
ПРОБЛЕМНІ ПИТАННЯ ТА ПЕРСПЕКТИВНІ ЗАВДАННЯ РОЗВИТКУ НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ НА 2014 р. 

Для подальшого підвищення ефективності наукової діяльності в Університеті, зміцнення інтелектуального потенціалу закладу можна 

окреслити наступні перспективи: 

 Розробка найбільш актуальних проблем наукових досліджень для кожного напряму підготовки в аспірантурі/докторантурі. 

 Набуття практичного досвіду під час підвищення кваліфікації та його впровадження в діяльність Університету. Посилення 

теоретичної та практичної цінності наукових доробків, підготовлених фахівцями Університету, та створення наукового продукту 

інноваційного характеру як результату стажування. 

 Розвиток наукової ініціативи Ради молодих учених Університету. Активізація діяльності Рад молодих учених кожного 

інституту Університету та налагодження співпраці з аналогічними осередками України та інших країн. 

 Підвищення змістового наповнення конференцій з метою продукування нових ідей, думок. 

 Збільшення кількості публікацій викладачів у наукометричних виданнях (Scopus, Web of Science та ін.) та кількості цитувань 

(Індекс Гірша (h-індекс) у Scopus). 

 Проведення методологічних семінарів з питань використання науко метричних баз даних у науковій та навчальній діяльності 

Університету. Входження наукових видань Університету до наукометричних баз даних. 

 Подальше розроблення і популяризація наукових напрямів: освітологія, грінченкознавство, києвознавство 

 Розвиток міжнародної співпраці, участь у міжнародних наукових проектах. 

 Наповнення бюджету Університету за рахунок комерціалізації наукових досліджень. Спрямування діяльності на створення 

наукових продуктів інноваційного характеру. 

 Співпраця між НДЛ Університету та навчально-науковими структурними підрозділами, робота над спільними науковими 

проектами. 

 Здобуття освітніх та дослідницьких грантів кафедрами, викладачами, молодими вченими. 

 Залучення студентів до участі у конкурсах на отримання грантів, премій, стипендій, у міжнародних мистецьких та творчих 

конкурсах, національних спортивних змаганнях (чемпіонати України, Універсіади України, чемпіонати України серед студентів). 

Підвищення якості студентських наукових доробків. 

 Мотивування кафедр всіх структурних підрозділів Університету на результативність підготовки студентів до участі у 

Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт та студентських олімпіадах. 

  



ПЛАН НАУКОВОЇ РОБОТИ НА 2014/2015 НАВЧАЛЬНИЙ РІК 

 

IV – Наукова діяльність (підзвітність – проректор з наукової роботи) 

 

Заходи Термін виконання Відповідальний 

І. НАУКОВІ КОНФЕРЕНЦІЇ, СЕМІНАРИ, ЧИТАННЯ 

Проведення конкурсу творчих робіт філософсько-світоглядного спрямування 

серед учнів 11-х класів загальноосвітніх закладів м. Києва на тему: «Людина 

в суспільстві майбутнього: орієнтири здійснення» 

Січень-квітень 2015 Александрова О.С. 

Купрій Т.Г. 

Круглий стіл для викладачів на тему: «Актуальні проблеми сучасної 

філософії» 

грудень 2014 Стадник М.М.,  

Бондар Т.І.,  

Омельченко Ю.В. 

Круглий стіл для викладачів на тему: «Актуальні проблеми сучасної 

соціології» 

лютий 2015 Александрова О.С.,  

Купрій Т.Г., Михайлич О.В. 

(НДЛ соціології), 

Слюсаревський Н.М. (НДЛ 

соціології) (НДЛ соціології) 

Круглий стіл для викладачів на тему: «Актуальні проблеми сучасної 

політології» 

квітень-травень 2015 КупрійТ.Г.,  

Панасюк Л.В., 

Супруненко А.П. 

   

ІІ. ВИКОНАННЯ НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ ТЕМ 

   

   

   

IІІ. СТУДЕНТСЬКА НАУКОВА РОБОТА 

Продовження роботи  студентського філософського гуртка   «Ключ до 

пізнання»  

Протягом року Бондар Т.І. 

   

   

ІV. ДІЯЛЬНІСТЬ АСПІРАНТУРИ ТА РОЗВИТОК НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ 



Підготовка кандидатської дисертації старшого викладача кафедри Богорода 

А.В. на тему «Феномен ритуального танцю: філософсько-релігієзнавчий 

аспект» 

Протягом року Богород А.В. 

   

   

V. ВИДАВНИЧА РОБОТА 

Підготовка монографії  за напрямком «Роль мовного фактору в політичних 

процесах сучасної України» 

Протягом року Панасюк Л.В. 

Підготовка монографії  за напрямком «Сучасна католицька філософія в 

Західній Європі» 

Протягом року Шепетяк О.М. 

Підготовка монографії  «Етнічний фактор в системі комунікативних 

відносин» 

Протягом року Александрова О.С. 

Ковальчук Н.Д. 

VІ. ЗАСІДАННЯ, НАРАДИ 

Засідання кафедри  Протягом року Александрова О.С. 

 

   

   

 


