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№
за/п

Зміст роботи

Термін
виконання

Відповідальний за
виконання

1

2

3

4

І. Організаційні заходи
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.
9.

10.

11.
12.

Обговорення та затвердження плану науково- серпень 2019 р.
дослідної роботи факультету та кафедр
факультету на 2019-2020 н.р.

Декан факультету,
заступник декана з
наукової роботи та
інформатизації
освітнього процесу
Завідувачі кафедр
Розроблення плану підготовки та видання вересень 2019 р. Завідувачі кафедр
монографій
науково-педагогічними
працівниками кафедр факультету
Формування перспективного плану
жовтень-листо- Завідувачі кафедр
організації та проведення науково-практичних
пад 2019 р.
та науково-методичних конференцій, інтернетконференцій міжнародного, всеукраїнського та
регіонального рівнів на базі кафедр факультету
ІІІ
Всеукраїнська
науково-практична 23-24 жовтня
Бабюк Т.Й.
конференція «Від творчого педагога до
2019 року
творчої дитини: гармонія партнерської
взаємодії педагога з дитиною»
ІІ
Всеукраїнська
наукова
інтернет- 24-25 жовтня
Гудима Н.В.
конференція „Актуальні питання початкової'
2019 року
освіти: досвід, реалії,, перспективи”
Організація
роботи
професорсько- листопад 2019 р. Завідувачі кафедр
викладацького
складу
факультету
в
оформленні звіту про результати наукової
діяльності
Підготовка
матеріалів
для
реєстрації вересень-грудень Декан факультету,
фахового збірника університету з метою
2019 р.
заступник декана з
включення їх до Переліку фахових видань
наукової роботи та
України категорії Б
інформатизації
освітнього процесу
Контроль за інформаційним наповненням
постійно
Заступник декана
розділу «Наукова робота» веб-сайту факультету
Моніторинг наукових здобутків науково- листопад-грудень Заступник декана з
педагогічних працівників кафедр факультету2019 р.
наукової роботи та
інформатизації
освітнього процесу,
завідувачі кафедр
Організація видання збірників наукових
упродовж
Заступник декана з
праць викладачів та аспірантів факультету.
семестру
наукової роботи та
інформатизації
освітнього процесу
Участь у конференціях і семінарах різних
упродовж
Науково-педагогічні
рівнів
семестру
працівники
Організація та проведення наукових заходів
упродовж
Декан факультету,
різного рівня на факультеті
семестру
заступник декана,
завідувачі кафедр
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13.

Координація діяльності науково-дослідних
центрів i лабораторій факультету

постійно

14.

Робота з аспірантами

15.

Керівництво науковою роботою студентів

16.

упродовж
семестру
упродовж
семестру
упродовж
семестру

Заступник декана з
наукової роботи та
інформатизації
освітнього процесу
Наукові керівники

Робота у складі:
 експертних
рад
МОНУ
з
питань
проведення експертизи дисертацій,
 галузевих експертних рад Національного
агентства із забезпечення якості вищої
освіти:
 акредитаційної комісії:
 міжгалузевої експертної ради з вищої
освіти Акредитаційної комісії;
 експертних комісій МОНУ тощо.
ІІ. ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ КВАЛІФІКАЦІЇ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ
ПРАЦІВНИКІВ ФАКУЛЬТЕТУ
Підготовка тез, статей за результатами
упродовж
Науковонаукових досліджень викладачів з тематики,
семестру
педагогічні
передбаченої виконанням тем кафедр, та їхня
працівники
публікація у фахових вітчизняних і
зарубіжних наукових виданнях
Опублікування наукових статей науковоупродовж
Науковопедагогічних працівників факультету у
семестру
педагогічні
виданнях міжнародних наукометричних баз,
працівники
зокрема «Scopus», «Web of Science», «Index
Copemicus».
Опанування
кандидатських
дисертацій.
упродовж
НауковоПідготовка відповідних відгуків опонентів
семестру
педагогічні
працівники
Використання
надану
бібліотекою
упродовж
Науковоуніверситету
можливості
доступу
до
семестру
педагогічні
вітчизняних та зарубіжних повнотекстових та
працівники
реферативних електронних баз наукової
інформації
Участь у науково-практичних і науковоупродовж
Науковометодичних конференціях, семінарах, інтернетсеместру
педагогічні
конференціях міжнародного, всеукраїнського та
працівники
регіонального рівнів викладацьким складом
кафедр у 2019-2020 н.р.
Атестація
аспірантів
факультету
за
вересень –
Завідувачі кафедр,
результатами виконання індивідуального жовтень 2019 р. наукові керівники
плану.
Прийом на стажування на кафедри
упродовж
Завідувачі кафедр
факультету
науково-педагогічних
семестру
працівників закладів вищої освіти України

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Науково-педагогічні
працівники
Науково-педагогічні
працівники
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2

3
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ІІІ. НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА СТУДЕНТІВ ТА МОЛОДИХ НАУКОВЦІВ
1. Створення організаційних, методичних і
постійно
Завідувачі кафедр,
матеріально-технічних умов для розвитку
керівники
різних форм наукової творчості студентів
наукових гуртків і
проблемних груп
2. Проведення І туру олімпіади серед студентів грудень-січень Завідувачі кафедр
спеціальностей факультету
2020 р.
3. Активізація роботи із залучення студентів до
постійно
Керівники наукових
проведення наукових досліджень у наукових
підрозділів,
підрозділах факультету
керівники гуртків
4. Координація підготовки та проведення
05-06
Заступник декана з
XI наукової конференції молодих вчених
листопада
наукової роботи та
2019 р.
інформатизації
освітнього процесу,
завідувачі кафедр
5. Організація, проведення та контроль за
упродовж
Заступник декана з
роботою студентських наукових гуртків i
семестру
наукової роботи та
проблемних груп. Залучення до ix діяльності
інформатизації
здобувачів освіти молодших курсів
освітнього процесу
6. Організація
та
проведення
І
туру
Заступник декана з
листопад –
Всеукраїнського конкурсу студентських
наукової роботи та
грудень
наукових з галузей знань i спеціальностей
інформатизації
2019 р.
освітнього процесу,
завідувачі кафедр
7. Організація видання 36ipників наукових
упродовж
Заступник декана з
праць студентів і магістрантів факультету
семестру
наукової роботи та
інформатизації
освітнього процесу,
завідувачі кафедр
ІV. МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ
1. Інформування
науково-педагогічних
упродовж
Заступник декана з
працівників,
здобувачів
вищої
освіти
семестру
наукової роботи та
факультету щодо проведення міжнародних
інформатизації
наукових конференцій, семінарів тощо.
освітнього процесу,
завідувачі кафедр
2. Популяризація науково-дослідної роботи
постійно
Заступник декана з
кафедр факультету на міжнародному рівні
наукової роботи та
через публікації у виданнях, що входять до
інформатизації
наукометричних баз даних
освітнього процесу,
завідувачі кафедр
3. Організація та проведення міжнародних
упродовж
Заступник декана з
наукових заходів
семестру
наукової роботи та
інформатизації
освітнього процесу,
завідувачі кафедр

Заступник декана
педагогічного факультету
з наукової роботи та інформатизації
освітнього процесу

Бахмат Н.В.

