
ПЛАН НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ ФАКУЛЬТЕТУ ДОШКІЛЬНОЇ ТА ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ 
1. Продовжити роботу над фундаментальними науковими темами кафедр, 

обговорювати результати досліджень на засіданнях кафедр та конференціях 

 

зав. кафедрами 

 

впродовж року  

2. Заслухати звіти викладачів, які працюють за індивідуальними темами зав. кафедрами вересень 2018  

3. Провести атестацію аспірантів  зав. кафедрами лютий, червень  

4. Активізувати науково-дослідну роботу студентів: 

4.1. Поновити тематику проблемних груп і наукових гуртків; 

4.2. Залучити студентів до видання спільних з викладачами та практиками 

наукових праць; 

4.3. Активізувати участь студентів у Всеукраїнських, міжнародних та регіональних 

студентських наукових конференціях і конкурсах наукових, науково-методичних 

робіт і проектів 

зав. кафедрами, 

заступник декана з наукової 

–дослідної роботи 

впродовж року  

5. Провести І тур Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальних дисциплін по  

спеціальностям.  

Підготувати переможців І туру Всеукраїнської студентської олімпіади до участі в 

ІІ турі Всеукраїнської студентської олімпіади за спеціальностями «Дошкільна 

освіта», «Початкова освіта». 

зав. кафедрами грудень 2018 – 

квітень 2019 р. 

 

6. Активізувати викладачів факультету для публікації статей і тез у журналах, які 

індексуються БД Scopus та Web of Science  

заст. декана з наукової 

діяльності 

 

впродовж 2018-2019 

н. р. 

 

 

7. Підготувати студентські наукові роботи до участі у Всеукраїнському конкурсі з 

дошкільної педагогіки, початкової освіти. 

зав. кафедрами січень - лютий 

2019 р. 

 

8. Організувати та провести Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт зі 

спеціальності «Дошкільна освіта», «Початкова освіта». 

декан, зав. кафедри 

дошкільної освіти 

січень-травень 

2019 р. 

 

9. Організувати та провести: 
Всеукраїнську науково-практичну конференцію викладачів та вчителів – практиків 

«Державні стандарти дошкільної та початкової освіти в умовах Нової української школи: 

теорія і практика»  
Всеукраїнську конференцію з проблем вищої освіти і науки 

«Нова українська школа: теорія та практика», Х Всеукраїнська науково-практична 

конференція «Наука. Студентство. Сучасність. Патріотичне і громадянське виховання в 

декан, зав. кафедри  

заст. декана з наукової 

діяльності 

впродовж 2018-2019 

н. р. 

 

 



XXI столітті: проблеми, традиції, стратегічні орієнтири», Семінар «Інноваційні технології 

підготовки старших дошкільників до навчання в Новій українській школі». 

 

Організувати конкурс науково-методичних робіт студентів з питань дошкільної 

освіти. 

10. 8.1.Взяти участь у Всеукраїнському Фестивалі науки  

8.2. Звітувати на загальноуніверситетській конференції 

8.3. Організувати та провести: 

8.3.1. Звітну наукову конференцію студентів 

8.3.2. Звітну наукову конференцію викладачів. 

8.3.3. Продовжувати впроваджувати оригінальні наукові заходи для викладачів та 

студентів 

зав. кафедрами 

заст. декана з наукової 

діяльності 

 

травень 2019 р. 

 

 

11. Перевірити: 

9.1. Організацію на кафедрах науково-дослідної роботи студентів; 

9.2. Виконання плану науково-дослідної роботи викладачів 

 

декан 

декан 

 

листопад 2018 р. 

лютий 2019 р. 

 

12. Брати активну участь у наукових конференціях, які проводяться закладами вищої 

освіти України та зарубіжжя. 

зав. кафедрами впродовж року  

13. Популяризувати досягнення вітчизняної та зарубіжної психолого-педагогічної 

науки: 

- готувати тематичні виставки наукових праць вчених-співробітників факультету 

та освітніх галузей; 

- випускати тематичні бюлетені, присвячені ювілейним датам видатних 

українських вчених. 

 

 

зав. кафедрами 

 

 

впродовж року 

 

 

 

14. Співпрацювати із ЗВО України та зарубіжжя в науковій, навчальній діяльності, 

укласти угоди про співпрацю 

заст. декана з наукової 

роботи 

 

впродовж року 

 

15. Активізувати участь викладачів і студентів факультету в наукових проектах та 

грантових програмах 

заст. декана з наукової 

роботи 

впродовж року 

 

 

 
 


