Затверджено рішенням вченої ради
природничого факультету
ПНПУ імені В. Г. Короленка
(протокол № 1 від 28 серпня 2019 р.)
План
наукової роботи природничого факультету на 2019-2020 н.р.
№
п/п
1

2
3

4

Зміст

Термін
Виконавці
виконання
1. ОРГАНІЗАЦІЙНА РОБОТА
Виконання індивідуальної науково- Упродовж року Науково-педагогічні
дослідної роботи
працівники
Звіти викладачів кафедр про
наукову роботу у 2019-2020 н. р.
Організація роботи наукової
комісії ради природничого
факультету
Організація роботи навчальнонаукових лабораторій, центрів,
наукових шкіл

Грудень 2019 р. Завідувачі кафедр
Червень 2020 р.
Упродовж
Заст. декана з
року
наукової роботи
Упродовж
року

5

Організація та проведення наукових Упродовж
заходів різного рівня
року

6

Формування плану проведення
наукових конференцій у 2020 р.

Жовтень 2019
р.

7

Участь науково-педагогічних
працівників та студентів у
міжнародних освітньо-наукових
виставках
Участь у наукових стажуваннях у
закордонних партнерських
навчальних закладах та наукових
установах, розробка спільних
наукових проектів
Співпраця з науковими установами
НАН та НАПН Упродовж року

Упродовж
року

8

9

Керівники
навчальнонаукових
лабораторій,
центрів, наукових
шкіл
Декан факультету,
завідувачі
кафедр, заст. декана
з наукової роботи
Заст. декана з
наукової роботи,
завідувачі кафедр
Завідувачі кафедр,
науково-педагогічні
працівники

Упродовж
року

Упродовж
року

Упродовж
року

Декан, зав.
кафедрами,
заступник декана з
наукової роботи,

викладачі
Заступник
деканів з наукової
роботи
заступники деканів з
наукової роботи
Науково-педагогічні
працівники

10 Участь у розробці та виконанні
Квітень
плану проведення Днів науки - 2020 2020 р
в Університеті
11 Проведення виставки-ярмарку
Травень 2020 р.
наукового доробку факультетів
12 Забезпечення отримання охоронних Упродовж
документів на результати науковороку
дослідної діяльності
2. ВИКОНАННЯ НАУКОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ, ЩО
ФІНАНСУЮТЬСЯ ЗА РАХУНОК КОШТІВ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ,
ІНШИХ ДЖЕРЕЛ ФІНАНСУВАННЯ
13 Звіти про науково-дослідну роботу, Грудень 2019 р. Керівники тем
що виконувалася у 2019 р. за кошти
держбюджету
14 Організація написання та участі у Упродовж
Декан факультету,
конкурсах
проектів
науково- року
завідувачі
дослідних робіт, що фінансуються
кафедр
за рахунок коштів загального фонду
державного бюджету, за кошти
замовників
15 Участь у міжнародних грантах, Упродовж
завідувачі кафедр
наукових та освітніх проектах і року
програмах
16 Підготовка до подання МОН Згідно з
Декан факультету,
України
проектів
наукових оголошеним
завідувачі
досліджень, що фінансуватимуться МОН
кафедр
за рахунок коштів державного України
бюджету
конкурсом
17 Підготовка до подання МОН Згідно з
Рада
України
проектів
наукових оголошеним
молодих учених
досліджень молодих учених, що
МОН
фінансуватимуться
за
рахунок України
коштів державного бюджету
конкурсом
3. ПІДГОТОВКА КАДРІВ ВИЩОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ
18 Здійснення
замовлення
до Листопад 2020 Завідувачі кафедр
аспірантури та докторантури на р.
2020 р.
19 Наукове керівництво аспірантами, Упродовж
наукові керівники
здобувачами,
наукове року
(консультанти)
консультування
написанням
докторських дисертацій
20 Організація звітів аспірантів на Упродовж
засіданнях кафедр та здійснення року
контролю
за
виконанням

Завідувачі кафедр,
наукові керівники
(консультанти)

індивідуальних планів аспірантів
21 Залучення аспірантів до науковопошукової
роботи
над
проблематикою, відповідно до умов
ліцензування
та
акредитації
спеціальностей
22 Забезпечення якісного рецензування
монографій,
авторефератів
дисертацій; надання експертних
висновків та здійснення опонування
дисертацій
на
прохання
спеціалізованих вчених рад

23

24

25

26

27

28

29

30

Упродовж
року

Завідувачі кафедр,
наукові керівники
(консультанти)

Упродовж
року

Науково-педагогічні
працівники,
завідувачі
кафедр

4. НАУКОВА РОБОТА МОЛОДИХ УЧЕНИХ ТА СТУДЕНТІВ
Створення
організаційних, Упродовж
Заступники деканів з
методичних і матеріально-технічних року
наукової роботи,
умов для розвитку різних форм
завідувачі кафедр,
наукової творчості молодих учених,
Рада
студентів
молодих учених,
Студентське наукове
товариство
Організація участі студентів у Упродовж
Заступники деканів з
конкурсах та олімпіадах різного року
наукової роботи,
рівня
завідувачі кафедр
Підготовка
наукових
робіт Жовтень Завідувачі кафедр
студентів
до
Всеукраїнського листопад 2019
конкурсу студентських наукових
р.
робіт
Організація та проведення І етапу Грудень 2019 р. Заступники деканів з
Всеукраїнських
студентських
наукової роботи,
олімпіад
завідувачі кафедр
Планування роботи студентських Вересень 2019
Завідувачі кафедр
наукових гуртків та проблемних р.
груп
Організація
науково-дослідної Упродовж
Завідувачі кафедр,
роботи студентів у проблемних року
заступники
групах та гуртках
завідувачів
кафедр з наукової
роботи
Організація роботи Ради молодих Упродовж
Голова Ради
учених, Студентського наукового року
молодих
учених, Голова
товариства
Студентського
наукового
товариства
Участь молодих учених та студентів Упродовж
Рада молодих

у виставках, форумах, симпозіумах,
конференціях,
круглих
столах
різного рівня
31 Залучення молодих учених та
студентів Університету до участі у
розробці міжнародних наукових
проектів, грантів, пріоритетних
національних цільових програм
32 Консультування наукових робіт
учнів - членів МАН, участь у роботі
журі конкурсу МАН
33 Розвиток
системи
заохочення
студентів та магістрантів, які
активно
займаються
науководослідною діяльністю

року
Упродовж
року

учених,
Студентське наукове
товариство
Завідувачі кафедр,
відділ

Упродовж
року

Науково-педагогічні
працівники

Упродовж
року

Декан, зав.
кафедрами,
заступник декана з
наукової роботи,
голова
студентського
наукового
товариства (СНТ)
Викладачі

34 Розробки
та
виконання
індивідуальних наукових тем у
межах кафедральних
35 Виконання науково-дослідних робіт
із загальних комплексних наукових
тем кафедр
36 Сприяння діяльності студентського
наукового товариства природничого
факультету; наукове керівництво
його секціями

Упродовж
року
Упродовж
року

Зав. кафедрами

Упродовж
року

Декан, зав.
кафедрами,
заступник декана з
наукової роботи,
рада молодих
учених факультету,
викладачі, голова
студентської ради
факультету
(студдекан), голова
студентського
наукового
товариства (СНТ)
Викладачі

37 Участь викладачів у наукових Упродовж
експедиціях, проведення досліджень року
з
метою
збору
матеріалу,
поповненнями колекцій музейних
кімнат природничого факультету,
ботанічного
саду,
наукового
гербарію, фототек тощо
5. МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ

38 Підписання угод про співпрацю з
зарубіжними університетами та
науковими установами

Упродовж
року

39 Співпраця з зарубіжними
університетами та науковими
установами в рамках діючих угод

Упродовж
року

40 Створення можливостей для участі
у студентських обмінів у рамках
проекту «ERASMUS+»

Вересень 2019
р.,
травень 2020 р.

Декан, зав.
кафедрами,
заступник декана з
наукової роботи
Декан, зав.
кафедрами,
заступник декана з
наукової роботи
Декан, зав.
кафедрами,
заступник декана з
наукової роботи
Декан факультету,
завідувачі кафедр

41 Участь магістрантів, аспірантів та
Упродовж
науково-педагогічних працівників
року
Університету у міжнародних
програмах академічної мобільності
42 Наукове стажування та підвищення Упродовж
Декан факультету,
кваліфікації в закордонних ВНЗ
року
завідувачі кафедр
6. ВИДАВНИЧА ТА ІНФОРМАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ
43 Формування та друк ліцензованих
Упродовж
Редакції
та фахових видань факультету
року
ліцензованих та
фахових видань
факультету
44 Збільшення кількості публікацій за Упродовж
Завідувачі кафедр,
результатами наукових досліджень року
науково-педагогічні
у журналах з імпакт-фактором
працівники
та у закордонних виданнях
45 Збільшення кількості публікацій у
Упродовж
Завідувачі кафедр,
виданнях, що входять до
року
науково-педагогічні
наукометричних баз даних Scopus і
працівники
Web of Science
46 Представлення наукових праць
Упродовж
Завідувачі кафедр
викладачів в Інституційному
року
репозитарії Університету
Голова вченої ради факультету, декан

проф. М. В. Гриньова

Заступник декана з наукової роботи

доц. Н. М. Сас

