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№ Зміст роботи Термін Відповідальні 

ІІ. Наукова-дослідна робота 

1. 

Проведення міжнародних, всеукраїнських, 
регіональних конференцій, семінарів і 
круглих столів та участь у них викладачів і 
студентів факультету 

Упродовж 
року 

Деканат, завідувачі 
кафедр, заступник декана з 
наукової роботи 

2. 
Організація виставки наукових і мистецьких 
досягнень викладачів та студентів 
факультету 

Упродовж 
року 

Деканат, завідувачі 
кафедр, заступник декана з 
наукової роботи 

3. 
Заслуховування звітів докторантів та 
аспірантів на засіданнях кафедр та раді 
факультету 

Квітень 
2022 р. 

Декан, завідувачі кафедр, 
заступник декана з 
наукової роботи 

4. 

Надання пропозицій щодо замовлення місць 
аспірантури та докторантури для викладачів 
психолого-педагогічного факультету на 
2023 рік 

Квітень 
2022 р. 

Декан, завідувачі кафедр, 
заступник декана з 
наукової роботи 

5. 

Здійснення профорієнтаційної роботи щодо 
вступу до аспірантури зі спеціальностей 
Дошкільна освіта, Початкова освіта, 
Психологія 

Упродовж 
року Викладачі факультету 

6. 
Видання фахових наукових збірників «Етика 
та естетика педагогічної дії» та «Психологія 
і особистість» 

Двічі на рік доц. Лобач О. О.,  
доц. Тітов І. Г. 

7. 

Проведення зі студентами і магістрантами 
науково-дослідної роботи відповідно до 
планів, затверджених на засіданнях кафедр 
та раді факультету 

Упродовж 
року 

Викладачі, завідувачі 
кафедр, відповідальний за 
наукову роботу, голова 
студентського наукового 
товариства 

8. 

Організація роботи наукових гуртків, 
наукових творчих об’єднань, проблемних 
груп, творчих лабораторій на кафедрах Упродовж 

року 

Викладачі, завідувачі 
кафедр, відповідальний за 
наукову роботу, голова 
студентського наукового 
товариства 

9. 

Удосконалення індивідуальних науково-
дослідницьких завдань для студентів і 
магістрантів та організація НДР під час 
проходження ними виробничих 
педагогічних практик 

Упродовж 
року 

Викладачі, заступник 
декана з практик 

10. 

Організація науково-дослідної роботи 
студентів і магістрантів у рамках написання 
курсових, бакалаврських, магістерських 
робіт 

Упродовж 
року 

Викладачі, завідувачі 
кафедр 

11. 
Проведення для студентів першого курсу 
освітнього рівня бакалавр заходів із 
залучення до наукової роботи 

Жовтень  
2021 р. 

Заступник декана з 
наукової роботи, голова 
студентського наукового 
товариства 

12. Проведення студентських філологічних, Вересень  Викладачі, заступник 



  

 

 
 

 

педагогічних читань, присвячених дню 
народження В. О. Сухомлинського 

2021 р. декана з наукової роботи 

13. 

Організаційне забезпечення підготовки та 
видання публікацій (монографії, 
підручники, посібники, словники, 
довідники, доповіді, статті у фахових 
журналах і статті у міжнародних наукових 
виданнях, внесених до наукометричних баз 
«Scopus», «Web of Science» чи з імпакт-
фактором тощо) 

Упродовж 
року Завідувачі кафедр 

14. 
Залучення викладачів факультету до 
проходження навчання за сертифікатними 
програмами 

Упродовж 
року 

Завідувачі кафедр, 
заступник декана з 
наукової роботи 

15. 

Підвищення якості професорсько-
викладацького складу факультету на основі 
підготовки й захисту кандидатських і 
докторських дисертацій та отримання 
вчених звань 

Упродовж 
року 

Завідувачі кафедр, 
заступник декана з 
наукової роботи 

16. 

Робота над розширенням меж 
представлення наукових праць викладачів 
психолого-педагогічного факультету в 
Інституційному репозитарії ПНПУ                    
імені В. Г. Короленка 

Упродовж 
року 

Завідувачі кафедр, 
заступник декана з 
наукової роботи 

17. 

Підготовка студентів і магістрантів до участі 
в наукових заходах факультету (конференції, 
семінари, педагогічні читання, дискусійні 
круглі столи, фестивалі, методичні 
майстерні тощо) 

До березня 
2022 р. 

Викладачі, завідувачі 
кафедр, заступник декана з 
наукової роботи, голова 
студентського наукового 
товариства 

18. Підготовка студентів до участі у 
Всеукраїнському конкурсі наукових робіт 

Упродовж 
року 

Викладачі, заступник 
декана з наукової роботи 

19. 

Проведення І етапу предметних олімпіад зі 
спеціальностей: Початкова освіта, 
Дошкільна освіта, Соціальна робота, 
Психологія, Спеціальна освіта, Музичне 
мистецтво 

Квітень  
2022 р. 

Голова студентського 
наукового товариства, 
заступник декана з наукової 
роботи, завідувачі кафедр 

20. 

Проведення І етапу конкурсу студентських 
наукових робіт. Підготовка студентів до 
участі у ІІ етапі Всеукраїнського конкурсу 
наукових робіт 

Жовтень  
2021 р. 

Голова студентського 
наукового товариства, 
заступник декана з 
наукової роботи 

21. 

Підготовка та проведення ХVІІ Міжнародної 
студентської науково-практичної 
конференції «Формування сучасного 
освітнього середовища: теорія і практика». 
Видання збірника наукових праць студентів 
і магістрантів 

Березень 
2022 р. 

Голова студентського 
наукового товариства, 
заступник декана з 
наукової роботи 

22. Проведення заходів, присвячених річницям 
видатних педагогів, психологів, методистів 

Упродовж  
року 

Заступник декана з 
наукової роботи 

23. Упровадження результатів науково- Упродовж  Викладачі, завідувачі 



  

 

 
 

 

дослідницьких робіт у практичній діяльності 
закладів середньої освіти, закладів 
дошкільної освіти, Полтавського обласного 
центру соціальних служб для молоді, 
громадських організаціях 

року кафедр 

24. 

Залучення студентів і магістрантів до 
виступів з науковими доповідями на 
Всеукраїнських науково-практичних 
конференціях, методичних семінарах, 
написання статей, методичних 
рекомендацій, методичних посібників 

Упродовж  
року 

Викладачі, завідувачі 
кафедр, заступник декана 
з наукової роботи 

25. Проведення конкурсу виконавської 
майстерності 

Лютий 
2022 р. 

Викладачі кафедри 
музики 

26. 

Проведення заходів до Дня науки 
Травень  
2022 р. 

Голова студентського 
наукового товариства, 
заступник декана з 
наукової роботи 

 
 
Декан 
психолого-педагогічного факультету     Н. СУЛАЄВА 
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