ЗАТВЕРДЖУЮ
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ПЛАН
науково-дослідної роботи ГФ
за 2017/2018 навчальний рік
№
п/п

1.

2

Перелік питань

Складання плану НДР на 2017/2018
н.р.
Складання планів НДР кафедр на
2017/2018н.р.
Складання плану НДР ГФ на
2017/2018н.р.

Дата

вересень

Відповідальний виконавець

Відповідальні за НДР на
кафедрах
зам.декана з НДР ГФ
доц. Лугова Т.А.

Складання плану видавничої діяльності
(статей, тез доповідей, навчальних
посібників, методичних розробок,
конспектів лекцій)
Складання плану роботи наукового
семінару кафедри.
Конференції

жовтень

жовтень

Відповідальні за НДР кафедр

Проведення Міжнародної науковопрактичної конференції «Інформаційна
освіта та професійно-комунікативні
технології ХХІ століття»
Проведення
Міжнародної
наукової
конференції. «Проблеми культурної
ідентичності в актуальному мистецтві та
музейній практиці.»
Підготовка до Міжнародної науковопрактичної конференції «Інформаційна
освіта та професійно-комунікативні
технології ХХІ століття»
Підготовка до Міжнародної науковопрактичної конференції «Актуальні
питання документознавства та
інформаційної діяльності: теорії та
інновації»
Проведення Міжнародної науковопрактичної конференції «Актуальні
питання документознавства та
інформаційної діяльності: теорії та
інновації»

вересень

Кафедра ДІД (доц. Спрінсян
В.Г.,
всі члени кафедри)

вересень

Каф.КтМ (доц. Шокіна О.П.)

Груденьчервень

Доц. Спрінсян В.Г.,
всі викладачі

Листопад
-лютий

Доц. Спрінсян В.Г.,
Ст.в. Панькевич О.О.

березень

Доц. Спрінсян В.Г.,
всі викладачі

Всі члени кафедр

Відмі
тки
про
викон
ання

Участь у конференціях та семінарах
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4.

5.
6
7

Виступи з доповідями на наукових
конференціях різних рівнів
Видання збірників наукових праць та
тез конференцій
Підготовка і видання збірника матеріалів
Міжнародної науково-практичної
конференції «Інформаційна освіта та
професійно-комунікативні технології
ХХІ століття»
Підготовка і видання збірника матеріалів
Міжнародної науково-практичної
конференції «Актуальні питання
документознавства та інформаційної
діяльності: теорії та інновації»
Підготовка та видання збірника
«Інтелігенція і влада»
Написання наукових статей, тез
доповідей, підготовка їх до друку
Видання монографій
Написання відгуків на автореферати
дисертацій
Проведення науково-методичних
семінарів кафедр
Робота над дисертаціями
Робота над докторською дисертацією
Робота над кандидатською дисертацією

8

9

10

Підготовка дисертаційних досліджень
аспірантами і докторантами
НДРС (за планом додається)
Проведення ІІ туру Всеукраїнської
студентської олімпіади
Проведення І туру Всеукраїнського
конкурсу студентських робіт
Проведення ІІ туру Всеукраїнського
конкурсу студентських робіт за
спеціальністю 029 «ІБАС»
Наукове співробітництво з іноземними
ВНЗ з організації та проведення
спільних літніх шкіл / проектів

Протягом Всі члени кафедр ГФ
року
протягом Всі викладачі кафедр ГФ
року
вересень

протягом
року
поточно
протягом
року
протягом
року

Каф. ДІД
доц. Коляда-Березовська Т.Ф,
доц. Бірюкова Т.Л.,
доц. Якубовська М.Г.,
ст. викл. Татакі О.О.
Доц. Спрінсян В.Г.,
Ст.викл. Панькевич О.О.

Кафедра історії та етнографії
України
всі викладачі кафедр ГФ
ПВС кафедр
доценти кафедр
Відповідальні за НМС та НДР
кафедр

Протягом
року
Протягом аспіранти кафедр
року
Поточно Кафедри політології, ІтЕУ,
КтМ
Відп. по НДРС кафедр ГФ
квітень
Кафедра ДІД
Всі кафедри
березень

Кафедра ДІД

Протягом Всі кафедри
року

Організація участі кафедр у роботі чергової
наукової конференції студентів і молодих
дослідників.

Квітеньтравень

Відповідальні за НДРС
кафедр

Підготовка і видання сумісних наукових
робот зі студентами
Науково-практична діяльність кафедр
ГФ
Надання науково- консультативних
послуг у навчально-консультативному
центрі «Арт-кластер».
Робота з аналізу та підвищення рейтингу
викладачів

протягом
року

Всі викладачі кафедр

протягом
року

Каф. КтМ
Відп. за НДР кафедр
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Прес-центр, студентське видання
«Інфодок»
Звіти
Складання поточних, семестрових та
річного звітів з НДР кафедр
Складання поточних, семестрових та
річного звітів з НДРС кафедр
Написання проміжних звітів про
виконання науково-дослідної роботи в
межах держбюджетних тем.

Протягом Каф.ДІД, доц. Сікорська В.Ю.
року
січень червень
грудень

Відповідальні за НДР кафедр
Відповідальна за НДРС
кафедр
Відповідальна по кафедрах.

Відповідальні за НДР та НДРС кафедр ГФ ОНПУ
Кафедри ГФ
Кафедра ДІД
Кафедра СРКМ

НДР
доц.. Якубовська М.Г.
Доц. Богуславська

НДРС
Ст.в. Панькевич О.О.
Ст.в. Боделан М.В.

Кафедра КтМ
Кафедра філософії та
методології науки
Кафедра політології
Кафедра правознавства
Кафедра історії та
етнографії України

Доц. Місюн Г.В.
проф. Афанасьєв О.І.,
доц., к.ф.н. Янушевич І.А.
доц. Шановська О.А.
ст.в. Татакі Д.
Доц., к.і.н. Кучерук М.С.

Доц.Ткаченко Р.В.
доц., к.ф.н. Барановська О.М.

Зам.декана
з НДР та НДРС ГФ

доц. Шановська О.А.
Доц. Бабіна В.А.
Доц., к.і.н. Мельник О.В.

Т.А. Лугова

