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ПЛАН РОБОТИ МЕТОДИЧНО-ОРГАНІЗАЦІЙНОГО ВІДДІЛУ
на 2019-2020 навчальний рік
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з/п
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5.
6.

7.

8.
9.

10.

Завдання та напрями діяльності
Координація та моніторинг науково-дослідної роботи структурних підрозділів
університету.
Методично-організаційне забезпечення роботи наукової ради СумДПУ імені
А. С. Макаренка.
Методично-організаційне забезпечення роботи редакційно-видавничої ради СумДПУ
імені А. С. Макаренка.
Координація роботи Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів та
молодих учених СумДПУ імені А. С. Макаренка.
Моніторинг діяльності спеціалізованих вчених рад по захисту дисертаційних
досліджень.
Контроль та моніторинг якості наукової та методичної продукції викладачів
університету, що подається на отримання грифу університету та Міністерства освіти і
науки України.
Організація, підтримка та контроль діяльності традиційних та інноваційних наукових
підрозділів університету (міжвідомчих, міжуніверситетських, університетських та
студентських науково-дослідних лабораторій, ресурсних центрів, центрів трансферу
технологій, центру колективного користування, навчально-наукових центрів).
Методично-організаційний супровід діяльності університетських наукових шкіл та
систематичне оновлення їх бази даних.
Методично-організаційне забезпечення проведення на базі університету наукових
заходів різних рівнів (міжнародних, всеукраїнських, регіональних та університетських
конференцій, семінарів, круглих столів).
Систематичне оновлення бази ефективних розробок викладачів СумДПУ імені
А. С. Макаренка, їх популяризація на ринку освітніх та здоров’язберігаючих
технологій і послуг.
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Мартиненко Д. В.

Протягом року

Сбруєв М.Г., Лебідь Н.О.
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Мартиненко Д.В.,
Демченко В.В.

Протягом року
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Методично-організаційний супровід та моніторинг співробітництва кафедр
університету з провідними закордонними та вітчизняними науковими установами та
закладами вищої освіти України та світу.
Координація науково-дослідної роботи університету з Міністерством освіти і науки
України, Департаментом освіти і науки Сумської обласної державної адміністрації.
Моніторинг науково-навчальних заходів структурних підрозділів університету,
здійснених спільно з регіональними органами влади, забезпечення правопорядку,
соціального захисту, з навчальними закладами, приватними та громадськими
установами та організаціями Сумщини.

Протягом року

Мартиненко Д.В.

Протягом року

Мартиненко Д.В.

Протягом року

Мартиненко Д.В.

14.

Участь у роботі комісії по забезпеченню захисту інформації в університеті.

Протягом року

Сбруєв М.Г.

15.

Надання
науково-педагогічним
працівникам,
студентам
та
магістрантам
консультативно-правової, інформаційної і практичної допомоги в реалізації ними
особистих немайнових і майнових прав на об’єкти інтелектуальної власності,
передбачених нормативно-правовими актами України.

Протягом року

Сбруєв М.Г.
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Підготовка річного звіту з наукової роботи СумДПУ імені А. С. Макаренка у 2019 році
до Міністерства освіти і науки України.

Листопад-січень

Мартиненко Д.В.,
Сбруєв М.Г., Демченко В.В.,
Лебідь Н.О.

Лютий

Сбруєв М.Г., Лебідь Н.О.

Квітень-травень

Демченко В.В.

Травень-червень

Мартиненко Д.В.,
Сбруєв М.Г., Демченко В.В.,
Лебідь Н.О.
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Організація і проведення конкурсу друкованих наукових та навчально-методичних
праць викладачів за підсумками 2019 року.
Підведення підсумків науково-дослідної роботи студентів університету за 2019–
2020 навчальний рік.
Підведення підсумків науково-дослідної роботи університету за 2019–2020 навчальний
рік.

Моніторинг інтернет-присутності науково-педагогічних працівників СумДПУ імені
А. С. Макаренка та їх цитованості у базі даних Google Scholar, ORCID, Scopus, Web of
Протягом року
Science
Організаційно-методичне забезпечення студентської наукової діяльності
Моніторинг тематики і роботи студентських наукових гуртків і проблемних груп.
Підготовка заявки до Міністерства освіти і науки України щодо студентських
міжнародних і всеукраїнських наукових конференцій на 2020 календарний рік.
Визначення обсягів фінансування окремих загальноуніверситетських заходів
студентської наукової діяльності на календарний рік.
Методичне забезпечення організації та проведення вузівського туру студентської

Сбруєв М.Г.

Вересень-жовтень

Демченко В.В.

Жовтень-листопад

Демченко В.В.

Грудень
Грудень-січень

Демченко В.В.,
Герасименко Р.В.
Демченко В.В.

25.
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олімпіади з основних навчальних дисциплін та Всеукраїнського конкурсу
студентських наукових робіт з природничих, технічних та гуманітарних наук.
Методично-організаційне
забезпечення
участі
студентів
СумДПУ
імені
А. С. Макаренка у всеукраїнських турах студентських наукових конкурсів та олімпіад.
Методично-організаційне забезпечення проведення ІІ етапу Всеукраїнського конкурсу
студентських наукових робіт з фізичного виховання на базі Навчально-наукового
інституту фізичної культури.
Методично-організаційне забезпечення проведення ІІ етапу Всеукраїнської
студентської олімпіади зі спеціальної освіти на базі Навчально-наукового інституту
педагогіки і психології.
Методично-організаційне забезпечення проведення підсумкових студентських
наукових конференції та конкурсів до Дня науки.

Лютий,
березень, квітень

Демченко В.В.

Березень, квітень

Демченко В.В.

Березень, квітень

Демченко В.В.

Квітень

Демченко В.В.

Проректор з науково-педагогічної роботи

В. І. Шейко

Завідувач методично-організаційного відділу

Д. В. Мартиненко

