
ПЛАН НАУКОВОЇ РОБОТИ КАФЕДРИ ТЕОРІЇ І МЕТОДИКИ 

ТЕХНОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ НА 2022-2023 н.р. 

 
№  

з / п 
Вид роботи ПІБ виконавців 

1. Отримання позитивної відповіді на 

1.1. включення наукового видання університету до: наукометричних баз 

Scopus та/або Web of Science, переліку фахових видань групи Б 

 

1.2. міжнародний науковий чи освітній грант (проведений через бухгалтерію 

Університету) 
 

1.3. науково-дослідні роботи, що фінансуються з держбюджету  

1.4. науково-дослідні роботи за державними (регіональними) програмами  

2. Виконання науково-дослідної роботи у межах кафедральної теми, 

зареєстрованої в УкрІНТЕІ 

Всі викладачі кафедри 

3. Дії щодо набуття та реалізації прав на об’єкти інтелектуальної власності 

3.1. Подання заявки на винахід (корисна модель), міжнародний охоронний 

документ 

 

3.2. Отримання охоронних документів на ОІВ (зареєстровані на 

Університет):  

- міжнародні охоронні документи 

- патенти на винахід (корисна модель) 

- свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір 

 

 

 

 

 

- охоронні документи та інші ОІВ 

 

 

 

Проф. Титаренко В.П., 

Проф. Цина А.Ю., 

Доц. Гриценко Л.О. 

Доц. Титаренко О.О. 

Асист. Дебре О.С. 

Доц. Срібна Ю.А. 

3.3. Реалізація технологій та прав на ОІВ: 

− апробація, дослідне використання, передання (трансфер), 

затверджені наказом МОН 

- укладання угоди про співпрацю у сфері НДР з підприємствами, 

установами, організаціями 

- продаж ліцензій на використання ОІВ 

- впровадження у практику результатів НДР, що оформлені у формі 

актів впровадження, укладання договорів про трансфер технологій 

 

4. Підготовка наукових кадрів 

4.1. Підготовка та захист докторської дисертації без навчання у докторантурі  

4.2. Підготовка та захист кандидатської дисертації без навчання в 

аспірантурі 
 

4.3. Опонування докторської дисертації, кандидатської дисертації  

4.4. Наукове стажування у закордонних ЗВО або наукових установах  

4.5. Робота у спеціалізованій вченій раді Проф. Титаренко В.П., 

Проф. Цина А.Ю., 

Доц. Срібна Ю.А. 

Доц. Гриценко Л.О. 

5. Публікації 

5.1. Монографія Всі викладачі кафедри 

5.2. Підручник для ЗВО (з грифом Вченої ради)  

5.3. Навчальний посібник для ЗВО (з грифом Вченої ради)  

5.4. Підручники для ЗСО (з грифом МОН)  

5.5. Навчальні посібники для ЗСО (з грифом МОН)  

5.6.1. Стаття у наукометричних виданнях баз даних Scopus або Web of Science Всі викладачі кафедри 

5.6.2. Стаття у інших наукометричних виданнях (Index Copernicus) Всі викладачі кафедри 

5.6.3. Стаття у фахових виданнях (за профілем кафедри) Всі викладачі кафедри 

5.6.4. Стаття у інших (не фахових) виданнях Всі викладачі кафедри 

5.7.1. Публікації у збірниках матеріалів конференцій внесених до 

наукометричних баз 
 

5.7.2. Публікації у збірниках матеріалів міжнародних конференцій  Всі викладачі кафедри 

5.7.3. Публікації у збірниках матеріалів всеукраїнських конференцій  Всі викладачі кафедри 



5.7.4. Публікації у збірниках матеріалів регіональних конференцій, семінарів 

 

Всі викладачі кафедри 

5.8.1. Рецензування монографій, словників, довідників, підручників, 

навчальних посібників 
Проф. Титаренко В.П. 

5.8.2. Рецензування статей для наукометричних видань  

5.8.3. Рецензування дисертацій Проф. Титаренко В.П. 

проф. Цина А.Ю. 

5.8.4. Соціальні науки» Проф. Титаренко В.П., 

проф. Цина А.Ю. 

5.8.5. Участь у редакційній колегії видання, що входить до наукометричних 

баз даних Scopus, Web of Science 
 

5.8.6. Наукове редагування періодичного видання кафедри  

5.8.7. Наукове редагування студентського збірника наукових робіт  

6. Керівництво науково-дослідною роботою студентів 

6.1. Підготовка та опублікування одноосібної статті у фахових виданнях  

6.2. Підготовка та опублікування одноосібної статті (тез) у збірнику 

наукових праць,  матеріалах конференції 

Всі викладачі кафедри 

6.3. Підготовка наукової роботи на Всеукраїнський конкурс студентських 

наукових робіт  
Доц. Срібна Ю.А., 

Доц. Титаренко О.О., 

Доц. Гриценко Л.О. 

6.4. Підготовка до участі у Всеукраїнській олімпіаді Всі викладачі кафедри 

7. Визнання науково-дослідної роботи 

7.1. Здобуття Державної премії України в галузі науки і техніки, Державної 

премії України в галузі освіти, міжнародних нагород, премій за наукові 

досягнення, премії Кабінету Міністрів України (у номінації «за наукові 

досягнення»), звання заслужений діяч науки і техніки 

 

7.2. Отримання наукового звання дійсного члена НАПН, члена-

кореспондента НАПН, професора, доцента 
 

7.3. Отримання стипендії Кабінету Міністрів України для молодих учених, 

премій, стипендій Верховної Ради України для молодих учених, інших 

премій всеукраїнського (обласного) рівня, почесного звання (народний 

артист, народний художник і т.д.) 

 

8. Інші напрямки науково-дослідної роботи 

8.1. Підготовка та укладання міжнародного договору  

8.2. Проведення спільних заходів із закордонними науковими установами  

8.3. Створення та обладнання наукової лабораторії, центру  

8.4. Участь у наукових експедиціях  

8.5. Організація та проведення конференції (міжнародної, всеукраїнської,  

регіональної) 

Всі викладачі кафедри 

8.6. Організація та проведення семінару (міжнародного, всеукраїнського,  

регіонального) 
 

8.7. Виконання обов’язків:  

− голови наукової комісії вченої ради, 

− секретаря наукової комісії вченої ради, 

− члена наукової комісії вченої ради, 

− заступника декана з наукової роботи, 

− голови ради молодих учених університету (факультету), 

− керівника наукової лабораторії (центру), 

− координатора з питань інтелектуальної власності, 

− голови проєктної групи з атестації наукового напряму, 

− члена проєктної групи з атестації наукового напряму 

 

 

 

Проф. Титаренко В.П. 

 

Асист. Дебре О.С. 

 

 

Проф. Цина А.Ю. 

8.8 Підготовка та виступ на науковому (теоретичному) семінарі 

університету,  

Кафедри 

 

Всі викладачі кафедри 

…. Інше  

 


