник декана з 

наукової роботи 

4. Формування плану проведення нау-

кових конференцій у 2019 р. 

Жовтень 2019 р. Завідувачі кафедр, за-

ступник декана з нау-

кової роботи 

5. Організація та проведення наукових 

заходів різного рівня 

Упродовж року Відповідальні за нау-

кову роботу від ка-

федр 

6. Участь у виставках на наукових захо-

дах різного рівня 

Упродовж року Заступник декана з 

інноваційної діяльно-

сті та міжнародних 

зв'язків Рудич О.О. 

7. Участь науково-педагогічних праців-

ників та студентів у міжнародних 

освітньо-наукових виставках 

Упродовж року Заступник декана з 

інноваційної діяльно-

сті та міжнародних 

зв'язків Рудич О.О., 

завідувачі кафедр, на-

уково-педагогічні 

працівники,СНТ 

8. Участь у наукових стажуваннях у за-

кордонних партнерських навчальних 

закладах та наукових установах, роз-

робка спільних наукових проектів 

Упродовж року Заступник декана з 

інноваційної діяльно-

сті та міжнародних 

зв'язків Рудич О.О., 

науково-педагогічні 

працівники 
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№ 

п/п 

Зміст роботи Термін 

 виконання 

Відповідальний за 

виконання 

9. Співпраця з науковими установами 

НАН та НАПН 

Упродовж року Завідувачі кафедр 

10. Розробка та виконання плану прове-

дення Днів науки - 2019 в Універси-

теті 

Квітень 2019 р. Заступник декана з 

наукової роботи 

11. Участь у виставці-ярмарку наукових 

доробок факультетів Університету 

 

Травень 2019 р. Заступник декана з 

наукової роботи 

12. Наповнення та оновлення розділу 

"Наукова діяльність" офіційного веб-

сайту Університету 

Упродовж року Відповідальні згідно 

розпорядження від 02 

грудня 2016.№18 

13. Підготовка до  отримання охоронних 

документів на результати науково-

дослідної діяльності 

Упродовж року Викладачі, завідувачі 

кафедр, сектор інте-

лектуальної власності 

2. ВИКОНАННЯ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ, ЩО ФІНАНСУЮТЬСЯ ЗА 

РАХУНОК КОШТІВ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ, ІНШИХ ДЖЕРЕЛ 

ФІНАНСУВАННЯ 

14. Організація написання на участь у 

конкурсах проектів науково-

дослідних робіт, що фінансуються за 

рахунок коштів загального фонду 

державного бюджету, за кошти замо-

вників 

Упродовж року Завідувачі кафедр 
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№ 

п/п 

Зміст роботи Термін 

 виконання 

Відповідальний за 

виконання 

15. Участь у міжнародних грантах, нау-

кових та освітніх проектах і програ-

мах 

Упродовж року Заступник декана з ін-

новаційної діяльності 

та міжнародних зв'яз-

ків Рудич О.О., заві-

дувачі кафедр 

16. Підготовка до подання МОН України 

проектів наукових досліджень моло-

дих учених, що фінансуватимуться за 

рахунок коштів державного бюджету 

Згідно з ого-

лошеним МОН 

України конку-

рсом 

Голова Ради молодих 

учених 

3. ПІДГОТОВКА КАДРІВ ВИЩОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ 

17. Наукове керівництво аспірантами, 

здобувачами, наукове консультування 

написанням докторських дисертацій 

Упродовж року Наукові керівники 

(консультанти) 

18. Організація звітів аспірантів на засі-

даннях кафедр, раді психолого-

педагогічного факультету, здійснення 

контролю за виконанням індивідуа-

льних планів аспірантів 

Упродовж року Завідувачі кафедр, де-

кан психолого-

педагогічного факуль-

тету 

19. Активізація наукової роботи здобува-

чі наукових ступенів 

Упродовж року Завідувачі кафедр, на-

укові керівники (кон-

сультанти) 

20. Залучення аспірантів до науково-

пошукової роботи над проблемати-

кою, відповідно до умов ліцензування 

та акредитації спеціальностей 

Упродовж року Завідувачі кафедр, на-

укові керівники (кон-

сультанти) 

21. Залучення аспірантів до участі у під-

готовці і проведенні наукових заходів 

різного рівня  

Упродовж року Завідувачі кафедр, на-

укові керівники (кон-

сультанти) 

22. Забезпечення якісного рецензування 

монографій, авторефератів дисерта-

цій; надання експертних висновків та 

здійснення опонування дисертацій на 

прохання спеціалізованих вчених рад 

Упродовж року Науково-педагогічні 

працівники, завідувачі 

кафедр 

23. Захист дисертацій на здобуття науко-

вих ступенів 

Упродовж року Науково-педагогічні 

працівники 
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4. НАУКОВА РОБОТА МОЛОДИХ УЧЕНИХ ТА СТУДЕНТІВ 

24. Створення організаційних, методич-

них і матеріально-технічних умов для 

розвитку різних форм наукової твор-

чості молодих учених, студентів 

Упродовж року Заступник декана з 

наукової роботи, заві-

дувачі кафедр, Рада 

молодих учених, Сту-

дентське наукове то-

вариство 

25. Організація участі студентів науково-

дослідних заходах різного рівня 

Упродовж року Заступник декана з 

наукової роботи, заві-

дувачі кафедр 

26. Підготовка наукових робіт студентів 

до Всеукраїнського конкурсу студе-

нтських наукових робіт 

Жовтень-

листопад 

2018р. 

Завідувачі кафедр 

27. Організація і проведення Філологіч-

них читань, присвячених Дню наро-

дження В.О.Сухомлинського 

Вересень 

2018р. 

Завідувач кафедри фі-

лологічних дисциплін 

і методик їх викладан-

ня 

28. Організація та проведення І етапу 

Всеукраїнських студентських олімпі-

ад та конкурсу виконавської майстер-

ності 

Грудень 2018р. Заступник декана з 

наукової роботи, заві-

дувачі кафедр 

29. Планування роботи студентських на-

укових проблемних груп та творчих 

лабораторій 

Вересень 

2018 р. 

Завідувачі кафедр 

30. Організація науково-дослідної роботи 

студентів у проблемних групах та 

творчих лабораторіях 

Упродовж року Завідувачі кафедр, за-

ступники завідувачів 

кафедр з наукової ро-

боти 

31. Розробка науково-дослідних завдань 

для педагогічних практик студентів 

Вересень 

2018 р. 

Завідувачі кафедр, за-

ступники завідувачів 

кафедр з наукової ро-

боти, заступник дека-

на з питань практик 
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32. Підготовка та проведення ХІV між-

народної студентської науково-

практичної конференції "Формування 

сучасного освітнього середовища: те-

орія і практика". За матеріалами кон-

ференції видання збірника наукових 

праць студентів і магістрантів-

учасників конференції 

Березень 

2019 р. 

Заступник декана з 

наукової роботи, заві-

дувачі кафедр 

33. Організація роботи Ради молодих 

учених, Студентського наукового то-

вариства 

Упродовж року Голова Ради молодих 

учених, Голова Сту-

дентського наукового 

товариства 

33. Участь молодих учених та студентів у 

науково-дослідних заходах різного 

рівня (виставках,форумах. симпозіу-

мах, конференціях, круглих столах 

тощо) 

Упродовж року Голова Ради молодих 

учених, Голова Сту-

дентського наукового 

товариства 

34. Залучення молодих учених та студен-

тів факультету до участі у розробці 

міжнародних наукових проектів, гра-

нтів, пріоритетних національних ці-

льових програм 

Упродовж року Завідувачі ка-

федр,заступник декана 

з інноваційної діяль-

ності та міжнародних 

зв'язків Рудич О.О. 

35. Консультування наукових робіт-

членів МАН, участь у роботі журі 

конкурсу МАН 

Упродовж року Науково-педагогічні 

працівники 

5. МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ 

36. Співпраця з зарубіжними університе-

тами та науковими установами в рам-

ках діючих угод 

Упродовж року Завідувачі ка-

федр,заступник декана 

з інноваційної діяль-

ності та міжнародних 

зв'язків Рудич О.О. 

37. Участь магістрантів, аспірантів та на-

уково-педагогічних працівників фа-

культету у міжнародних програмах 

академічної мобільності 

Упродовж року Завідувачі ка-

федр,заступник декана 

з інноваційної діяль-

ності та міжнародних 

зв'язків Рудич О.О. 
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38. Наукове стажування та підвищення 

кваліфікації в закордонних ВНЗ 

Упродовж року Завідувачі ка-

федр,заступник декана 

з інноваційної діяль-

ності та міжнародних 

зв'язків Рудич О.О., 

декан психолого-

педагогічного факуль-

тету 

6. ВИДАВНИЧА ТА ІНФОРМАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ 

39. Випуск збірника студентських науко-

вих праць 

Березень 

2019 р. 

Заступник декана з 

наукової роботи 

40. Активізація видавничої діяльності 

шляхом збільшення кількості публі-

кацій за результатами наукових дос-

ліджень у журналах з імпакт-

фактором та у закордонних виданнях 

Упродовж року  Завідувачі кафедр, 

науково-педагогічні 

працівники 

41. Збільшення кількості публікацій у 

виданнях. що входять до наукометри-

чних баз даних Scopus iWeb of 

Science 

Упродовж року Завідувачі кафедр, на-

уково-педагогічні 

працівники 

42. Представлення наукових праць ви-

кладачів в Інституційному репозита-

рії Університету 

Упродовж року Завідувачі кафедр 

 

 

Заступник декана з наукової роботи                            С. П. Олійник 


