
ПЛАН 

НАУКОВОЇ РОБОТИ КАФЕДРИ ВИРОБНИЧО-ІНФОРИМАЦІЙНИХ 

ТЕХНОЛОГІЙ ТА БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ НА 2019-2020 н.р. 

 
№з/

п 
Зміст роботи Термін 

виконання 

Відповідальний за виконання 

 
І. ОРГАНІЗАЦІЙНА РОБОТА 

 
1. Розробка та 

затвердження плану 

наукової роботи 

кафедри на 2019-2020 

н.р. 

Вересень 2019 р. 

Завідувач кафедри доц. Хлопов 

А.М. 

2. Звіт викладачів 

кафедри про наукову 

роботу 

Грудень 2019 р., 

Червень 2020 р. 

Науково-педагогічні працівники 

3. Звіт з наукової роботи 

кафедри на ученій раді 

факультету 

Квітень 2020 року 

Завідувач кафедри 

4. Участь у науковій 

комісії Вченої ради 

Університету проф. 

Близнюка М.М. як 

відповідального за 

наукову роботу на 

факультеті 

Упродовж року 

Проф. Близнюк М.М. 

5. Організація та 

проведення 

Всеукраїнської 

науково-практичної 

конференції, 

присвяченої Всесвітнім 

дням цивільного 

захисту та охорони 

праці 

Березень – 

квітень 2020 року 

Завідувач кафедри доц. Хлопов 

А.М. 

наково-педагогічні працівники 

6. Участь у проведенні V 

Міжнародного 

конгресу 

«Європейський вектор 

розвитку українського 

дизайну» 

Листопад 2019р. 

Науково-педагогічні працівники 

7. Співпраця зі Спілкою 

дизайнерів України Упродовж року 

Завідувач кафедри доцю. Хлопов 

А.М., науково-педагогічні 

працівники 

8. Участь у виставковій Упродовж року Науково-педагогічні працівники 



діяльності факультету 

технологій та дизайну 

та у майстер-класах 

9. Участь у майстер-

класах факультету 
Упродовж року 

Науаково-педагогічні працівники 

10.. Участь у проведенні 

Днів науки-2020 
Травень 2020 р. 

Завідувач кафедри доц. Хлопов 

А.М. 

11.  Участь у виставці – яр 

марці наукового 

доробку викладачів 

Травень 2020 р. 

Завідувач кафедри, науково-

педагогічні працівники 

12. Наповнення та 

оновлення розділу 

«Наукова діяльність» 

офіційного веб-сайту 

факультету та 

Університету 

Упродовж року 

Завідувач кафедри, 

доц. Хоменко Л.Г. 

13. Підготовка та 

отримання  охоронних  

документів на 

результати науково-

дослідної діяльності 

Упродовж року 

Завідувач кафедри, науково-

педагогічні працівники 

ІІІ. ПІДГОТОВКА КАДРІВ ВИЩОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ 

 

14. Наукове керівництво 

аспірантами 
Упродовж року 

Проф. Близнюк М.М. 

15. Звіти аспірантів на 

засіданнях кафедри та 

здійснення контролю за 

виконанням 

індивідуальних планів 

аспірантів 

Грудень 2019 р., 

Червень 2020 р. 

Завідувач кафедри,  

Проф.. Близнюк М.М. 

аспіранти Вакуленко Надія, Дебре 

Олексій, Тітаренко Олена 

16. Забезпечення  якісного 

рецензування 

авторефератів 

дисертацій 

Упродовж року 

Викладачі кафедри 

17. 

Участь викладачів у 

роботі спеціалізованої 

вченої ради 

Університету 

Упродовж року 

Доц. Кудря О.В. 

18. Профорієнтаційна 

робота щодо вступу до 

аспірантури у 2020 р. 

Упродовж року 

Завідувач кафедри, науково-

педагогічні працівники кафедри 

19. Організація роботи 

наукової школи проф.. 

Близнюка М.М. 

Упродовж року 

Проф. Близнюк М.М. 



 
ІV. НАУКОВА РОБОТА СТУДЕНТІВ 

 
20.  

Створення 

організаційних та 

методичних умов для 

розвитку різних форм 

наукової творчості 

молодих учених, 

студентів 

Упродовж року 

 
Завідувач кафедри. рада молодих 

учених, студентське наукове 

товариств 
 
 

21. Участь студентів в 

олімпіадах різних 

рівнів 

Упродовж року 

Завідувач кафедри, науково-

педагогічні працівники, Заріпова 

Анастасія, Шимко Олександра,  

22. Участь студентів у 

конкурсах 

студентських наукових 

робіт з дисциплін 

кафедри 

Упродовж року 

Завідувач кафедри, науково-

педагогічні працівники 

23.  

Організація та  

проведення І етапу 

Всеукраїнських 

студентських олімпіад 

Грудень 2019 р. 

Завідувач кафедри, 

науково-педагогічні працівники 

24.  

Планування роботи 

студентських груп за 

науковою проблемою 

та організація науково-

дослідної роботи 

Вересень 2019 р. 
Завідувач кафедри доц. Хлопов 

А.М. 

 
 

V. МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ 
 

25. Підписання угод про 

співпрацю з 

зарубіжними 

університетами та 

науковими установами 

Упродовж 

року 

Завідувач кафедри, науково-

педагогічні працівники, 

26 Наукове стажування та 

підвищення 

кваліфікації в 

закордонних ЗВО 

Упродовж 

року Завідувач кафедри, науково-

педагогічні працівники 

 

VI.ВИДАВНИЧА ТА ІНФОРМАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ 

27 Випуск збірників 

матеріалів конференцій 

кафедри 

Упродовж 

року 
Завідувач кафедри 



28. Публікації у виданнях, 

що входять до 

наукометричних баз 

даних Scopus і Web of 

Science 

Упродовж 

року 

Завідувач кафедри, 

науково-педагогічні 

працівники 

29. Сприяння академічній 

доброчесності із 

застосуванням 

сучасних програмних 

продуктів та 

використання 

антиплагіатних систем 

(Антиплагіатин 

інтернет-система 

StrikePlagiarism.com, 

антиплагіатин система 

«Unicheck» та ін.) 

Упродовж року 

Бібліотека імені М. А. 

Жовтобрюха, завідувач кафедри 

доц. Хлопов А.М. 

30. Проведення семінарів, 

спрямованих на 

вдосконалення рівня 

інформаційної 

грамотності з метою 

підвищення 

публікаційної 

активності наукової 

спільноти Університету 

Упродовж року Завідувач кафедри. 

31. Представлення 

наукових праць 

викладачів в 

Інституційиому 

репозитарії 

Університету 

Упродовж року 

Завідувач кафедри, .науково-

педагогічні працівники 

 

 

Завідувач кафедри А. Хлопов 


