
 



ПЛАН 
НАУКОВОЇ РОБОТИ 

Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини на 2016 рік 
 

№ 
з/п 

Зміст роботи Термін 
виконання 

Відповідальний за 
виконання 

ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАХОДИ 
1. Розробка та затвердження на засіданнях 

вчених рад факультетів/інституту планів 
науково-дослідної діяльності кафедр 

Січень 2016 р. Факультети, інститут, 
кафедри 

2. Планування роботи науково-дослідних 
лабораторій, центрів, наукових шкіл  

Січень 2016 р. Завідувачі структурних 
підрозділів 

3. Формування плану видавничої діяльності  Січень 2016 р. Кафедри університету 
4. Підведення підсумків І етапу 

Всеукраїнського конкурсу студентських 
наукових робіт 

Січень 2016 р. 
 

Відділ наукових 
досліджень, інновацій та 
міжнародного 
співробітництва 

5. Звіт на вченій раді університету про наукову і 
науково-технічну діяльність університету за 
2015 р.  

Січень 2016 р. Проректор з наукової 
роботи та міжнародного 
співробітництва  

6. Оновлення інформації наукового порталу 
університету 

Упродовж року Відділ наукових 
досліджень, інновацій та 
міжнародного 
співробітництва 

7.  Проведення засідань Науково-технічної ради  Згідно плану Проректор з наукової 
роботи та міжнародного 
співробітництва 

8. Звіти за завершеними темами наукових 
досліджень кафедр університету 

Згідно плану  Керівники кафедральних 
тем наукових досліджень 

9. Реєстрація в Українському інституті науково-
технічної і економічної інформації нових, 
закриття завершених тем наукових 
досліджень кафедр 

Січень 2016 р. Начальник відділу наукових 
досліджень, інновацій та 
міжнародного 
співробітництва 

10. Подання до Українського інституту науково-
технічної і економічної інформації заключних 
звітів по завершених темах наукових 
досліджень, що фінансувалися за рахунок 
коштів загального фонду державного 
бюджету 

Січень 2016 р. Начальник відділу наукових 
досліджень, інновацій та 
міжнародного 
співробітництва 

11. Звіт за етапом 2015 р. перехідних наукових 
досліджень, що виконувалися за рахунок 
видатків загального фонду державного 
бюджету 

Лютий 2016 р. Керівники наукових 
досліджень 

12. Звіти по результатах завершених у 2016 р. 
наукових досліджень, що фінансувалися з 
видатків державного бюджету 

Листопад 2016 р. Керівники наукових 
досліджень 

13. Атестація стипендіатів Кабінету Міністрів 
України для молодих учених 

Лютий 2016 р. Стипендіат КМУ для 
молодих вчених 

14. Висунення претендентів на здобуття 
стипендії Кабінету Міністрів України для 
молодих учених 

Лютий 2016 р. Факультети/інститут  

15. Подання претендентів та їх робіт на 
присудження Премії Верховної Ради України 

Лютий 2016 р. Факультети/інститут 



16. Затвердження тем дисертаційних досліджень 
викладачів університету 

Упродовж року Вчена рада університету 

17. Рекомендування до друку наукових та 
навчально-методичних видань університету 

Упродовж року Вчена рада університету 

18. Формування штатного розпису 
фундаментальних та прикладних наукових 
досліджень університету 

Лютий 2016 р. Економічний відділ  

19. Формування в єдиній інформаційній системі 
«Наука в університетах» тематичних планів 
науково-дослідних робіт 

Лютий 2016 р. Керівники наукових 
досліджень, начальник 
відділу наукових 
досліджень, інновацій та 
міжнародного 
співробітництва 

20. Підготовка до проведення на базі 
університету ІІ туру Всеукраїнського 
конкурсу студентських наукових робіт з 
галузі «Педагогічні науки» та ІІ етапу 
Всеукраїнських студентських олімпіад з 
дисципліни «Політологія» та спеціальності 
«Технологічна освіта» 

Січень – лютий 
2016 р. 

Члени оргкомітетів, 
завідувачі кафедр  

21. Підведення підсумків І етапу Всеукраїнських 
студентських олімпіад 

Лютий 2016 р. Оргкомітет олімпіад 

22. Підведення підсумків І туру Всеукраїнського 
конкурсу студентських наукових робіт 

Грудень 2016 р. Оргкомітет конкурсу 

23. Проходження наукових стажувань Упродовж року Викладачі університету 
24. Захист дисертаційних досліджень Упродовж року Викладачі університету 
25. Забезпечення системного доступу до 

реферативних баз даних та повнотекстового 
вільного доступу до наукових видань  

Упродовж року Бібліотека університету 

26. Формування та видання наукових фахових 
збірників університету 

Упродовж року Редакційний відділ 

27. Організація та проведення міжнародних, 
всеукраїнських, регіональних конференцій та 
семінарів, «круглих столів» 

Згідно окремого 
плану 

Факультети/інститут, 
кафедри 

28. Діяльність Ради молодих науковців Згідно окремого 
плану 

Голови Ради молодих 
науковців 
університету/факультетів/ 
інституту 

29. Діяльність Студентського наукового 
товариства  

Згідно окремого 
плану 

Голови Студентського 
наукового товариства 
університету/факультетів/ 
інституту 

30. Організація та проведення Всеукраїнського 
фестивалю науки 

Квітень - 
травень 2016 р. 

Відділ наукових 
досліджень, інновацій та 
міжнародного 
співробітництва 

31. Подання до МОН України претендентів на 
отримання вчених звань 

Упродовж року Відділ аспірантури і 
докторантури 

32. Проведення конкурсного відбору проектів 
фундаментальних і прикладних наукових 
досліджень  

Травень – 
червень 2016 р. 

Науково-технічна рада 
університету 

33. Участь у міжнародних та всеукраїнських 
наукових заходах за межами університету 

Упродовж року Науково-педагогічні 
працівники, аспіранти, 
докторанти, студенти 



34. Організація діяльності студентських 
наукових гуртків та проблемних груп 

Упродовж року Завідувачі кафедр, 
викладачі 

35. Підведення підсумків наукової і науково-
технічної діяльності університету  

Грудень 2016 р. Відділ наукових 
досліджень, інновацій та 
міжнародного 
співробітництва 

36. Обговорення та затвердження тем наукових 
досліджень викладачів 

Упродовж року Науково-технічна рада, 
вчена рада  

37. Звіти аспірантів, докторантів та здобувачів 
про хід виконання наукових досліджень 

Жовтень 2016 р. Відділ аспірантури та 
докторантури 

38. Проведення презентацій наукових видань, 
зустрічей з вченими, читання публічних 
лекцій. Ознайомлення  студентів з  новими  
науковими дослідженнями 

Упродовж року Кафедри університету 

39. Участь у конкурсах на отримання 
академічних грантів, стипендій 

Упродовж року Викладачі університету 

40. Зустрічі з представниками міжнародних  
програм академічної мобільності  

Упродовж року Координатор з 
міжнародного 
співробітництва 

41. Рецензування монографій, авторефератів 
дисертацій; експертиза та опонування 
дисертацій  

Упродовж року Науково-педагогічні 
працівники 

42. Проведення науково-методичних семінарів 
для молодих науковців 

Упродовж року Кафедра педагогіки та 
освітнього менеджменту 

43. Проведення науково-методичних семінарів 
по написанню статей у виданнях, що входять 
до наукометричних баз даних 

Упродовж року Відділ наукових 
досліджень, інновацій та 
міжнародного 
співробітництва 

44. Проведення конкурсу «Кращий молодий 
науковець», «Кращий молодий вчений» 

Квітень  
2016 р. 

Рада молодих науковців 

45. Проведення конкурсу «Кращий студент-
науковець» 

Квітень  
2016 р. 

Студентське наукове 
товариство 

46. Проведення конкурсу серед студентів 
«Найрозумніший» 

Квітень  
2016 р. 

Студентське наукове 
товариство 

 ПРОВЕДЕННЯ НАУКОВИХ ЗАХОДІВ  
1. Міжнародна науково-практична конференція 

«Иноязычное образование: векторы 
развития» у м. Брест, Білорусія 

26 січня 2016 р. Факультет іноземних мов 
 

2. Всеукраїнський  науково-методичний семінар 
«Інноваційні технології в організації виховної 
роботи у початковій школі». 

10 лютого 
2016р. 

Факультет початкової 
освіти 
 

3. Регіональний науково-методичний семінар 
для молодих учених та студентів «Сучасні 
підходи до методики та проведення науково-
педагогічних досліджень в галузі дошкільної 
та корекційної освіти» 

17 лютого 2016 р. Факультет дошкільної та 
колекційної освіти 
 

4. Науково-методичний семінар «Імітаційно-
моделюючі педагогічні програмні засоби та 
їх використання» 
 

18 лютого 
2016 р. 
 

Факультет фізики, 
математики та інформатики, 
кафедра інформатики та 
ІКТ 

5. Науково-практичний семінар «Психологія 
особистісного успіху» 

18 лютого 2016 р. Факультет соціальної та 
психологічної освіти, 
кафедра психології 



6. Всеукраїнська інтернет-конференція 
«Природничі науки в системі освіти» 

18 лютого 
2016 р. 

Природничо-географічний 
факультет 

7. Науково-методичний семінар 
«Формування готовності вчителя фізичного 
виховання до реалізації освітніх завдань» 

25 лютого 2016 р. Факультет фізичного 
виховання, 
кафедра теорії і методики 
фізичного виховання 

8. Науково-практична Інтернет-конференція 
«Ресурсно-орієнтоване навчання у вищій 
школі: проблеми, досвід, перспективи» 

22-26 лютого 
2016 р. 

Факультет іноземних мов 
 

9. Всеукраїнський науковий семінар 
«Професіоналізм викладача ВНЗ: 
компетентнісний підхід» 

24 лютого 2016 р. Факультет соціальної та 
психологічної освіти, 
кафедра педагогіки та 
освітнього менеджменту 

10. Міжнародна науково-практична конференція 
“World in the dialogue. Intercultural problems in 
the religious, business, communication and 
educational context”. – Poznan. – Polska, 2016 

29 лютого – 
01 березня 
2016 р. 

Факультет іноземних мов 
 

11. Науково-методичний семінар для вчителів 
початкової школи Уманського району з 
проблеми «Вивчення понять з 
природознавства». 

10-17 березня 
2016 р. 

Факультет початкової 
освіти 
 

12. Всеукраїнський науково-методичний семінар 
«Особливості виховної роботи з 
важковиховуваними дітьми». 

10 березня 
2016 р. 
 

Факультет початкової 
освіти 
 

13. Студентська Інтернет-конференція 
«Інноватика в навчально-виховному процесі 
початкової школи». 

10-11 березня 
2016 р. 

Факультет початкової 
освіти 
 

14. Всеукраїнська наукова студентська 
конференція «Пріоритети розвитку 
національної економіки України: стратегія і 
перспективи»  

11 березня  
2016 р. 

НН інститут економіки та 
бізнес-освіти  

15. Регіональна науково-методична конференція 
«Особистість в стресових ситуаціях: 
психологічний та соціальний аспекти»   

16 березня 2016 р. Факультет соціальної та 
психологічної освіти, 
кафедра психології 

16. Всеукраїнська науково-практична 
конференція «Інформаційно-комунікаційні 
технології навчання» 

16–17 березня 
2016 р. 
 

Факультет фізики, 
математики та інформатики, 
зав. кафедрою інформатики 
та ІКТ 

17. ІІ тур Всеукраїнського конкурсу 
студентських наукових робіт з галузі 
«Педагогічні науки» 
 

16-18 березня 
2016 р. 

Факультет соціальної та 
психологічної освіти, 
кафедра педагогіки та 
освітнього менеджменту 

18. Всеукраїнський конкурс читців-декламаторів 
для студентів та учнів ЗОШ 

17 березня  
2016 р. 
 

Факультет української 
філології, 
заступник декана з наукової 
роботи, керівник науково-
дослідної лабораторії 
«Театр слова» 

19. Історико-біографічна конференція 
«Уманщина в іменах» 

18 березня 
2016 р. 

Історичний факультет, 
кафедра історії культури та 
методики навчання 
гуманітарних дисциплін 



20. Науково-методичний семінар для вчителів 
початкової школи міста «Вивчення понять з 
літературного читання» 

18-19 березня 
2016 р. 

Факультет початкової 
освіти 
 

21. Науково-практичний семінар «Розвиток 
комунікативних навичок у студентів – 
психологів: тренінгові заняття» 

22 березня 2016 р. Факультет соціальної та 
психологічної освіти, 
кафедра психології 

22. VII Міжнародна науково-практична 
конференція «Формула компетентності 
сучасного перекладача» 

23 березня 
2016 р. 

Факультет іноземних мов 
 

23. ІІІ Міжнародна науково-практична 
конференція «Інноваційний розвиток вищої 
освіти: глобальний та національний виміри 
змін» 

23-24 березня 
2016 р. 

Факультет іноземних мов 

24. ІІІ Всеукраїнська науково-практична 
конференція молодих учених та студентів 
«Сучасні проблеми і перспективи 
економічної динаміки» 

24 березня 
2016 р. 

НН інститут економіки та 
бізнес-освіти  

25. ІV Всеукраїнська науково-практична 
Інтернет-конференція «Перспективи розвитку 
туристичної індустрії в Україні: регіональні 
аспекти» 

24 березня 
 2016 р. 

НН інститут економіки та 
бізнес-освіти 
 

26. Науково-практичний семінар, присвячений 
Всесвітньому Дню Боротьби з туберкульозом 
«Туберкульоз: запитання та відповіді» 

24 березня 
2016 р. 
 

Факультет фізичного 
виховання, 
кафедра медико-біологічних 
основ фізичної культури 

27. Всеукраїнська науково-практична 
конференція «Інклюзивна освіта: теорія, 
методика, практика» 

24 березня  
2016 р. 
 

Факультет дошкільної та 
колекційної освіти, 
кафедра корекційної 
педагогіки та психології 

28. Всеукраїнська наукова конференція 
«Актуальні дослідження суспільних наук» 

24 березня 
 2016 р. 

Історичний факультет, 
кафедра суспільних 
дисциплін 

29. V Всеукраїнська наукова конференція 
«Діяльність психологічної служби в 
незалежній Україні» 

24 березня  
2016 р. 

Факультет соціальної та 
психологічної освіти, 
кафедра психології 

30. Майстер-клас «Використання 
хмароорієнтових сервісів в науковій роботі 
викладача» 

25 березня 
2016 р. 
 

Факультет фізики, 
математики та інформатики, 
зав. кафедрою інформатики 
та ІКТ 

31. Регіональний науково-методичний семінар 
«Формування в учнів початкової школи 
громадянськості у процесі вивчення курсу  
«Я і Україна» 

27 березень  
2016 р. 
 

Факультет початкової 
освіти 
 

32. Майстер-клас «Виявлення основних проявів 
заїкання у дітей дошкільного віку» на базі 
ДНЗ № 31 

29 березня  
2016 р. 

Факультет дошкільної та 
корекційної освіти, 
кафедра корекційної 
педагогіки та психології 

33. Міжкафедральний науково-методичний 
семінар «Використання педагогічного 
програмного забезпечення у психолого-
педагогічній підготовці вчителя» 

30 березня 
2016 р. 
 

Факультет фізики, 
математики та інформатики, 
кафедра інформатики та 
ІКТ 

34. IV Всеукраїнський науково-методичний 
семінар для науковців, практичних 

31 березня  
2016 р. 

Факультет дошкільної та 
колекційної освіти  



працівників, студентів «Формування освітніх 
компетенцій дитини: проблеми, розвиток, 
супровід» 

 

35. Четверта Всеукраїнська науково-практична 
Інтернет-конференція 
«Фізична культура дітей, підлітків, молоді та 
дорослого населення в сучасному світі» 

7 квітня 2016 р. Факультет фізичного 
виховання, 
кафедра теорії і методики 
фізичного виховання 

36. Науково-практичний семінар, присвячений 
Всесвітньому Дню здоров’я 
 

7 квітня 
2016 р. 

Факультет фізичного 
виховання, кафедра медико-
біологічних основ фізичної 
культури 

37. XV Міжнародна науково-практична 
конференція молодих учених і студентів 
«Політ. Сучасні проблеми науки» 

8–9 квітня  
2016 р. 

Факультет іноземних мов 
 

38. ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади 
з навчальної дисципліни «Політологія» 

13–15 квітня 
2016 р. 

Історичний факультет, 
кафедра суспільних 
дисциплін 

39. V Всеукраїнська науково-практична інтернет 
– конференція «Актуальні проблеми 
фізичного виховання: теорія та практика» 
 

14 квітня  
2016 р. 

Факультет фізичного 
виховання, 
кафедра спортивних 
дисциплін 

40. Всеукраїнська студентська науково-
практична конференції «Історія науки – 
майбутньому учителю» 

14–15 квітня 
2016 р. 
 

Факультет фізики, 
математики та інформатики, 
кафедра вищої математики 

41. VII Всеукраїнська студентська наукова 
Інтернет-конференція «Комп’ютери у 
навчальному процесі» 

14–15 квітня 
2016 р. 

Факультет фізики, 
математики та інформатики, 
кафедра інформатики та 
ІКТ 

42. VІ Всеукраїнська науково-практична 
конференція викладачів, молодих учених та 
студентів «Географія та екологія: наука і 
освіта» (до 25-річчя Незалежності України) 

14-15 квітня 
2016 р. 

Природничо-географічний 
факультет 

43. Міжнародна науково-практична конференція 
«Сучасні проблеми германського та 
романського мовознавства» 

15 квітня 2016 р. Факультет іноземних мов 
 

 Всеукраїнська студентська науково-
практична конференція «Перспективи і 
напрями становлення та розвитку 
педагогічної науки очима студентської 
молоді» 

19-20 квітня 
2016 р 

Факультет соціальної та 
психологічної освіти, 
кафедра психології 

44. Регіональний науково-методичний семінар 
«Впровадження комунікаційних 
інформаційних технологій навчання у вищій 
школі» 

20 квітня 2016 р. Факультет початкової 
освіти 
 

45. ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади 
зі спеціальності «Технологічна освіта». 

20-22 квітня 
2016 р. 

Факультет професійної та 
технологічної освіти 
 

46. Всеукраїнська науково-практична 
конференція «Формування 
здоров’язберігаючих компетенцій дітей та 
молоді: проблеми, розвиток, супровід» 

21 квітня 
2016 р. 

Факультет дошкільної та 
колекційної освіти  

47. ІІІ Міжнародна науково-практична 
конференція пам’яті член-кореспондента 

21 квітня  
2016 р. 

Факультет професійної та 
технологічної освіти 



НАПН України В.К.Сидоренка: «Актуальні 
питання графічної підготовки: теорія, 
практика та шляхи розвитку» 

 

48. Всеукраїнська науково-практична Інтернет-
конференція «Неперервна педагогічна освіта 
в Україні: стан, проблеми, перспективи». 

22 квітня 2016 р. Факультет початкової 
освіти 
 

49. VІ Міжнародна науково-практична 
конференція пам’яті академіка 
Д.О.Тхоржевського: «Освітня галузь 
«Технологія»: реалії та перспективи» 

22 квітня  
2016 р. 

Факультет професійної та 
технологічної освіти 
 

50. ІІІ Всеукраїнська науково-практична 
конференція «Мова як засіб міжкультурної 
комунікації» 

22-23 квітня 
2016 р. 

Факультет іноземних мов 
 

51. Всеукраїнський науково-практичний семінар 
з міжнародною участю «Проблеми 
інструментального виконавства в умовах 
сучасної мистецької освіти» 

25 квітня 2016 р. Факультет мистецтв, 
кафедра інструментального 
виконавства 

52. Науково-практичний семінар «Етапи 
становлення та сучасний стан корекційно-
розвивальної роботи в освітніх закладах» 

26 квітня 2016 р. Факультет соціальної та 
психологічної освіти, 
кафедра психології 

53. XIV Всеукраїнська студентська науково-
практична конференція «Особливості 
організації життєдіяльності дитини в 
сучасному дошкіллі» 

27 квітня 
2016 р. 

Факультет дошкільної та 
колекційної освіти 
 

54. VI регіональний науково-методичний семінар 
«Актуальні проблеми підготовки фахівців 
соціальної сфери» 

27 квітня 2016 р. Факультет соціальної та 
психологічної освіти, 
кафедра соціальної 
педагогіки та соціальної 
роботи 

55. Всеукраїнська студентська науково-
практична конференція «Актуальні проблеми 
технологічної та професійної освіти: досвід 
та перспективи» 

27-29 квітня 
2016 р. 

Факультет професійної та 
технологічної освіти 

56. Всеукраїнська студентська науково-
практична конференція «Мистецька освіта у 
контексті євроінтеграційних процесів» 

28 квітня 2016 р. Факультет мистецтв  
 

57. Звітні студентські науково-практичні 
конференції 

Квітень 2016 р. Факультети/інститут, 
кафедри 

58. Всеукраїнський науково-практичний семінар 
«Методика організації виховної роботи в 
літніх оздоровчих таборах». 

5 травня 2016 р. Факультет початкової 
освіти 
 

59. Науково-методичний семінар 
«Урок, як основна форма фізичного 
виховання» 

12 травня  
2016 р. 

Факультет фізичного 
виховання, кафедра теорії і 
методики фізичного 
виховання 

60. ІХ Всеукраїнська студентська наукова 
конференція «Умань – 2016. Наука. Освіта. 
Молодь» 

13 травня 
2016 р. 

Відділ наукових 
досліджень, інновацій та 
міжнародного 
співробітництва, 
заступники деканів з 
наукової роботи, завідувачі 
кафедр 
 



61. Вебінар для молодих учених «Проблеми та 
перспективи впровадження інноваційних ідей 
в сучасній науці» 

18 травня 
2016 р. 

Факультет фізики, 
математики та інформатики, 
зав. кафедрою інформатики 
та ІКТ 

62. Всеукраїнська науково-практична 
конференція «Інноваційний розвиток 
економіки: проблеми та перспективи». 

19 травня 
2016 р. 

НН інститут економіки та 
бізнес-освіти 
 

63. ІХ Всеукраїнська студентська наукова 
конференція «Проблеми та перспективи 
педагогічної науки і практики в сучасних 
умовах» 

19 травня 2016 р Факультет соціальної та 
психологічної освіти, 
кафедра психології 

64. Регіональний науково-методичний семінар 
«Психолого-педагогічний супровід 
особистості дошкільника в умовах взаємодії 
сім’ї та дошкільного закладу» 

19 травня  
2016 р. 

Факультет дошкільної та 
колекційної освіти 
 

65. Міжнародний дискусійний форум «Мова, 
освіта, культура: античні цінності – сучасне 
застосування» 

19–20 травня 
2016 р. 

Факультет іноземних мов, 
директор Регіонального 
центру навчання іноземних 
мов, керівники лабораторій, 
завідувачі кафедр, 
заступники з наукової 
роботи, заступник з 
міжнародного 
співробітництва 

66. V науково-методичний семінар «Права 
дитини: від витоків до сьогодення» 

25 травня 
2016 р. 

Факультет соціальної та 
психологічної освіти, 
кафедра соціальної 
педагогіки та соціальної 
роботи 

67. Міжнародна науково-практична конференція 
«Проблеми фінансового забезпечення 
розвитку економіки та соціальної сфери» 

26 травня 
2016 р. 

НН інститут економіки та 
бізнес-освіти 
 

68. Всеукраїнський науково-методичний семінар 
з міжнародною участю «Естетичні засади 
розвитку педагогічної майстерності 
викладачів мистецьких дисциплін» 

26 травня 2016 р. Факультет мистецтв  

69. Краєзнавча конференція «Історичні та 
історіографічні джерела Уманщини (до 400- 
річчя найдавнішої писемної згадки про 
Умань)» 

27 травня 
2016 р. 

Історичний факультет 

70. Регіональний науково-методичний семінар 
«Інноваційні підходи до виховання школярів 
в умовах загальної середньої освіти». 

8 червеня 
2016 р. 

Факультет початкової 
освіти 
 

71. ІІІ Всеукраїнська науково-практична 
конференція «Стратегії розвитку 
хореографічної освіти» 

25 червня  
2016 р. 

Факультет мистецтв, 
кафедри хореографії та 
художньої культури  

72. Міжнародний науково-практичний семінар 
«Сучасне образотворче мистецтво: Україна – 
Ізраїль» 

5-6 вересня  
2016 р. 

Факультет мистецтв, 
заступник завідувача 
кафедри образотворчого 
мистецтва з наукової 
роботи 

73. Регіональний науково-методичний семінар 
для науковців та практичних працівників: 

8 вересня 
 2016 р. 

Факультет дошкільної та 
колекційної освіти 



«Методична компетентність як чинник 
забезпечення професійної самостійності 
педагогічних працівників дошкільної освіти» 

 

74. Регіональний науково-методичний семінар 
«Використання інтерактивних технологій у 
діяльності куратора академічної групи». 

21 вересня  
2016 р. 

 

Факультет початкової 
освіти 
 

75. Всеукраїнська науково-практична 
конференція «Підготовка компетентного 
фахівця в умовах глобалізаційних процесів» 

22 вересня  
2016 р. 

Факультет соціальної та 
психологічної освіти, 
лабораторія педагогічної 
компетентності 

76. Всеукраїнська конференція «Українська 
державність: тяглість традицій та 
трансформація сьогодення»  

23 вересня 
2016 р. 

Історичний факультет 

77. Науково-практичний семінар «Розвиток 
навичок самодисципліни та самоорганізації: 
тренінгові технології» 

29 вересня  
2016 р. 

Факультет соціальної та 
психологічної освіти, 
кафедра психології 

78. Міжкафедральний науково-методичний 
семінар «Впровадження ідей 
В.О. Сухомлинського у педагогічну теорію і 
практику», присвячений 98-й річниці від дня 
народження видатного педагога 

29 вересня  
2016 р. 

 

Факультет соціальної та 
психологічної освіти, 
кафедра педагогіки та 
освітнього менеджменту 

79. Всеукраїнська науково-практична Інтернет 
конференція «Інновації в освітньому 
середовищі: надбання та перспективи» 

29-30 вересня 
2016 р. 

Факультет початкової 
освіти 
 

80. Міжнародна наукова конференція «Uman – 
terra nostra у цивілізаційний соціо-культурних 
процесах» 

30 вересня  
2016 р. 

Проректор з наукової 
роботи та міжнародного 
співробітництва, оргкомітет  

81. Регіональний науково-методичний семінар: 
«Сучасне дошкілля: реалії та перспективи» 

5 жовтня  
2016 р. 

Факультет дошкільної та 
колекційної освіти 

82. Всеукраїнська науково-практична 
конференція «Актуальні проблеми соціальної 
педагогіки та соціальної роботи» 

6–7 жовтня 
2016 р. 

Факультет соціальної та 
психологічної освіти. 
кафедра соціальної 
педагогіки та соціальної 
роботи 

83. Міжнародна науково-практична конференція 
«Розвиток наукової та інноваційної 
діяльності в освіті: здобутки, проблеми, 
перспективи». 

13–14 жовтня 
2016р. 

 

Факультет початкової 
освіти 
 

84. Науково-практичний семінар 
«Здоров’я дитини-здоров’я нації» 

14 жовтня  
2016 р. 
 

Факультет фізичного 
виховання, кафедра медико-
біологічних основ фізичної 
культури 

85. Науково-практичний семінар «Фізична 
культура та спорт як засоби виховання 
особистості» 

20 жовтня 
2016 р. 

Факультет фізичного 
виховання, 
кафедра спортивних 
дисциплін 

86. Науково-практичний семінар «Медіабезпека 
та інтернет-грамотність» 

20 жовтня 
2016 р. 

Факультет фізики, 
математики та інформатики, 
кафедра інформатики та 
ІКТ 

87. Всеукраїнська науково-практична 
конференція «Актуальні проблеми 
підготовки сучасного педагога: теорія, 
історія, практика» 

20 жовтня  
2016 р. 

Факультет соціальної та 
психологічної освіти, 
кафедра педагогіки та 
освітнього менеджменту 



88. Дев’яті Уманські краєзнавчі читання 21 жовтня  
2016 р. 

Історичний факультет 

89. Міжнародна науково-практична конференція 
«Теоретико-методологічні аспекти 
мистецької освіти: здобутки, проблеми та 
перспективи» 

21 жовтня  
2016 р. 

Факультет мистецтв, 
заступник декана 
з наукової роботи 

90. Майстер-клас «Креатотерапія в роботі 
педагога» 

25 жовтня 
 2016 р. 

Факультет дошкільної та 
корекційної освіти, 
кафедра корекційної 
педагогіки та психології 

91. Регіональний науково-методичний семінар 
для молодих учених та студентів: 
«Теоретичні та методичні засади формування 
творчого потенціалу особистості в умовах 
сучасну дошкільної освіти» 

26 жовтня 
 2016 р. 

Факультет дошкільної та 
корекційної освіти 
 

92. Міжвузівський семінар-практикум «Гра як 
метод здоров’язберігаючих технологій в 
роботі педагога» 

26 жовтеня  
2016 р. 

Факультет дошкільної та 
корекційної освіти, 
кафедра корекційної 
педагогіки та психології 

93. VІII Всеукраїнська студентська наукова 
конференція «Актуальні соціально-
філософські проблеми сучасності»  

27 жовтня 
2016 р. 

Історичний факультет, 
кафедра суспільних 
дисциплін 

94. ХІХ Всеукраїнська науково-практична 
Інтернет-конференція «Сучасні технології 
розвитку професійної майстерності 
майбутніх учителів» 

27 жовтня 
2016 р. 
 

Факультет початкової 
освіти 
 

95. V Всеукраїнська наукова Інтернет-
конференція «Проблеми та перспективи 
розвитку практичної психології в Україні» 

27-28 жовтня 
2016 р. 

Факультет соціальної та 
психологічної освіти, 
кафедра психології 

96. Регіональний науково-методичний семінар 
для молодих учених та студентів 
«Проблеми дітей-індиго в теорії та практиці 
сучасного ДНЗ» 

3 листопада 
2016 р. 

Факультет дошкільної та 
корекційної освіти 
 

97. Науково-практичний семінар 
«Підвищення ефективності процесу 
підготовки по організації занять з фізичної 
культури» 

10 листопада 
2016 р. 

Факультет фізичного 
виховання, 
кафедра спортивних 
дисциплін 

98. ІІ Всеукраїнська Інтернет-конференція 
«Актуальні проблеми розвитку національної 
економіки». 

12 листопада 
2016 р. 

НН інститут економіки та 
бізнес-освіти 

99. Всеукраїнська науково-практична 
конференція «Християнські цінності в 
системі освіти: теорія, традиції, практика»  

17 листопада 
2016 р. 

Історичний факультет, 
кафедра суспільних 
дисциплін, 
кафедра історії культури та 
методики навчання 
гуманітарних дисциплін 

100. Регіональний науково-методичний семінар 
«Роль батьківських комітетів у вихованні 
підростаючого покоління». 

17 листопада 
2016 р. 

Факультет початкової 
освіти 
 

101. Всеукраїнський науково-методичний семінар 
«Молодь, освіта, наука та мистецтво» 

24 листопада 
2016 р. 

Факультет мистецтв, 
заступник декана 
з наукової роботи 
 



102. Наукова конференція «Археологічні читання 
пам’яті видатного вченого-археолога  
В. О. Круца» 

25 листопада 
2016 р. 

Історичний факультет 

103. Всеукраїнська науково-практична інтернет-
конференція «Тенденції розвитку готельно-
ресторанної індустрії в Україні». 

26 листопада 
2016 р. 

НН інститут економіки та 
бізнес-освіти 
 

104. ІІІ науково-методичний семінар 
«Соціалізація особистості: передумови, 
проблеми, перспективи» 

2 грудня 
2016 р. 

Факультет соціальної та 
психологічної освіти, 
зав. кафедри соціальної 
педагогіки та соціальної 
роботи, викладачі 

105. Всеукраїнська науково – практична 
конференції присвяченій Всесвітньому Дню 
боротьби зі СНІДом 
«Професійна педагогічна  позиція – 
ефективна умова формування мотивації 
культури здорового способу життя в 
освітньому просторі та профілактика 
ВІЛ/СНІДу» 

5 грудня 2016 р. 
 

Факультет фізичного 
виховання, 
кафедра медико-біологічних 
основ фізичної культури 
 

106. Всеукраїнський конкурс «Майбутній 
вчитель-словесник ХХІ століття» 

8 грудня 2016 р. 
 

Факультет української 
філології, 
заступник декана з наукової 
роботи, керівник науково-
методичного центру 
«Формування національно-
мовної особистості в 
умовах неперервної освіти» 

107. Регіональний науково-практичний семінар 
«Образотворче мистецтво в школі: теорія та 
практика» 

16 грудня  
2016 р. 

Факультет мистецтв, 
заступник завідувача 
кафедри образотворчого 
мистецтва з наукової 
роботи 

108. Науково-практичний семінар: «Становлення 
особистості студента: психологічний аспект» 

21 грудня  
2016 р. 

Факультет соціальної та 
психологічної освіти, 
кафедра психології 

109. Проведення презентацій наукових видань, 
організація зустрічей з провідними вченими, 
проведення публічних лекцій. Ознайомлення 
студентської молоді з новітніми історичними 
дослідженнями 

Упродовж року Історичний факультет 

110. Здійснювати пошук можливостей підписання 
нових угод про співпрацю з освітніми та 
дослідницькими інституціями закордону 

Протягом року Факультет іноземних мов, 
декан факультету, 
завідувачі кафедри, 
заступник декана з 
міжнародної діяльності 

ІННОВАЦІЙНА ТА НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА ВИКЛАДАЧІВ 
1. Науковий форум «Організація тестового 

контролю на базі платформи Moodle» 
Січень 
2016 р. 

Факультет фізики, 
математики та 
інформатики, кафедра 
інформатики та ІКТ 

2. Пройти фахові та наукові стажування: 
Зимова школа IATEFL-Ukraine 

січень 2016 р. Факультет іноземних мов 
 

3. Дія проекту «Всесвітня історія очима свідків 
подій» 

Січень-грудень 
2016 р. 

Історичний факультет 



4. Конкурс соціальної реклами серед студентів, 
що навчаються за напрямами підготовки 
«Соціальна педагогіка» та «Соціальна 
робота» 

Квітень  
2016 р. 

Факультет соціальної та 
психологічної освіти 

5. Отримати свідоцтв про реєстрацію 
авторського права  

Вересень  
2016 р. 

Науково-педагогічні 
працівники університету 

4. Організація та проведення тижня підтримки 
осіб з особливими потребами 

3 листопада - 
4 грудня 2016 р. 

Факультет соціальної та 
психологічної освіти 
 

5. Продовжувати регіональні дослідження в 
рамках проекту «Усна історія Уманщини». 
Видрукувати черговий том матеріалів під 
загальною темою «Усна історія Уманщини: 
Пам’ятники та пам’ятні знаки на території 
Уманщини» 

Грудень 
2016 р. 

Історичний факультет, 
кафедра історії України 

6. Поновлення бази даних у науковому 
репозитарії університету 

Упродовж року Науково-педагогічні 
працівники університету 
 

НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА МОЛОДИХ УЧЕНИХ ТА СТУДЕНТІВ 
1. Подати кандидатури на конкурс «Кращий 

молодий науковець», «Кращий молодий 
вчений», «Кращий студент-науковець». 

Березень-
травень  
2016 р. 

НН інститут економіки та 
бізнес-освіти 
Директор інституту 
економіки та бізнес-освіти, 
заступник директора 
інституту економіки та 
бізнес-освіти з наукової 
роботи, завідуючі кафедр, 
заступники завідувачів 
кафедр з науки, викладачі 
кафедр 

2. 
 

Організовувати випуск факультетського 
збірника студентських наукових праць 

Квітень 2016 р. Факультет початкової 
освіти 
 

3. 
 

Видати збірник наукових праць за 
матеріалами  Всеукраїнської студентської 
науково-практичної конференції «Мистецька 
освіта у контексті євроінтеграційних 
процесів» . 

Квітень 2016 р. Факультет мистецтв 
викладачі кафедр 
факультету 

4. 
 

Організаційно-педагогічні засади підготовки 
вчителів іноземної мови у системі вищої 
освіти Німеччини 

Квітень 2016 р. Факультет іноземних мов 
 

5. 
 

Вплив полікультурної освіти на систему 
загальної освіти 

Квітень 2016 р. Факультет іноземних мов 
 

6. Організація роботи ради молодих науковців 
факультету 

Упродовж року Природничо-географічний 
факультет 
 

7. 
 

Організація роботи студентського наукового 
товариства факультету 

Упродовж року Природничо-географічний 
факультет 

8. Здійснювати контроль за видавничою 
діяльністю студентів 

Упродовж року Природничо-географічний 
факультет 
 

9. 
 

Здійснювати керівництво науковими 
роботами учнів ЗОШ – членів МАН. 

Упродовж року Факультет мистецтв  
 



10. Систематично проводити засідання СНТ Згідно з 
графіком 

Факультет української 
філології 
Куратор та голова СНТ 

11. 
 

Підготувати інформацію щодо замовлення в 
аспірантуру / докторантуру на поточний рік 
 

Згідно з 
графіком відділу 
аспірантури та 
докторантури 
 

Факультет української 
філології 
Заступник декана з наукової 
роботи, завідувачі кафедр, 
члени приймальних комісій, 
аспіранти, докторанти 

12. 
 

Взяти участь у підготовці необхідної 
інформації: 
- про прикріплення для складання 

кандидатських іспитів та роботи над 
дисертацією; 

- про підготовку білетів для складання 
кандидатських та вступних іспитів до 
аспірантури; 

- про створення комісій для прийому 
кандидатських іспитів; 

- про допуск до складання кандидатських 
іспитів; 

- про переведення на наступний рік 
навчання аспірантів та здобувачів 

Згідно з 
графіком 
роботи відділу 
аспірантури та 
докторантури 
 

Факультет української 
філології 
Заступник декана з наукової 
роботи, завідувачі кафедр, 
члени приймальних комісій, 
аспіранти, докторанти 

13. Взяти участь у підготовці матеріалу з таких 
питань: 
1. Затвердження навчального плану роботи 
аспіранта. 
2. Затвердження додаткових програм 
кандидатських іспитів (за необхідності). 

Згідно з 
графіком роботи 
відділу 
аспірантури та 
докторантури 

Факультет української 
філології 
Заступник декана з наукової 
роботи, завідувачі кафедр, 
члени приймальних комісій, 
аспіранти, докторанти 

14. 
 

Підготувати звітність аспірантів та 
докторантів для МОН України (письмовий 
та електронний звіт) 
 

Згідно з 
графіком відділу 
аспірантури та 
докторантури 
 

Факультет української 
філології 
Заступник декана з наукової 
роботи, завідувачі кафедр, 
члени приймальних комісій, 
аспіранти, докторанти 

15. Видання збірника наукових праць молодих 
учених та студентів «Економічний вісник». 

Квітень 2016 р. НН інститут економіки та 
бізнес-освіти 
Слатвінський М. А., 
Чвертко Л.А. 

16. Підготовка до друку навчального посібника 
«Основи педагогічної творчості». 

Вересень 2016 р. Факультет початкової 
освіти 
доц. Коломієць Н.А. 

17. Проводити активну роботу із залучення 
молодих учених та студентів університету до 
участі у розробці міжнародних наукових 
проектів, грантів, пріоритетних 
національних цільових програм 

Постійно Факультет української 
філології 
Заступник декана з 
міжнародного 
співробітництва, 
куратор СНТ 

18. Продовжувати створювати організаційні, 
методичні і матеріально-технічні умови для 
розвитку різних форм наукової творчості 
студентів та молодих учених 

Постійно Факультет української 
філології 
Заступник декана з наукової 
роботи, керівники гуртків, 
проблемних груп,  



 


