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План
наукової роботи Міжнародного економіко-гуманітарного університету імені академіка
Степана Дем’янчука на 2021 рік
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Планований захід
Видати 25 та 26 номери збірника наукових праць
Міжнародного економіко-гуманітарного університету
імені академіка Степана Дем’янчука «Психологопедагогічні основи гуманізації навчально-виховного
процесу в школі та ВНЗ»
Видати 15 та 16 номери збірника студентських наукових
праць Міжнародного економіко-гуманітарного
університету імені академіка Степана Дем’янчука
Забезпечити захист дисертацій науково-педагогічних
працівниками університету відповідно до затверджених
індивідуальних планів та Положення МОН України
про підготовку науково-педагогічних та наукових кадрів
Забезпечити підготовку в аспірантурі університету 50
аспірантів педагогічного, економічного та юридичного
факультетів, факультетів журналістики та кібернетики
Забезпечити набір аспірантів та проведення вступних
екзаменів в аспірантуру
Проводити роботу над виконанням затверджених тем
науково-дослідних робіт кафедр та індивідуальних
наукових робіт викладачів університету
Забезпечити виконання науково-дослідних робіт, які
мають державну реєстрацію
Науково-педагогічним працівникам та студентам
університету опублікувати: 5 монографій; 250 статей;
150 тез виступів на науково-практичних конференціях
Забезпечити підвищення кваліфікації науковопедагогічних працівників університету відповідно до
затвердженого плану та «Положення про підвищення
кваліфікації та стажування науково-педагогічних
працівників університету в інших навчальних закладах
і підвищення кваліфікації та стажування науковопедагогічних працівників інших вищих навчальних
закладів у МЕГУ ім. акад. С. Дем’янчука»
Підвести підсумки конкурсу на визначення кращого
науковця та кращої кафедри університету з наукової
роботи за 2020 рік та нагородити кращих науковців
університету грамотами та подяками до «Дня науки»
Брати участь у роботі Спеціалізованих вчених рад
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Протягом
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Проректор з
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Дем’янчук А. С.,
Мединська Н. М.,
Мітчук О. А.,
Назарець В. М.,
Калько А. Д.,
Гончаров Ю. В.
Різун В. В.
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Висунути науково-педагогічних працівників
університету на отримання премії голови Рівненської
обласної державної адміністрації молодим ученим
Провести в університеті І етапи та взяти участь у ІІ
етапі Всеукраїнських студентських олімпіад та ІІ етапі
Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт
Брати активну участь в роботі Рівненського відділення
МАН України
Проводити підготовку студентів до участі у наукових
конкурсах та тематичних брейн-рингах
Провести на факультетах університету засідання
студентських наукових товариств згідно графіку
Висунути кандидатури студентів університету на
призначення премії голови Рівненської обласної
державної адміністрації за значні успіхи у навчанні та
науковій діяльності, перемоги на всеукраїнських
олімпіадах та конкурсах.
Провести ХХV Міжнародні громадські учнівські
читання «Я голосую за мир»
Провести традиційну Міжнародну науково-практичну
конференцію «Проблеми та перспективи розвитку
вищої школи та економіки в ХХІ столітті»
Опублікувати колективну монографію «Теорія і
практика професійної підготовки майбутніх педагогів
закладів дошкільної освіти та початкової школи в
умовах ступеневого навчання»
Провести Всеукраїнську науково-практичну
конференцію «Актуальні проблеми та перспективи
розвитку економіки, управління та адміністрування в
Україні»
Продовжити роботу над темою дослідження
«Управління персоналом виробничих підприємств на
основі соціально-психологічних домінант», керівник
Романов Артур Дмитрович, стипендіат науководослідної програми імені Лейна Кіркланда ПольськоАмериканського фонду Свободи Program Kirkland
Research
Продовжити роботу над темою дослідження кафедри
географії і туризму «Мінеральні та рекреаційні
ресурси Рівненщини: економіко-географічні та
туристичні аспекти»
Провести науково-практичний семінар «Особливості
фізичної реабілітації при травмах спинного мозку»
Провести ІІІ Всеукраїнську науково-практичну
конференцію «Актуальні проблеми реформування
дошкільної та початкової освіти України у контексті
євроінтеграційних процесів»
Провести студентську науково-практичну
конференцію «На шляху до професійного
вдосконалення»
Провести підсумкову студентську конференцію
«Українська філологія та лінгводидактика ХХІ
століття: проблеми та перспективи»
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Організувати ІІІ Економічний турнір «Премія Петра
Мельника»
Провести засідання та видати збірник матеріалів
Міжнародної науково-практичної конференції
«Культурна спадщина олімпійського руху в системі
гуманітарної освіти школярів»
Провести Всеукраїнську науково-практичну
конференцію «Програмно-нормативне забезпечення
процесу фізичного виховання у загальноосвітніх
навчальних закладах»
Провести Міжнародну науково-практичну
конференцію: «Актуальні проблеми юридичної науки
та практики в ХХІ столітті».
Взяти участь у Всеукраїнському студентському
економічному турнірі у НУВГП
Провести науково-методичний семінар «Методика
проведення занять з фізичного виховання з людьми з
особливими потребами»
Провести студентську науково-практичну
конференцію «Трагедія українського народу: масовий
штучний голод 1921-1923 рр. та 1946-1947 рр.»
Провести Всеукраїнську науково-практичну
конференцію «Актуальні питання розвитку юридичної
науки в умовах COVID-19»
Провести круглий стіл на тему «Петро Могила –
політичний, церковний та культурно-освітній діяч»,
(до 425-років від дня народження Петра Могили)
(грудень, 2021 р.)
Забезпечити реалізацію програми науково-дослідної та
волонтерської роботи з фізичної реабілітації осіб з
особливими потребами «На хвилях добра»
Провести лекції та майстер-класи викладачів в
контексті тижня кафедри психології та діяльності
Психологічної служби університету
Провести секційне засідання VІ Міжнародної науковопрактичної інтернет-конференції «Актуальні
проблеми управління соціально-економічними
системами» (співорганізатор конференції Луцький
національний технічний університет)
Проректор з наукової роботи
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Факультет
здоров’я, фізичної
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Кафедра
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В. І. Борейко

Економічний
факультет

