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1. Продовжити роботу з науково-дослідної теми, обговорювати результати 

досліджень на засіданнях кафедр та конференціях. 

зав. кафедрами впродовж 
навчального року 

 

2. Навчання (стажування) в іноземних ЗВО не менше 3-х місяців, 180 годин  (за 

планом стажування НПП). 

зав. кафедрами впродовж 
навчального року 

 

3. Визначення показника індекса Гірша у наукометричній базі Scopus зав. кафедрами впродовж 
навчального року 

 

4. Активізувати роботу НПП до оформлення документів на отримання грантів. зав. кафедрами Вересень 2019р.  

5. Висвітлення наукових досягнення лабораторій, центру за науковими напрямами в 

засобах масової інформації. 

Завідувачі центрами і 
лабораторією 

грудень 2019 – 
квітень 2020 р. 

 

6 Заслухати звіти викладачів факультету, які працюють за індивідуальними науково-
дослідними темами. 

зав. кафедрами вересень 2019  

7 Оформлення угод на співпрацю з ЗВО, ЗОШ,ЗДО. зав. кафедрами впродовж року  

8 Провести атестацію аспірантів, заслухати звіти аспірантів за навчальний рік. зав. кафедрами Лютий, червень 2020  

9 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  

10 Керівництво науково-дослідною роботою (консультування) здобувачів 
професорами. 

Керівник аспірантів впродовж року  

11 Активізувати викладачів факультету для отримання авторських свідоцтв. зав. кафедрами впродовж року  

12 Участь у виставках (регіональних, Всеукраїнських). зав. кафедрами впродовж року  

13 Провести І тур Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальних дисциплін із 

спеціальностей «Дошкільна освіта», «Початкова освіта». 

Підготувати переможців І туру Всеукраїнської студентської олімпіади до участі в 

ІІ турі Всеукраїнської студентської олімпіади за спеціальностями «Дошкільна 

освіта», «Початкова освіта». 

зав. кафедрами грудень 2019 – 
квітень 2020 р. 

 

14 Активізувати публікації наукових статей викладачами факультету в  журналах 

категорії Б, та які індексуються БД Scopus та Web of Science і публікації в 

зарубіжних періодичних наукових виданнях країн ОЄСР  

заст. декана з наукової 

діяльності 

 

впродовж 2019-2020 

н. р. 

 

15 Видання монографії кафедрою початкової освіти із теми «Підготовка майбутніх 

фахівців початкової освіти в умовах Нової Української школи» 

зав. кафедри грудень 2019   



16 Провести І тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з 
дошкільної педагогіки, початкової освіти. 

зав. кафедрами січень - лютий 
2020 р. 

 

17 Організувати та провести Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт зі 
спеціальності «Дошкільна освіта», «Початкова освіта». 

декан, зав. кафедри 
дошкільної освіти 

січень-травень 
2020 р. 

 

18 Організувати та провести: 
І. Дошкільна освіта 

1. Коучінг «Сторітелінг як засіб реалізації комунікативно-мовленнєвого напряму в 

освітньому процесі закладу дошкільної освіти»; 

2. Лайфхаки вихователю з використання STREAM-технологій в освітній діяльності; 

3. Освітній кластер «Готуємо дитину до навчання в Новій українській школі засобами арт-

терапії»; 

4. Методичний воркшоп «Формування творчої особистості дитини засобами музичного та 

образотворчого мистецтва»; 

5. Дискусійно-практична робота зі слухачами «Виховуємо здорову дитину». 

ІІ. Початкова освіта:  

1. Коучинг «Інтегрована особистісно-орієнтована технологія в ЗДО і ЗОШ І ступеня: 

проблеми наступності» 

2. Методичний воркшоп «Колективна авторська програма «Світ, в якому я живу» (1-2 кл.)  

3. Тьюторинг «Побудова освітньої траєкторії дитини засобами педагогіки партнерства в 

початковій школі»  

4. Скрайбінг «Формування вмотивованого учителя початкової освіти для Нової української 

школи»  

5. Вебінар «Конструювання і моделювання в Новій українській початковій школі»  

ІІІ. Інклюзивна освіта: 

1. Наукова студія (дискусійний майданчик) : «Трансформації в системі освіти дітей з ООП. 

Створення сприятливих умов для впровадження інклюзивної освіти в Україні»  

2. Воркшоп: «Командний підхід до навчально-виховної та корекційно-розвивальної роботи 

з дитиною з ООП в умовах інклюзивного навчального середовища» 

3. Наукова студія (дискусійний майданчик) : «Сучасні підходи до роботи з дітьми з ООП 

(РАС, ЗПР, мовленнєві порушення)» 

4. Освітній кластер: «Командна робота з дитиною з ООП. Діагностика та корекція» 

5. Майстер-клас: Основні підходи до роботи з дітьми з комплексними порушеннями» 

декан, зав. кафедри 

заст. декана з наукової 

діяльності 

впродовж 2018-2019 

н. р. 

 

19 10.1.Взяти участь у Всеукраїнському Фестивалі науки 
10.2 Звітувати на загальноуніверситетській конференції 
10.3 Взяти участь у «Науковому пікніку». 
10.4 Організувати та провести: 
10.4.1 Звітну науково-практичну конференцію студентів 

10.4.2 Звітну науково-практичну конференцію викладачів. 

10.4.3 Продовжувати впроваджувати оригінальні наукові заходи для викладачів 

та студентів 

зав. кафедрами 
заст. декана з наукової 

діяльності 

 

травень 2020 р. 

 

20 Перевірити:    



11.1 Організацію науково-дослідної роботи студентів кафедрами: дошкільної 
освіти, початкової освіти, педагогіки та інклюзивної освіти. 
11.2 Виконання плану науково-дослідної роботи викладачів 

декан 

декан 

Грудень 2019 р. 
Травень 2020 р. 

21. Брати активну участь у наукових конференціях, які проводяться закладами вищої 
освіти України та зарубіжжя. 

зав. кафедрами впродовж року  

22 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 

 

23 Співпрацювати із ЗВО України та зарубіжжя в науковій, навчальній діяльності, 
укласти угоди про співпрацю 

заст. декана з наукової 
роботи 

 

впродовж року 

 

24. Активізувати участь викладачів і студентів факультету в наукових проектах та 
грантових програмах 

заст. декана з наукової 
роботи 

впродовж року  

     



 


