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1.

Продовжувати реалiзацiю комrrлексних
науково-дослiдних тем (вiдповiдно до планiв

роботи кафедр) iз пiдготовкою необхiдного
пакету докумеrrтiв

упродовж року
завiдувачi кафедр,

керiвники тем

1

Забезпечити пiдготовку професорсько-
викJIадацьким скJIадом наукових публiкацiй у
межах дослiджень iнiцiативноi тематики кафедр

у виданнJIх рiзного рiвня

упродовж року
завiдувачi кафедр,
викладачi кафедр

3.
Здiйснювати наукове керiвництво

аспiрантами, консультування написанням
докторських дисертаци

упродовж року
HayKoBl керlвники,

HayKoBi консультанти

4.
Захисти дисертацiй на здобуття наукових

ступенiв упродовж року
HayKoBi керiвники,

HayKoBi консультанти

5.
Пiдгоryвати HayKoBi семiнари та

презентувати ix на засiданнях кафедр упродовж року викладачi кафелр

6.
Узяти участь у наукових та науково-

методичних конференцiях, ceMiHapax та
вебiнарах рiзного рiвня

упродовж року викладачi кафедр

7.

Брати участь у мiжнародному ocBiTHboMy
проектi <WIN: writing fоr inclusion / письмо в

iнклюзивнiй ocBiTi> програми европейського
Союзу Еразмус* за напрямом КА201
Стратегiчнi партнерства в сферi шкiльноТ
освiтш> (краiЪи-партнери Iспанiя, Iталiя,
Угорrцина)

упродовж року

викладачi кафедри
математичного аналiзу

та iнформатики

8.

Видавати друком TaKi збiрники наукових
праць:

- <<Педагогiчнi науки>;

- кЗбiрник наукових праць викладачiв,
аспiрантiв, магiстрантiв i студентiв фiзико-
математичного факультеry (2022 р.)>

упродовж року

травень
2022 року

проф.Фазан В. В.

доц. Барболiна Т. М.
доц. Москаленко Ю.,Щ.

доц. Мокляк В. М.



9.

Брати участь у засiданнях науковоТ KoMiciT
вченоi ради Полтавського нацiонального
педагогiчного унiверситеry iMeHi
В. Г. Короленка

упродовж року
заступник декана
з науковоТ роботи

10.
Забезпечити нirлежну робоry наукових

проблемних груп сryдентiв на кафедрах
факчльтетч

упродовж року
завiдувачi кафедр,

керiвники груп

11.
Забезпечити належну робоry наукових

студентських rypTKiB на кафедрах факультеry упродовж року
завiдувачi кафедр,
керiвники гчрткiв

|2.

залl^rати членiв студентських наукових

rypTKiB i наукових проблемних груп до
пiдготовки гryблiкацiй та участi в
наукових/науково-методичних конференцiях,
ceMiHapax i вебiнарах рiзного рiвлlя

упродовж року

керiвники гурткiв i груп;
голова ради молодих

учених факультету,
голова студентського
наукового товариства

факультету

13.

Продовжити спiвпраrцо з Малою академiею
наук (наданнJ{ консультацiй учителям областi,
проведення ceMiHapiB, участь викладачiв у
роботi журi конкурсу-захисту наукових робiт
мiського й обласного етапiв)

упродовж року
завiдувачi кафедр,
викладачi кафедр

|4.
Продовжувати наукову спiвпрацю iз

закордонними й украIнськими закJIадами вищоi
освiти

упродовж року
завiдувачi кафедр,

закордоннi партнери

15.
Брати участь у ceMiHapi для магiстрантiв,

присвяченому правилам оформленнlI наукових
робiт та перевiрцi ix на п.пагiат

жовтень-
листопад
2021 року

завiдувачi кафедр,
викладачi кафелр

16"

Брати rIасть у ceMiHapi <<Академiчна

доброчеснiсть як засадничий принцип науковоi
дiяльностi>> для здобувачiв наукового ступеня
(доктор фiлософii>

листопад
2021 року

аспiранти, HayKoBi
керiвники, завiдувачi

кафедр

|7.

Пiдготувати й провести конференцii:

- ВсеукраiЪська науково-практична
конференцiя з мiжнародною участю
<ТрансформачiТ вищоi педагогiчноТ освiти:
свiтовий i украiЪський контексп>;

- VII ВсеукраiЪська науково-практична
Irrтернет-конференцiя молодих учених та
сryдентiв <HoBiTHi iнформачiйно-комунiкацiйнi
технологii в ocBiTi>>;

- Звiтна наукова конференцiя викладачiв,
аспiрантiв, магiстрантiв i сryлентiв фiзико-
математичного факультеry;

-Ш Всеукраihська науково-практична
конференцiя <Соцiально-еконоМiчнi, полiтичнi
та ryMaHiTapHi вимiри нацiонального та
мiсцевого розвитку);

- Регiональна
конференцiя <Щорога в

дня народження
(о. Г. Шаргея)>>

науково-практична
космос (до 125-рiччя вiд

tO. В. Кондратюка

листопад
2021 року

листопад
2021 року

травень
2022року

травень
2022 року

червень
2022року

викладачi кафедри
загальноi педагогiки

андрагогiки

викладачi кафедри
математичного аналiзу

та iнформатики

декан факультеry,
завiдувачi кафедр,

викладачi

викладачi кафедри
полiтекономiт

доц. Хорольський О. В.



18.

Пiдготувати до друку
наукових праць за
конференцiй:

- ВсеукраТнськоi

збiрники й матерiали

результатами таких

науково-практичноТ
конференцii з мiжнародною участю
<ТрансформачiТ вищоТ педагогiчноi освiти:
свiтовий i украiЪський контексп>;

- VII ВсеукраiЪська науково-практична
Iнтернет-конференцiя молодих учених та
сryдентiв <HoBiTHi iнформачiйно-комунiкацiйнi
технологii в ocBiTi>;

-П Всеукраihськоi науково-практична
конференцiя кСоцiально-економiчнi, полiтичнi
та ryMaHiTapHi вимiри нацiонального та
мiсцевого розвитку)

грудень
2021 року

грудень
2021 року

червень
2022року

викладачi кафедри
загальноТ педагогiки та

андрагогiки

викладачi кафедри
математичного аналiзу

та iнформатики

викладачi кафедри
полiтекономii

19.

Зорганiзувати й провести ITyp
ВсеукраiЪського конкурсу студентських
наукових робiт iз природничих, технiчних i
гчманiтапних наук

жовтень -
грудень

2021 року

HayKoBi керiвники

20.

Забезпечити участь переможцiв Irypy
ВсеукраiЪського конкурсу студентських
наукових робiт iз природничих, технiчних i
гуманiтарних наук у II Typi конкурсу

вiдповiдно до
tLцаrry

проведення
HayKoBi керiвники

2|
Зорганiзувати й провести перший етап

ВсеукраiЪськоi сryдентськоТ олiмпiади
(вiдповiдно до профiлiв кафедр)

жовтень-
листопад
2021 року

завiдувачi кафелр

,r,,
Засл5жати на засiданнях кафелр звiти

викладачiв факультеry про результати науковоi
роботи ч 2021 н. р.

грудень
2021 року

завiдувачi кафедр

23.
Органiзувати звiтiв аспiрантiв на засiданнях

кафедр

грудень
2021 року,

червень
2022року

завiдувачi кафедр,
викладачi кафедр,
HayKoBi керiвники

24.

Пiдготувати TeKcToBi й електроннi варiанти
звiтiв кафедр про наукову роботу у 2021 р. та
презентацii (Power Point) для оприлюднення на
piBHi унiверситету

до 15 сiчня
2022року

завiдувачi кафедр

25.
Заслгухати на засiданнi вченоТ ради

факyльтету звiт про наукову роботу у 202 1 роцi
лютии

2022року
заступник декана з

науковоi роботи

26.
Вiдвiдати ceMiHap з академiчноТ

доброчесностi для викладачiв унiверситеry
березень
2022 року

завlдувач
викладачi

кафедр,
кафедр,

27.

Спiвпрацювати зi студентським науковим
товариством, радою молодих учених факультеry
щодо пiдготовки наукових робiт, проведення
наукових заходiв до Тижня факультеry й iH.

упродовж року викладачi кафелр

28.

Здiйснювати наукове керiвництво такими
кiмнатами-музеями:

- кiмната-музей Г. Г. Ващенка;

- меморiальна аудиторiя М. Ф. Гур'сва;

- кiмната-музей М. Остроградського;

- кiмната-музей Ю. В. Кондратюка.

упродовж року
викладачi вiдповiдних

кафедр факультеry

29.
Зорганiзувати й провести, круглий стiл з

)дителями та студентами <<Математична ocBiTa:
проблеми та перспективи))

KBlTeHb
2022року

доц. Черкаська Л. П.
доц. Москаленко О. А.
доц. Марченко В. О.



доц. Москаленко Ю. Д.

30.

Зорганiзувати й провести виставку науковоТ
та науково-методичноТ продукцii викладачiв
кафедр факультету в межах святкування Тижня
науки в ykoaiHi

травень
2022року

заступник декана з
HayKoBoi роботи

31.
Звiти викладачiв кафедр про наукову робоry

у 202|-2022 н. р.

черевень
2022року

завiдувачi кафедр,
виюrадачi кафедр


