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ПЛАН НАУКОВОЇ РОБОТИ  

ФАКУЛЬТЕТУ ФІЛОЛОГІЇ ТА ЖУРНАЛІСТИКИ  

на 2019–2020 н. р. 

 

№ 

з/п 
Найменування заходу 

Термін 

виконання 
Відповідальна особа 

1 

Продовжувати реалізацію комплексних 

науково-дослідних тем (відповідно до планів 

роботи кафедр) із підготовкою необхідного 

пакету документів: 

упродовж року завідувачі кафедр, 

керівники тем 

2 

Забезпечити підготовку професорсько-

викладацьким складом наукових публікацій у 

межах досліджень ініціативної тематики кафедр 

у виданнях різного рівня 

упродовж року завідувачі кафедр 

3 
Підготувати наукові семінари та 

презентувати їх на засіданнях кафедр 

упродовж року викладачі кафедр 

4 

Узяти участь у наукових та науково-

методичних конференціях, семінарах та 

вебінарах різного рівня 

упродовж року викладачі кафедр 

5 

Видавати друком такі збірники наукових 

праць:  

 

– «Філологічні науки»;  

 

 

– «Філологічні студії» (збірник наукових 

праць студентів і магістрантів факультету, 

вип. XV) 

 

 

 

упродовж року 

 

 

квітень 

2020 року  

 

 

 

проф. Ніколенко О. М. 

доц. Кравченко В. Л. 

 

асист. Лукаш Н. М.  

доц. Шрамко Р. Г. 

6 
Видавати друком науковий, публіцистичний, 

художньо-літературний альманах «Рідний край» 
упродовж року ст. викл. Білик Г. М. 

7 

Брати участь у засіданнях наукової комісії 

вченої ради Полтавського національного 

педагогічного університету імені 

В. Г. Короленка 

упродовж року заступник декана 

з наукової роботи 

8 

Забезпечити належну роботу наукових 

проблемно-пошукових груп студентів на 

кафедрах факультету 

упродовж року 
завідувачі кафедр, 

керівники груп 

9 Забезпечити належну роботу наукових упродовж року завідувачі кафедр, 



студентських гуртків на кафедрах факультету керівники гуртків 

10 

Залучати членів студентських наукових 

гуртків і наукових проблемно-пошукових груп до 

підготовки публікацій та участі в 

наукових / науково-методичних конференціях, 

семінарах і вебінарах різного рівня 

упродовж  

року 

керівники гуртків і груп; 

голова ради молодих 

учених факультету, 

голова студентського 

наукового товариства 

факультету  

11 

Продовжити співпрацю з Малою академією 

наук (надання консультацій учителям області, 

проведення семінарів, участь викладачів у 

роботі журі конкурсу-захисту наукових робіт 

міського й обласного етапів) 

упродовж року завідувачі кафедр 

12 

Продовжувати наукову співпрацю із 

закордонними й українськими закладами вищої 

освіти  

упродовж року 
завідувачі кафедр, 

наукові супервізори 

13 
Продовжувати наукову та науково-технічну 

співпрацю з товариством «Україна – Пфальц» 
упродовж року 

кафедра романо-

германської філології 

14 

Продовжувати наукову та науково-технічну 

співпрацю між США та Україною в межах 

програми «Стипендії імені Фулбрайта» 

упродовж року кафедра романо-

германської філології 

15 

Продовжувати реалізацію програми 

«Erasmus+» в Полтавському національному 

педагогічному університеті імені 

В. Г. Короленка 

упродовж року доц. Кравченко В. Л.  

16 

Продовжити роботу освітньо-наукової 

платформи – аудиторії українсько-японської 

дружби «SAKURA» 

упродовж року 

кафедра світової 

літератури; 

проф. Ніколенко О. М. 

17 

Продовжити на базі Науково-методичного 

центру якості вивчення англійської мови та 

зарубіжної літератури роботу таких клубів для 

студентської молоді: 

– Клуб сучасної книги; 

– Клуб кіно; 

– Арт-салон; 

– Театр «Глобус»; 

– Нобелівська академія 

упродовж року  

 

 

 

доц. Орлова О. В. 

доц. Стороха Б. В. 

проф. Ніколенко О. М. 

доц. Тарасова Н. І. 

доц. Конєва Т. М. 

18 

Провести воркшопи зі студентами 

факультету та круглі столи з викладачами 

кафедри романо-германської філології в межах 

Програми партнерства у 2019–2020 рр. 

м. Полтави з містами Фільдерштадт, 

Ляйфельден-Ехтердінген та Остфільдерн 

(Німеччина) 

жовтень 

2020 року 

кафедра романо-

германської філології 

19 

Підготувати до друку збірники й матеріали 

наукових праць за результатами таких 

конференцій і семінарів: 

 

– Міжнародної студентської наукової 

конференції «Сучасний англомовний науковий 

дискурс»; 

 

 

– Міжнародного науково-практичного 

Інтернет-семінару «Сучасна гуманітарно-

наукова парадигма»; 

 

 

 

 

 

 

березень 

2020 року 

 

 

 

квітень-

травень 

2020 року 

 

 

 

 

 

 

доц. Зуєнко М. О. 

доц. Шрамко Р. Г.  

 

 

 

доц. Кравченко В. Л. 

доц. Білоус І. М. 

 

 

 



– університетських XVI студентських читань 

«Passus in Scienciam» 

червень 

2020 року 

доц. Черчата Л. М. 

20 

Підготувати й провести наукові / науково-

практичні конференції різного рівня: 

 

– Всеукраїнська науково-практична 

конференція «Співвідношення семантики і 

структури в системі мовних одиниць»; 

 

 

– V Міжнародна наукова конференція 

«Зарубіжні письменники і Україна»; 

 

 

– V Міжнародний науково-практичний 

скайп-семінар «Гуманітарні науки: Сучасна 

наукова парадигма» 

 

 

– ІІІ Всеукраїнська науково-практична 

конференція «Літературне краєзнавство: 

проблеми, пошуки, перспективи» 

 

 

 

квітень 

2020 року  

 

 

 

05-06  

листопада 

2020 року 

 

25-26 квітня 

2020 року 

 

 

 

15 жовтня 

2020 року 

 

 

 

доц. Павлова І. Г.  

 

 

 

 

проф. Ніколенко О. М. 

 

 

 

доц. Кравченко В. Л., 

доц. Зуєнко М. О. 

 

 

 

доц. Мелешко В. А.  

21 

Зорганізувати й провести І тур 

Всеукраїнського конкурсу студентських 

наукових робіт із природничих, технічних і 

гуманітарних наук  

жовтень – 

грудень 

2019 року 

наукові керівники 

22 

Забезпечити участь переможців І туру 

Всеукраїнського конкурсу студентських 

наукових робіт із природничих, технічних і 

гуманітарних наук у ІІ турі конкурсу  

відповідно до 

плану 

проведення 

наукові керівники 

23 

Зорганізувати й провести перший етап 

Всеукраїнської студентської олімпіади 

(філологічні дисципліни) 

жовтень–

листопад 

2019 року 

завідувачі кафедр 

24 

Заслухати на засіданнях кафедр звіти 

викладачів факультету про результати наукової 

роботи у 2019 н. р. 

грудень  

2019 року 
завідувачі кафедр 

25 

Підготувати текстові й електронні варіанти 

звітів кафедр про наукову роботу у 2019 р. та 

презентації (Power Point) для оприлюднення на 

рівні університету 

до 15 січня 

2020 року 
завідувачі кафедр 

26 
Заслухати на засіданні вченої ради 

факультету звіт про наукову роботу у 2019 році 

лютий 

2020 року 

заступник декана з 

наукової роботи 

27 

Провести презентацію наукових гуртків і 

проблемних груп для студентів ІІ курсу 

студентами ІІІ–ІV курсів  

травень  

2020 року 

проф. Українець Л. Ф. 

доц. Ніколашина Т. І. 

28 

Зорганізувати й провести такі студентські 

наукові й науково-методичні конференції:  

 

– ІV Міжнародна студентська науково-

практична конференція «Сучасний англомовний 

науковий дискурс» (у межах конференції 

провести Міжнародний науково-практичний 

скайп-семінар «Основи академічного письма»); 

 

 

– ХІІІ Всеукраїнська науково-практична 

конференція студентів і магістрантів факультету 

 

 

 

27–28 лютого 

2020 року 

 

 

 

 

 

березень 

2020 року  

 

 

 

доц. Рахно М. Ю., 

доц. Кравченко В. Л., 

доц. Зуєнко М. О.  

 

 

 

 

доц. Кирильчук О. Б., 

доц. Шрамко Р. Г., 



«Сучасні тенденції розвитку лінгвістики, 

літературознавства й соціальних комунікацій»; 

 

 

– XVI студентські наукові читання з 

міжнародною участю “Passus in Scienciam” 

 

 

– Всеукраїнська науково-практична 

конференція «Молодіжні короленківські 

читання» 

 

 

 

 

21 травня 

2020 року 

 

 

03 листопада 

2020 року 

голова студентського 

наукового товариства 

факультету  

 

доц. Король Л. Л. 

 

 

 

проф. Ніколенко О. М.  

29 

Співпрацювати зі студентським науковим 

товариством, радою молодих учених факультету 

щодо підготовки наукових робіт, проведення 

наукових заходів до Тижня факультету й ін.  

упродовж року викладачі кафедр 

30 

Здійснювати наукове керівництво такими 

кімнатами-музеями: 

– музей Раїси Кириченко; 

– аудиторія музейного типу 

І. П. Котляревського; 

– аудиторія імені В. Г. Короленка; 

– аудиторія імені Л. Бразова; 

– музейна кімната «Гоголь і Україна»; 

– Короленківський центр країнознавства;  

– кімната-музей І. Т. Бабича 

упродовж року доц. Кудряшов Г. О. 

доц. Орлова О. В. 

доц. Король Л. Л.  

проф. Ніколенко О. М.  

31 

Зорганізувати й провести виставку наукової 

та науково-методичної продукції викладачів 

кафедр факультету в межах святкування Тижня 

науки в Україні 

травень 

2020 року 

заступник декана з 

наукової роботи 

 

Заступник декана з наукової роботи     Р. Г. Шрамко 


