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ПЛАН 

                                    НАУКОВОЇ РОБОТИ НА 2021/2022 н. р. 
№ 
з/п 

Назва Відповідальні Термін 
виконання 

Позначки 
про 

виконання 

1 2 3 4 5 

1. Продовження проведення 
науково-інформаційних 
досліджень  по науковій темі 
кафедри «Визначення та 
оцінка загального рівня 
соматичного здоров'я 
студентів ВНЗ та школярів і 
вплив фізичної активності на 
нього» сумісно із КНП ЛОР 
«Центр спортивної медицини і 
реабілітації». 

Науково – 

педагогічний 
склад кафедри 

Впродовж 
2021 -2022  

н. р. 

 

2. Вивчення та аналіз 
літературних джерел згідно 
наукового дослідження 
кафедри 

Науково – 

педагогічний 
склад кафедри 

Постійно   

3. Розробка і затвердження 
плану-графіка проведення 
наукових досліджень в рамках 
НДР кафедри на 2021-2022 

н.р.  

Карпінська 
Т.Г. 

Вересень – 

жовтень  
2021 р. 

 

4. Розподіл виконання 
фрагментів наукової роботи 
кафедри між співробітниками 
(організація та продовження  
збору матеріалу для 
проведення досліджень, 
написання огляду літератури 
по запланованій НДР, 
подальша статистична 
обробка матеріалу та наукове 
опрацювання отриманих 
результатів).  

Карпінська 
Т.Г 

Палига І.Є  

Вересень 

2021р. 
 

5. Розробка тематики   наукових 

семінарів кафедри на 
навчальний рік. 

Карпінська 
Т.Г, 
 

Вересень  
2021р.   

 

6.  Планування  роботи 
студентського наукового 
гуртка. 

Куксенко І.В., 
Яворська Н.В. 

Вересень  
2021р. 

 

7. Підготовка наукових Науково – В продовж  



публікацій (статей та тез) до 
друку. 

педагогічний 
склад кафедри 

навчального 
року 

8. Підготовка і проведення  
наукових семінарів кафедри  

Науково – 

педагогічний 
склад кафедри 

В продовж 
навчального 
року 

 

9. Участь у наукових 
конференціях, конгресах, 
семінарах, круглих столах  
(активна та заочна) 

Науково – 

педагогічний 
склад кафедри 

В продовж 
навчального 
року 

 

10. Обговорення ходу виконання 
магістерських робіт 
викладачів кафедри-

магістрантів Академії 

Науково – 

педагогічний 
склад кафедри 

І семестр  

11. Підготовка інформації про хід 
виконання магістерських робіт 
на засіданні Вченої Ради 
академії  

Кривко Ю.Я.,  Листопад – 

грудень 
2021 н.р. 

 

12. Керівництво магістерськими 
роботами 

Кривко Ю.Я. В продовж 
навчального 
року 

 

13. Підготовка питання до 
розгляду на засіданні   Вченої 
ради стосовно  
інформації  про хід виконання 
і попередні результати 
наукових досліджень по темі 
НДР кафедри за 2021/22 н.р 

Науково – 

педагогічний 
склад кафедри 

 

Кінець 
навчального 
року 

 

14. Керівництво науковими 
роботами дисертантів  
 

Кривко Ю.Я  В продовж 
навчального 
року 

 

15. Звіти магістрантів та 
аспірантів про хід виконання 
наукових робіт.  

Викладачі, які 
закінчують 
навчання в 
магітратурі та 
аспірантурі 

ІІ семестр  

16. Виступи магістрантів по 
результатам виконання 
магістерських робіт на 
засіданні кафедри  у форматі 
передзахисту магістерської 
роботи.  

Викладачі, які 
закінчують 
навчання в 
магітратурі та 
аспірантурі 

Кінець 
навчального 
року 

 

17. Підготовка доповідей за участі 
студентів до науково-

практичних студентських 
конференцій 

Відповідальні 
за студентські 
товариства та 
НПП 

В продовж 
навч.року 

 

18. Організація та керівництво Відповідальні В продовж  



науковою роботою студентів з 
підготовкою наукових статей 
до друку 

за студентські 
товариства та 
НПП 

навч.року 

 

План розглянуто і затверджено 

на засіданні кафедри № 1 від 30.08.2021 р. 
 

В/о завідувача кафедри,  
кандидат медичних наук, доцент   Грабовська Т.В. 
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