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ЗАТВЕРДЖУЮ 

Проректор  

з наукової роботи                         

 ______________________ 

«____» ________________ 20_______ р. 



РІЧНИЙ ПЛАН РОБОТИ  

центру психологічного діагностування та тренінгових технологій 

"Інсайт" 

НА 2021/2022 Н.Р. 

 

№ 

з/п 

Зміст діяльності Термін 

виконання 

Відповідальні 

1. Участь у Всеукраїнських науково-

практичних семінарах та 
конференціях 

Протягом року  

2. Участь у науково-практичних 

семінарах, конференціях кафедри 
Протягом року  

3. Участь у батьківських зборах 
загальноосвітніх шкіл  

Протягом року  

4. Проведення квесту «Шлях до 

професії» для учнів 9-11 класів 
Протягом року  

5. Участь у днях Відкритих дверей Протягом року  

6. Проведення профорієнтаційного 

діагностування школярам міста та 
району 

Протягом року  

7. Координація діяльності  Протягом року  

9. Проведення анкетувань студентів I-IV 

курсів 
Протягом року  

10. Проведення у дистанційній формі 
консультацій та професійного 

діагностування для старшокласників 

Протягом року  

*Зверніть увагу! Зміст діяльності річного плану роботи має відповідати пунктам звіту 

про наукові напрями та результати науково-дослідної діяльності. 

 

 

 

 

 

Завідувач центру       Олена ПОЛІЩУК 

Декан 

факультету        Оксана КРАВЧЕНКО 
 

 

 

  



Додаток 2 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

Уманський державний педагогічний університет імені Павла Тичини 

 

 

 

 

 

ЗВІТ ПРО НАУКОВІ НАПРЯМИ ТА РЕЗУЛЬТАТИ ДІЯЛЬНОСТІ 

(назва структурного підрозділу) ЗА ____________РІК 

________________________________________________________________ 

            

  

ПОГОДЖЕНО 

Науковий керівник  

наукової (науково-дослідної) лабораторії 

___________________________________ 

 

 ___________________________________ 

 «_____» __________________ 20_____ р. 

 

  

                                                                                  

 

ЗАТВЕРДЖУЮ 

Проректор  

з наукової роботи                         

 ______________________ 

«____» ________________ 20_______ р. 



1. Цілі та задачі 

1.1. Основними цілями діяльності наукової(науково-дослідної) лабораторії в звітному 

періоді є:  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

__________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

__________ 

1.2. Досягнення цих цілей полягає у вирішення наступних задач:  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

__________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

__________ 

 
2. Перелік науково-дослідних робіт та результативні показники їх виконання 

 

2.1.  НДР, що фінансуються за рахунок загального фонду державного бюджету 

№ 

з/п 

Науковий 

керівник, 

тематика роботи,   

строки виконання  

(рік початку і 

закінчення) 

Обсяг фінансування,  

тис. грн. 

Результативні показники виконання  

науково-дослідної роботи 

план  факт Повний перелік Кількість 

1 2 3 5 6 7 

1      

 

2.2.  НДР, що фінансуються за рахунок спеціального фонду державного бюджету (за 

державними цільовими програмами, державним замовленням) 

№ 

з/п 

Науковий 

керівник, 

тематика роботи,   

строки виконання  

(рік початку і 

закінчення) 

Обсяг фінансування,  

тис. грн. 

Результативні показники виконання  

науково-дослідної роботи 

план  факт Повний перелік Кількість 

1 2 3 5 6 7 

1      

 

2.3.  НДР, що фінансуються за  господарськими договорами із замовниками 

№ 

з/п 

Науковий 

керівник,  

 Дата,  

номер договору, 

Обсяг фінансування,  

тис. грн. 

Результативні показники 

виконання  

науково-дослідної роботи 



тематика 

роботи,   

строки 

виконання  

(рік початку і 

закінчення) 

замовник 

план  факт Повний перелік Кількість 

1 2 3 5 6 7 8 

Завершені  (у переліку) 

1       

2       

Перехідні  (у переліку) 

1       

2       

 

2.4. Надання платних наукових послуг 

№ 

з/п 

Назва послуги, 

науковий 

керівник,  

тематика роботи,   

строки 

виконання  

(рік початку і 

закінчення) 

 Дата,  

номер 

договору, 

замовник 

Обсяг фінансування,  

тис. грн. 

Результативні показники 

виконання  

науково-дослідної роботи 

план  факт Повний перелік Кількість 

1 2 3 5 6 7 8 

Завершені  (у переліку) 

1       

2       

Перехідні  (у переліку) 

1       

2       

 
 

2.9. Загальні кількісні результативні показники виконання науково-дослідних робіт у 

звітному періоді, з них: 



№ 

з/п 
Показники Кількість, 

одиниць 

1. кількість публікацій (статей), усього   

1.1. 
у виданнях, що включені до переліку наукових фахових видань 

України (категорія «Б») 
 

1.2. 
кількість публікацій (статей) у міжнародних науковометричних базах 

даних (Scopus, Web of science)  

1.3 
кількість публікації (статей), опублікованих у зарубіжних виданнях, які 

мають імпакт-фактор  

1.4. 
кількість цитувань у виданнях, що входять до науково-метричних баз 

даних (Scopus, Web of science)  

2. опубліковано монографій, усього  

2.1. за кордоном  

2.2. в межах України   

3. кількість розділів у опублікованих монографіях, усього  

3.1. за кордоном  

3.2. в межах України  

4. опубліковано підручників  

5. опубліковано навчальних посібників  

6. отримано охоронних документів, усього   

6.1. 

з них,  

патентів на винаходи 
 

6.2. патентів на корисну модель  

7. отримано свідоцтв авторського права  

8. створено науково-технічної продукції (НТП), усього    

8.1. 

з них,  

нової техніки 
 

8.2. технологій  

8.3. матеріалів  

8.4. сортів рослин та порід тварин  

8.5. методів, теорій  

9. впроваджено результатів досліджень НТП у виробництво, усього    



9.1. 

з них,  

нової техніки 
 

9.2. технологій  

9.3. матеріалів  

9.4. сортів рослин та порід тварин  

9.5. методів, теорій  

10. 
впроваджено результатів досліджень НТП в навчальний процес, 

усього    

10.1. 

з них,  

нової техніки 
 

10.2. технологій  

10.3. матеріалів  

10.4. сортів рослин та порід тварин  

10.5 методів, теорій  

11. 

подано заявок для участі у наукових конкурсах з метою отримання 

фінансування на виконання наукових проектів за рахунок 

держбюджету, премій, стипендій, фондів, грантів, усього   
 

11.1. 

з них,  

у національних наукових конкурсах 
 

11.2. у міжнародних наукових конкурсах  

12. 

отримано переможних місць у наукових конкурсах з метою 

отримання фінансування на виконання наукових проектів за 

рахунок держбюджету, премій, стипендій, фондів, грантів, усього   
 

12.1. 

з них,  

у національних наукових конкурсах 
 

12.2. у міжнародних наукових конкурсах  

13. 
отримано почесних наукових звань, грамот, медалей, орденів, 

наукових премій  

 

  



3. Розробки, які впроваджено у виробництво  (практичну діяльність) за 

межами університету 

№ 

з/п 

Назва та 

автори 

розробки 

Важливі 

показники, які 

характеризують 

рівень отриманого 

наукового 

результату; 

переваги над 

аналогами, 

економічний, 

соціальний ефект 

Місце 

впровадженн

я (назва 

організації, 

відомча 

належність, 

адреса) 

Дата 

акту 

впрова

дження 

/* 

Практичні 

результати, які 

отримано ВНЗ 

/науковою 

установою від 

впровадження 

(обладнання, обсяг 

отриманих коштів, 

налагоджено 

співпрацю для 

подальшої роботи 

тощо) 

1      

2      

/*  Копії Актів впровадження  результатів науково-дослідних робіт у практичну 

діяльність підприємств у звітному періоді додати обов’язково 
 

4. Опис найбільш ефективної розробки впровадженої у  виробництво  (практичну 

діяльність) 

Назва розробки 
_____________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

Автори.  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

__________ 

Основні характеристики, суть розробки.  
_____________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

Патенто-, конкурентоспроможні результати.  

_____________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

Галузі, міністерства, відомства, підприємства, організації, де планується реалізувати 

результати розробки.  

_____________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

Стан готовності розробок.  

Виконано _________________________________________________________________________ 

Дата акту впровадження ____________________________________________________________ 

Місце впровадження _______________________________________________________________ 

Результати впровадження 



_____________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

5. Заходи, здійснені спільно з установами, організаціями, закладами місцевого 

регіонального, національного рівнів та спрямовані на підвищення рівня  

ефективності роботи науковців для вирішення регіональних потреб 
_____________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________ 

 

9. Розвиток матеріально-технічної бази досліджень 

 

№ 

з/п 

Назва приладу 

(українською 

мовою та мовою 

оригіналу, його 

марка, фірма-

виробник, країна 

походження 

Обґрунтування потреби закупівлі 

приладу (обладнання) в розрізі  наукової 

тематики, що виконується лабораторією 

Вартість, 

дол. США  

або євро 

Вартість, 

тис. гривень 

1.     

2.     

 

10. Наукові підрозділи, їх напрями діяльності, робота з замовниками 

(зазначити назву підрозділу, стисло описати його діяльність та результативність роботи – до 

30 рядків). 

 

 

 

 

 

 

 

Завідувач лабораторії   підпис     ІП (Іван ГОНЧАР) 
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