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План  
науково-дослідної роботи 

фізико-математичного факультету 
на 2019-2020 н.р. 

 

№ 

з/п 
Вид роботи 

П
ід
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а
т
 

Відповідальні за 

виконання 

Строк  

виконання 

1 2 3 4 5 

1.  Затвердження тем кваліфікаційних робіт  Наказ  Зав. кафедрами вересень 2019 

2.  

Проведення Міжнародної науково-

практичної конференції «Україна 

майбутнього: перспективи інтеграції та 

інноваційного розвитку» 

Збірник тез 

Зав. кафедри бізнес економ. 

та адміністр. Кудріна О.Ю.,  

Зав. кафедри інформатики 

Семеніхіна О.В. 

вересень 2019 

3.  

Проведення Міжнародного студентського 

квесту «Україна майбутнього: сучасні 

тенденції інноваційного розвитку держави 

у сфері соціально-економічних наук» 

Висновки 
Зав. кафедри бізнес економ. 

та адміністр. Кудріна О.Ю. 
вересень 2019 

4.  

Проведення Міжнародної науково-

практичної конференції «Інновації в 

публічному управлінні: теорія і практика» 

Збірник тез 

Зав. кафедри бізнес економ. 

та адміністр. Кудріна О.Ю.,  

Зав. кафедри інформатики 

Семеніхіна О.В. 

вересень 2019 

5.  

Проведення Міжнародного наукового 

форуму «Глобальна економіка у цифрову 

епоху» 

Висновки 
Зав. кафедри бізнес економ. 

та адміністр. Кудріна О.Ю. 
вересень 2019 

6.  Організація роботи студентських гуртків 

Ведення 
журналів 
студент. 
гуртків 

Зав. кафедрами,  

керівники студентських 

гуртків 

протягом року 

7.  
Забезпечення роботи проблемних груп 

студентів 

Ведення 

журналів 

проблемних 

груп 

Зав. кафедрами,  

керівники проблемних груп 
протягом року 

8.  
Організація роботи науково-методичних 

семінарів кафедр 
Плани 

роботи 
Зав. кафедрами протягом року 

9.  
Проведення Міжнародного тренінгу 

(співорганізатор Іспанія) 
Висновки 

Зав. кафедри бізнес економ. 

та адміністр. Кудріна О.Ю. 
жовтень 2019 

10.  
Попередній захист кваліфікаційних робіт 

за ступенем магістр 
Звіт Зав. кафедрами жовтень 2019 

11.  

Проведення Міжнародного круглого столу  

«Україна – Європа – Світ» (співорганізатор 

Люксембурзький центр дослідження 

європейських реформ, м. Люксембург) 

Висновки 
Зав. кафедри бізнес економ. 

та адміністр. Кудріна О.Ю. 

литопад-

грудень 2019 

12.  
Підготовка студентських наукових робіт 

на конкурс 

Студентські  

наукові 

роботи 

Зав. кафедрами,  

заст.декана 

литопад-

грудень 2019 

13.  

Проведення Всеукраїнської науково-

практичної конференції «Теоретико-

методичні засади вивчення сучасної 

фізики та нанотехнологій у загально-

освітніх та вищих навчальних закладах» 

Збірник тез 

Зав. кафедри фізики та 

методики навчання фізики, 

Мороз І.О. 

литопад 2019 



14.  Проведення Camp Ukraine 2019 Висновки 
Зав. кафедри бізнес економ. 

та адміністр. Кудріна О.Ю. 
грудень 2019 

15.  

Проведення Міжнародної науково-

практичної конференції «Наукова діяль-

ність як шлях формування професійних 

компетентностей майбутнього фахівця» 

Збірник тез 
Зав. кафедри інформатики 

Семеніхіна О.В. 
грудень 2019 

16.  

Організація та проведення І етапу 

студентської олімпіади з математики, 

фізики, інформатики, економіки 

Підсумки Зав. кафедрами, заст.декана грудень 2019 

17.  

Підготовка до видання випуску фахового 

наукового журналу «Актуальні питання 

природничо-математичної освіти» 

Вип. 

журналу 

Чашечнікова О.С.,  

члени ред. колегії 
два рази на рік 

18.  

Підготовка до видання випуску фахового 

наукового журналу «Фізико-математична 

освіта» 

Вип. 

журналу  

Семеніхіна О.В.,  

члени ред. колегії 

чотири рази на 

рік 

19.  

Проведення школи економіки 

«Студентське наукове товариство Вищої 

школи бізнесу» 

Висновки 
Зав. кафедри бізнес економ. 

та адміністр. Кудріна О.Ю. 
січень 2020 

20.  

Організація та проведення ІІ етапу 

студентської олімпіади з математики, 

фізики, інформатики, економіки 

Підсумки Зав. кафедрами, заст.декана лютий 2020 

21.  

Проведення Міжнародної науково-

практичної конференції «Економіка, 

іннватика та сучасні бізнес технології: 

актуальні проблеми та розвиток» 

Збірник тез 
Зав. кафедри бізнес економ. 

та адміністр. Кудріна О.Ю. 
квітень 2020 

22.  
Попередній захист кваліфікаційних робіт 

за ступенем бакалавр 
Звіт Зав. кафедрами 

березень-

квітень 2020 

23.  
Сумський обласний конкурс з 

комп’ютерної графіки «Розфарбуй життя» 
Підсумки 

Зав. кафедри інформатики 

Семеніхіна О.В. 

березень-

квітень 2020 

24.  
Проведення звітної студентської наукової 

конференції  
Збірник тез 

Заст.декана, зав. кафедрами, 

студентське 

самоврядування 

квітень 2020 

25.  

Всеукраїнська конференція «Сучасні 

проблеми експериментальної, теоретичної 

фізики та методики навчання фізики» 

Збірник тез 
Зав. кафедри фізики та 

методики фізики 
квітень 2020  

26.  

Проведення Міжнародного конкурсу з 

комп’ютерної графіки та веб-дизайну 

«CreDiCo» 

Підсумки 
Зав. кафедри інформатики 

Семеніхіна О.В. 

квітень-

травень 2020 р 

27.  

Проведення Міжнародного академічного 

конкурсу «New economics  

perspective vectors of development» 

(співорганізатор Хорватія) 

Висновки 
Зав. кафедри бізнес економ. 

та адміністр. Кудріна О.Ю. 
травень 2020 

28.  

Підготовка до видання випуску збірника 

наукових доповідей викладачів фізико-

математичного факультету 

Збірник тез Заст.декана травень 2020 

29.  

Проведення Міжнародного семінар-

тренінгу «Innovations in regional 

management now become successful» 

(співорганізатор Італія) 

Висновки 
Зав. кафедри бізнес економ. 

та адміністр. Кудріна О.Ю. 
червень 2020 

 

 
Заступник декана 

фізико-математичного факультету       Ю.В. Хворостіна 


