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1. РЕАЛІЗАЦІЯ КОМПЛЕКСНИХ ТЕМ НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ РОБІТ 

№ 

з/п 
Найменування теми 

Термін 

виконання 

Науковий 

керівник 

Виконавці 
Очікувані результати 

1.1 0116U004296 

“Зміст і технології педагогічної, соціально-

психологічної, реабілітаційної та 

інформаційної діяльності з людьми з 

особливими потребами” 

09.2016 р – 

09.2021 р. 

д.пед.н., професор 

М. Є. Чайковський 

Викладачі і 

студенти всіх 

кафедр інституту 

Публікація наукових статей з теми 

Видання науково-методичних посібників 

Видання монографії 

Проведення конференцій і науково-

практичних семінарів всеукраїнського і 

регіонального рівнів 

Участь у конкурсах наукових робіт 

 

ІІІ етап  

„Експериментальне впровадження та аналіз 

ефективності технології педагогічної, 

соціально-психологічної, реабілітаційної та 

інформаційної діяльності з людьми з 

особливими потребами” 

09.2019 р.–

 09.2021 р. 

1.2. 0116U006969 „Соціально-психологічна 

діяльність психолога в соціономічній сфері” 

09.2016 р. – 

05.2021 р. 

к.психол.н., доцент 

Н. В. Волинець 

Викладачі і 

студенти кафедри 

психології і 

соціальної роботи 

Публікація наукових статей з теми 

Видання науково-методичних посібників 

Проведення конференцій і науково-

практичних семінарів всеукраїнського і 

регіонального рівнів 

Участь у конкурсах наукових робіт 

ІІ етап 

„Експериментальне впровадження та аналіз 

ефективності моделей психологічної роботи 

з різними категоріями клієнтів” 

09.2016 р. – 

05.2021 р. 
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2. ПІДГОТОВКА НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ КАДРІВ ВИЩОЇ КВАЛІФІКАЦІЇ 

№ Тема дисертаційного дослідження 
Науковий 

ступінь 
Спеціальність  

Запланований термін 

завершення Виконавець 

2.1 
Профілактика мобінгу в малих групах школярів 

підліткового віку  
кандидат 

педагогічних наук 

13.00.05 – соціальна 

педагогіка 
2021 р. О. О. Корабльова  

2.2 

Професійна готовність майбутніх фахівців з фізичної 

реабілітації до роботи з особами з обмеженими 

можливостями  

кандидат 

педагогічних наук 

13.00.04 – 

професійна освіта 
2022 р. В. М. Матвійчук  

 

 

3. ПЛАН ПРОВЕДЕННЯ НАУКОВИХ ЗАХОДІВ 

№ 

з/п 
Тема конференції, семінару, конкурсу 

Термін 

проведення 

Організатор 
Відповідальні  Очікуваний результат 

3.1 ІІІ Всеукраїнська науково-практична 

інтернет-конференція „Навчання і виховання 

в інклюзивному освітньому просторі: теорія 

та практика” 

26. 11.2020 р. ХІСТ 

Університету 

„Україна” 

Чайковський М. Є. , 

Островська Н. О., 

завідувачі кафедр 

Збірник тез доповідей 

 

3.2. ХІV Всеукраїнська наукова конференція 

студентів та молодих вчених “Сучасне 

українське студентство: проблеми та ціннісні 

орієнтації” 

18.03.2021 р. ХІСТ 

Університету 

„Україна” 

Островська Н. О., 

Войціх І. В., 

завідувачі кафедр 

Збірник тез доповідей 

Публікація в Збірнику 

наукових праць молодих 

вчених №5 

 

 

4. СТУДЕНТСЬКА НАУКОВА РОБОТА 

№ 

з/п 
Найменування заходів 

Термін 

проведення  
Відповідальні 

4.1. Участь студентів інституту та коледжу, представників НТСАДіМВ та наукових гуртків в 

конкурсах наукових робіт університетського та Всеукраїнського рівнів (не менше 1 

конкурсної роботи з розрахунку на кожного викладача зі ступенем, який працює на 

штатній основі) 

протягом року Островська Н. О. 

наукові керівники гуртків, 

завідувачі кафедр 
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№ 

з/п 
Найменування заходів 

Термін 

проведення  
Відповідальні 

4.2. Участь студентів інституту та коледжу в XVIII конкурсі студентських наукових робіт за 

тематикою ХХ Міжнародної науково-практичної конференції «Інклюзивне освітнє 

середовище: проблеми, перспективи, кращі практики» 

листопад-грудень 

2020 р. 

Островська Н. О. 

наукові керівники гуртків, 

завідувачі кафедр 

4.3 Участь студентів інституту та коледжу в XVII конкурсі наукових робіт студентів з 

інвалідністю за тематикою наукових досліджень кафедр університету, в рамках ХХ 

Міжнародної науково-практичної конференції «Інклюзивне освітнє середовище: проблеми, 

перспективи, кращі практики» 

листопад-грудень 

2020 р. 

Островська Н. О. 

наукові керівники гуртків, 

завідувачі кафедр 

4.4. Участь студентів інституту та коледжу у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових 

робіт із галузей знань та спеціальностей за напрямом «Актуальні проблеми інклюзивної 

освіти» 

листопад 2020 р. Островська Н. О. 

наукові керівники гуртків, 

завідувачі кафедр 

4.5 Наукові публікації студентів із розрахунку 1 стаття на 1 студента денної форми 4 курсу 

бакалаврату та не менше 2 публікацій на 1 студента магістратури незалежно від форми 

навчання 

протягом року Островська Н. О. 

наукові керівники гуртків, 

завідувачі кафедр 

4.6 Пошук та участь студентів інституту в грантових проектах та міжнародних проектах протягом року Островська Н. О. 

наукові керівники гуртків, 

завідувачі кафедр 

4.7 Участь студентів у роботі ХІV Всеукраїнської науково-практичної конференції студентів і 

молодих вчених “Сучасне українське студентство: проблеми та ціннісні орієнтації” 

18.03.2021 р. Островська Н. О. 

наукові керівники гуртків, 

завідувачі кафедр 

4.8 Участь студентів інституту та коледжу у роботі ХVIІІ Всеукраїнської наукової конференції 

студентів і молодих вчених «Молодь: освіта, наука, духовність» 

квітень 2021 р. Островська Н. О. 

наукові керівники гуртків, 

завідувачі кафедр 

4.9 Участь студентів у Всеукраїнській студентській олімпіаді за спеціальністю квітень 2021 р. Островська Н. О. 

наукові керівники гуртків, 

завідувачі кафедр 

4.10 Участь у роботі Всеукраїнської наукової конференції студентів і молодих вчених “Молодь: 

освіта, наука, духовність”(м. Київ) 

квітень 2021 р. Островська Н. О. 

наукові керівники гуртків, 

завідувачі кафедр 

4.11 Участь студентів інституту та коледжу у конкурсі студентських наукових робіт за 

тематикою ХVIІІ Всеукраїнської наукової конференції студентів і молодих вчених 

«Молодь: освіта, наука, духовність» присвяченого Дню науки в Україні 

квітень-травень 

2021 р. 

Островська Н. О. 

наукові керівники гуртків, 

завідувачі кафедр 
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№ 

з/п 
Найменування заходів 

Термін 

проведення  
Відповідальні 

4.12 Участь студентів в організації та проведенні кафедральних наукових заходів за 

спеціальністю 

Протягом року Островська Н. О. 

наукові керівники гуртків, 

завідувачі кафедр 

4.13 Наукові публікації студентів із розрахунку 1 стаття на 1 студента денної форми 4 курсу 

бакалаврату та не менше 2 публікацій на 1 студента магістратури незалежно від форми 

навчання 

Протягом року Островська Н. О. 

наукові керівники гуртків, 

завідувачі кафедр 

 

5. ПЛАН НАУКОВИХ ПУБЛІКАЦІЙ ПРОФЕСОРСЬКО-ВИКЛАДАЦЬКОГО СКЛАДУ У ПЕРІОДИЧНИХ ВИДАННЯХ 

 

№ 

з/п 
Назва періодичного видання/конференції 

Вид публікації 

(стаття, тези) 

Кількість 

публікацій 

Орієнтовний 

термін видання 
Відповідальні 

5.1 
Публікація у фаховому періодичному виданні за 

спеціальністю (за власним вибором) 
стаття 

штатні викладачі – 

2 публікації; 

сумісники – за 

потребою 

протягом року 
Островська Н. О., 

завідувачі кафедр 

5.2 Наукові публікації за межами України статті/тези 
не менше 2 на 

кафедру 
протягом року 

Островська Н. О., 

завідувачі кафедр 

5.3. 
Публікація у науковому періодичному виданні, що 

входить до міжнародних наукометричних баз 
стаття 

1 публікація від 

кафедри 
протягом року 

Островська Н. О., 

завідувачі кафедр 

5.4 
Участь в університетських наукових та міжнародних 

заходах 
виступ/тези 

щонайменше 

дистанційна участь 

усіх фахівців, що 

працюють на 

постійній основі, за 

профілем наукової 

діяльності 

протягом року 
Островська Н. О., 

завідувачі кафедр 

5.5. 
Участь у Всеукраїнських наукових конференціях за 

відповідним основній діяльності науковим профілем не  
виступ/тези 

штатні викладачі – 

1 участь; 

сумісники – за 

потребою 

протягом року 
Островська Н. О., 

завідувачі кафедр 
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5.6. 
Участь у Міжнародних наукових конференціях за 

відповідним основній діяльності науковим профілем 
виступ/тези 

штатні викладачі – 

1 участь; 

сумісники – за 

потребою 

протягом року 
Островська Н. О., 

завідувачі кафедр 

5.7. Публікація наукової та науково-методичної літератури 

монографії, 

навчальні 

посібники, 

підручники 

не менше 3 від 

кафедри 
протягом року 

Островська Н. О., 

завідувачі кафедр 

 

 

6. ПЛАН УЧАСТІ ПРОФЕСОРСЬКО-ВИКЛАДАЦЬКОГО СКЛАДУ У НАУКОВИХ КОНКУРСАХ 

 

№ 

з/п 
Назва конкурсу/проекту Вид участі 

Кількість 

учасників 

Орієнтовний 

термін видання 
Відповідальні 

6.1. 

Участь в університетському конкурсі «Кращий 

викладач» у номінації «Кращий викладач-керівник 

НДРС» 

подання 
1 представник від 

кафедри 
протягом року 

Островська Н. О., 

завідувачі кафедр 

6.2. 
Участь в університетському конкурсі навчально-

методичної та наукової літератури 

науковий 

посібник, 

монографія 

1 представник від 

кафедри 
протягом року 

Островська Н. О., 

завідувачі кафедр 

6.3. 

Участь у ХІV обласному конкурсі науково-дослідних 

робіт, організатором якого виступає Хмельницька 

обласна рада 

Наукове 

дослідження, 

науковий 

посібник, 

монографія 

1 викладач від 

спеціальності 
протягом року 

Островська Н. О., 

завідувачі кафедр 

 

 

6. ПЛАН ПІДГОТОВКИ КАНДИДАТІВ ЩОДО ПРИСВОЄННЯ ВЧЕНОГО ЗВАННЯ «ДОЦЕНТ» НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИМ 

ПРАЦІВНИКАМ 

 

№ 

з/п 

Прізвище, ім’я по 

батькові 

Стаж науково-

педагогічної 

діяльності 

Дата зарахування на посаду  
Науковий  

ступінь 
Термін подання 

7.1 

Островська Наталія 

Олександрівна 

 

14 доцент кафедри психології та соціальної роботи  к.пед.н. Травень 2021 р. 
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7.2 
Добровіцька Олена 

Олександрівна 

 доцент кафедри інформаційної справи та 

економічних дисциплін 

к. пед.н. Травень 2021 р. 

7.3 Польовик Ольга Віталіївна 19 доцент кафедри психології та соціальної роботи к.психол.н. Травень 2021 р. 

7.4. Войціх Інна Володимирівна 9 доцент кафедри психології та соціальної роботи к. філол. н. Травень 2021 р. 

7.5 
Лучко Юлія Іванівна 16 доцент кафедри інформаційної справи та 

економічних дисциплін 

к. пед.н. Травень 2021 р. 

7.6. 
Мозолюк-Боднар Людмила 

Миколаівна 

6 доцент кафедри правознавства к.юрид.н. Травень 2021 р. 

7.7. 
Бернюков Анатолій Ми 15 професор кафедри правознавства 

 

д.юрид.н. Травень 2021 р. 

 

 

 

Завідувач науково-методичного відділу       Н. О. Островська 


