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План науково-дослідної роботи 

Чернігівського інституту МАУП 

на 2022/2023 н. р. 

 

Проблемні питання та перспективні завдання розвитку наукової діяльності 

на 2022/2023 н. р. 

 

Для подальшого підвищення ефективності наукової діяльності викладачів 

Інституту можна окреслити такі перспективні напрями роботи: 

1. Розробка найбільш актуальних проблем наукових досліджень у 

досліджуваній галузі по кожній кафедрі. 

2. Набуття викладачами практичного досвіду під час підвищення кваліфікації 

та його впровадження у власну діяльність.  

3. Розвиток наукової ініціативи молодих науковців Інституту, активізація 

діяльності кафедр та налагодження співпраці з аналогічними осередками у закладах 

вищої освіти України та інших країн. 

4. Підвищення змістового наповнення науково-практичних конференцій, 

круглих столів, симпозіумів, з метою генерування та впровадження нових ідей, 

думок. 

5. Підвищення якості наукових робіт викладачів кафедр; збільшення кількості 

публікацій викладачів у наукометричних виданнях (Scopus, Web of Science, Index 

Copernicus і ін.) та кількості цитувань (Індекс Гірша (h-індекс)). 

6. Проведення наукових семінарів з питань використання наукометричних баз 

даних у науковій та навчальній діяльності. 

7. Розвиток міжнародної співпраці, участь у міжнародних наукових 

конференціях, проектах. 

8. Спрямування діяльності професорсько-викладацького складу кафедри на 

створення наукових продуктів інноваційного характеру. 

9. Здобуття освітніх і дослідницьких грантів викладачами, молодими вченими. 

10. Залучення студентів до участі у конкурсах на отримання грантів, премій, 

стипендій, у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт та 

студентських олімпіадах. 

11. Підвищення якості студентських наукових доробків. 

12. Через співпрацю з роботодавцями розширення можливостей для 

прикладних наукових досліджень інноваційного характеру та підвищення 

кваліфікації науково-педагогічних кадрів Інституту. 

13. Забезпечити створення та постійне оновлення власних профілів 

професорсько-викладацького складу у пошуковій системі Google Академія. 

 



№ Зміст роботи 
Термін 

виконання 
Відповідальні 

1. Науково-дослідна робота 

1.1. Робота над науковими темами закріпленими за 

кафедрами 

Упродовж 

навчального року 

Викладачі кафедр 

1.2. Робота над індивідуальними темами наукових 

досліджень 

Упродовж 

навчального року 

Викладачі кафедр 

1.3. Впровадження результатів науково-дослідної 

роботи у навчальний процес 

Упродовж 

навчального року 

Викладачі кафедр 

1.4 Всебічне сприяння в реалізації інтелектуального 

потенціалу науковців та студентів Інституту, 

зокрема шляхом підтримки існуючи та 

формування нових наукових шкіл 

Упродовж 

навчального року 

Заст. директора з 

науково-

педагогічної 

роботи, 

завідувачі кафедр 

1.5 Забезпечення умов для ефективної науково-

дослідної та інноваційної діяльності учасників 

освітнього процесу Інституту шляхом створення 

належної матеріально-технічної бази, сприяння 

академічній співпраці та міжнародній мобільності 

Упродовж 

навчального року 

Заст. директора з 

науково-

педагогічної 

роботи, 

завідувачі кафедр 

1.6 Пропагування принципів академічної 

доброчесності в освітньому процесі та науковій 

діяльності 

Упродовж 

навчального року 

Заст. директора з 

науково-

педагогічної 

роботи, 

завідувачі кафедр 

2. Міжнародна наукова співпраця 

2.1. Організація та проведення промо-кампаній для  

учасників освітнього процесу про можливості 

навчання, стажування, професійного розвитку за 

кордоном. 

Упродовж 

навчального року 

Заст. директора з 

науково-

педагогічної 

роботи, 

завідувачі кафедр 

2.2. Підписання угод про міжнародну співпрацю з 

університетами та науковими установами 

Упродовж 

навчального року 

Заст. директора з 

науково-

педагогічної 

роботи, 

завідувачі кафедр 

2.3. Координування студентських обмінів у рамках 

проекту «ERASMUS+» 

Упродовж 

навчального року 

Викладачі кафедр 

2.4. Проведення міжнародних конференцій, семінарів, 

симпозіумів, круглих столів і т. ін. 

Упродовж 

навчального року 

Викладачі кафедр 

2.5. Участь у міжнародних грантах, наукових та 

освітніх проектах і програмах 

Упродовж 

навчального року 

Викладачі кафедр 

2.6. Пошук актуальних можливостей для наукової та 

соціальної реалізації студентів, викладачів та 

співробітників. 

Упродовж 

навчального року 

Викладачі кафедр 

3. Науково-дослідна робота зі студентами 

3.1. Керівництво науково-дослідною роботою 

студентів. 

Упродовж 

навчального року 

Викладачі кафедр 

3.2. Керівництво курсовими, магістерськими 

роботами студентів. 

Упродовж 

навчального року 

Викладачі кафедр 

3.3. Підготовка тез доповідей студентів у 

студентських науково-практичних конференціях. 

Упродовж 

навчального року 

Викладачі кафедр 

3.4. Підготовка студентів до участі в олімпіадах, 

конкурсах наукових робіт, круглих столах і т. ін. 

Упродовж 

навчального року 

Викладачі кафедр 



3.5. Створення організаційних, методичних і  

матеріально-технічних умов для розвитку різних 

форм наукової творчості молодих учених, 

студентів. 

Упродовж 

навчального року 

Викладачі кафедр 

3.6. Планування роботи студентських наукових 

гуртків. 

Упродовж 

навчального року 

Викладачі кафедр 

4. Науково-методична та видавнича робота 

4.1. Підготовка до друку монографій, навчальних і 

навчально-методичних посібників, підручників. 

Упродовж 

навчального року 

Викладачі кафедр 

4.2. Контроль за виконанням вимог щодо якості 

друкованої продукції. 

Упродовж 

навчального року 

Заст. директора з 

науково-

педагогічної 

роботи, 

завідувачі кафедр 

4.3. Контроль за дотриманням викладачами плану 

видавничої діяльності. 

Упродовж 

навчального року 

Заст. директора з 

науково-

педагогічної 

роботи, 

завідувачі кафедр 

4.4. Рецензування наукових видань Упродовж 

навчального року 

Викладачі кафедр 

4.5. Публікації у виданнях, що входять до  

наукометричних баз даних Scopus і Web of 

Science. 

Упродовж 

навчального року 

Викладачі кафедр 

4.6. Перевірка бібліометричного профілю Інституту 

на платформі наукового Інтернет-сервісу Google 

Академії та розміщення його на сайті. 

Упродовж 

навчального року 

Заст. директора з 

науково-

педагогічної 

роботи, 

завідувачі кафедр 

4.7. Сприяння академічній доброчесності із 

застосуванням сучасних програмних продуктів та 

використання антиплагіатних систем 

(Антиплагіатна система «Unicheck» та ін.). 

Упродовж 

навчального року 

Заст. директора з 

науково-

педагогічної 

роботи, 

завідувачі кафедр 

4.8. Проведення науково-практичних семінарів та 

консультацій з міжнародних стилів цитувань та 

посилань у наукових працях.  

Упродовж 

навчального року 

Викладачі кафедр 

4.9. Проведення семінарів, спрямованих на 

вдосконалення рівня інформаційної грамотності з 

метою підвищення публікаційної активності 

наукової спільноти Інституту. 

Упродовж 

навчального року 

Викладачі кафедр 

 
 

 
 

 

 


