
24 

 

ПЛАН НАУКОВОЇ РОБОТИ 

КАФЕДРИ ОСНОВ ВИРОБНИЦТВА ТА ДИЗАЙНУ 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 

проф. Кулик Є.В. 

2. Організація і проведення  

V Міжнародного конгресу 

«Європейський вектор розвитку 

українського етнодизайну» 

Листопад 2019 

року 

Завідувач кафедри, 

науково-педагогічні 

працівники 

3. Звіт  викладачів кафедри про наукову 

роботу 

Грудень 2019 р., 

Червень 2020 р. 

Науково-педагогічні 

працівники 

4. Співпраця з Спілкою дизайнерів 

України 
Упродовж року 

Науково-педагогічні 

працівники 

5. Участь у виставковій діяльності 

факультету технологій та дизайну та у 

майстер-класах 

Упродовж року 
Науково-педагогічні 

працівники 

6. Участь у проведенні Днів науки-2020 
Травень 2020 р. 

Завідувач кафедри 

проф. Кулик Є.В. 

7.  Участь у виставці–ярмарці наукового 

доробку викладачів та студентів Травень 2020 р. 

Завідувач кафедри, 

науково-педагогічні 

працівники 

8. Наповнення та оновлення розділу 

«Наукова діяльність» офіційного веб-

сайту факультету та Університету 

Упродовж року 

Завідувач кафедри 

проф. Кулик Є.В.,  

доц.. Кузьменко П.І. 

9. Підготовка та отримання охоронних 

документів на результати науково-

дослідної діяльності 

Упродовж року 

Завідувач кафедри, 

науково-педагогічні 

працівники 

ІІ. ПІДГОТОВКА КАДРІВ ВИЩОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ 

10. Наукове керівництво аспірантами Упродовж року проф. Кулик Є.В. 

доц. Борисова Т.М. 

доц. Кузьменко П.І. 

доц. Савенко І.В. 

11. Звіти аспірантів на засіданнях кафедри 

та здійснення контролю за виконанням 

індивідуальних планів аспірантів 

Упродовж року Завідувач кафедри,  

аспіранти кафедри 

12. Забезпечення якісного рецензування 

авторефератів дисертацій 

Упродовж року Науково-педагогічні 

працівники 

13. 

Участь викладачів у роботі 

спеціалізованої вченої ради 

Університету 

Упродовж року проф. Кулик Є.В. 

доц. Борисова Т.М. 

доц. Кузьменко П.І. 

доц. Савенко І.В. 

14. Профорієнтаційна робота щодо вступу 

до аспірантури у 2020 р. 

Упродовж року Завідувач кафедри, 

науково-педагогічні 

працівники 

 

ІІІ. НАУКОВА РОБОТА СТУДЕНТІВ 

16. Створення організаційних та 

методичних умов для розвитку різних 

форм наукової творчості молодих 

учених, студентів 

Упродовж року 
Завідувач кафедри науково-

педагогічні працівники 
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17. Участь студентів в олімпіадах різних 

рівнів 

Упродовж року Завідувач кафедри, 

науково-педагогічні 

працівники 

18. Участь студентів у конкурсах 

студентських наукових робіт з 

дисциплін кафедри 

Упродовж року Завідувач кафедри, 

науково-педагогічні 

працівники 

19. 
Організація та проведення І етапу 

Всеукраїнських студентських олімпіад 
Грудень 2019 р. 

Завідувач кафедри, 

науково-педагогічні 

працівники 

21. Організація науково-дослідної роботи 

студентів у студентських групах за 

науковою проблемою 

Упродовж року 
Науково-педагогічні 

працівники 

22. Участь молодих учених та студентів у 

виставках, круглих столах, 

конференціях різного рівня 

Упродовж року 
Науково-педагогічні 

працівники 

23.  Підготовка наукових публікацій 

студентів 
Упродовж року 

Науково-педагогічні 

працівники, студенти 

ІV. МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ 

23. Укладання договорів про співпрацю з 

зарубіжними університетами та 

науковими установами 

Упродовж року проф. Кулик Є.В. 

24. 
Наукове стажування та підвищення 

кваліфікації в закордонних ЗВО 
Упродовж року 

Завідувач кафедри, 

науково-педагогічні 

працівники 

V. ВИДАВНИЧА ТА ІНФОРМАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ 

25. Підготовка до видання матеріалів V 

Міжнародного конгресу 

«Європейський вектор розвитку 

українського етнодизайну» 

протягом 2020 

року 
Завідувач кафедри 

 
Підготовка до видання монографій червень 2020 

доц. Борисова Т.М. 

доц. Кузьменко П.І. 

26. Активізація видавничої діяльності 

шляхом збільшення кількості 

публікацій за результатами наукових 

досліджень у журналах з імпакт-

фактором та у закордонних виданнях 

Упродовж року 

Завідувач кафедри, 

науково-педагогічні 

працівники 

27. Публікації у виданнях, що входять до 

наукометричних баз даних Scopus і 

Web of Science 

Упродовж року 

Завідувач кафедри, 

науково-педагогічні 

працівники 

28. Сприяння академічній доброчесності 

із застосуванням сучасних програмних 

продуктів та використання 

антиплагіатних систем. 

Упродовж року 
Завідувач кафедри 

 

30. Представлення наукових праць 

викладачів в інституційиому 

репозитарії Університету 

Упродовж року 

Завідувач кафедри, 

науково-педагогічні 

працівники 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Завідувач кафедри 

основ виробництва та дизайну, 

доктор педагогічних наук, професор    Євген КУЛИК 

 


