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№ 

п/п 

Назва цільових 

показників 

Рік 

2020 2021 2022 2023 2024 

1 2 3 4 5 6 7 

1.  Розвиток та 

оновлення наукової 

школи. 

     

2.  Пріоритетні 

тематичні напрями 
     

 2.1 Професійно-

орієнтоване навчання 

іноземних мов і 

культур в умовах 

міжнародної 

академічної 

мобільності.  

 

+ + + + + 

 2.2Лінгво-когнітивні та 

комунікативно-

прагматичні аспекти 

функціонування і 

викладання романо-

германських мов у 

контексті реалізації 

ініціативної 

академічної 

мобільності усіх 

суб'єктів навчання 

+ + + + + 

 2.3 Традиції розвитку 

славістичної філології, 

педагогіки та 

психології в умовах 

формування 

інноваційного та 

інформаційного 

простору 

+  + + + 

3.  Дослідницька 

діяльність молодих 

учених: 

А. Захист 

кандидатських 

дисертацій 

Б. Захист докторських 

дисертацій 

 

 

 

 

 

1 
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В. підготовка проектів 

у рамках 

держфінансування 

МОН 

4. Підготовка наукових 

кадрів: 

А. докторів PhD 

Б. докторів наук 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Дослідницька 

інфраструктура 

1. Проведення 

досліджень на базі 

наукової лабораторії 

прикладної лінгвістики 

+ + + + + 

6. Інноваційна та 

виробнича 

інфраструктури 

А. Створення Центру 

навчання іноземних 

мов і культур для 

професійних цілей 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

 

+ 

 

7. Академічна 

доброчесність 

А. розробка 

нормативних 

документів щодо 

порядку дотримання 

норм антиплагіату у 

наукових роботах.  

Б. розробка Кодексу 

академічної 

доброчесності 

студента-філолога. 

 

 

+ 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

+ 

 

 

+ 

 

+ 

 

 

+ 

8. Популяризація 

наукового напряму та 

науково-технічні 

заходи 

А. залучення іноземних 

студентів до участі в 

наукових заходах.  

Б. організація науково-

методичних семінарів з 

метою модернізації 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

+ 

 

 

+ 
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методик викладання 

дисциплін 

гуманітарного напряму;  

В. проведення 

міжвузівських круглих 

столів, вебінарів на 

вітчизняному та 

міжнародному рівнях.  

Г. участь науковців у 

ЗМІ (телебачення, 

регіональна та 

національна преса, 

радіо). 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

9. Публікаційна 

активність 

А. підготовка та 

видання монографій 

Б. підготовка та 

видання наукових 

статей у базі Scopus 

В. підготовка та 

видання наукових 

статей у базі Web of 

Science 

Г. підготовка та 

видання наукових 

статей у зарубіжних 

виданнях 

Д. підготовка та 

видання наукових 

статей у вітчизняних 

виданнях групи А, Б 

 

 

3 

 

3 

 

15 

 

1 

 

 

3 

 

3 

 

18 

 

1 

 

 

3 

 

3 

 

19 

 

1 

 

 

3 

 

3 

 

17 

 

1 

 

3 

3 

 

3 

 

20 

 

1 

10. Наукові видання 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11. Співпраця з бізнесом 

та промисловістю 

А. організація зустрічей  

із представниками 

бізнесу, органами 

державної влади та 

управління) з метою 

стажування та 

працевлаштування 

 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 

 

 

 

+ 
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12. Співпраця з 

міжнародними 

закладами та 

організаціями, 

іноземними фірмами 

та виробниками. 

А. укладання договорів 

про наукове 

співробітництво 

Б. підготовка наукових 

проектів за програмою 

Горизонт(Еразмус+) 

 

 

 

 

+ 

 

+ 

 

 

 

 

 

+ 

 

+ 

 

 

 

 

 

+ 

 

+ 

 

 

 

 

 

+ 

 

+ 

 

 

 

 

 

+ 

 

+ 

 

  

 

 

Пояснення до перспективного плану розвитку наукової та інноваційної 

діяльності за напрямом «Гуманітарні науки»  

Метою перспективного плану є підвищення якості результатів 

наукових досліджень на основі ефективного розвитку наукового, 

виробничого та інноваційного потенціалу університету із урахування 

світових тенденцій у сфері гуманітарних наук. 

Наукова та інноваційна діяльність наукового напряму «Гуманітарні 

науки»  є невід’ємною складовою освітньо-виховного процесу і проводиться 

з метою інтеграції до світової наукової спільноти.  Основні завдання 

спрямовані на розвиток фундаментальних досліджень у галузі гуманітарних, 

психолого-педагогічних наук з метою їх подальшого використання для 

розвитку пріоритетних напрямів науки і техніки; на дослідження і розробку 

теоретичних та методологічних основ формування і розвитку вищої освіти, 

підсилення впливу науки на вирішення завдань освіти і виховання; розвиток 

нових, прогресивних форм науково-технічного співробітництва із 

закордонними і вітчизняними осередками академічної та галузевої науки з 

метою спільного вирішення найважливіших науково-технічних завдань.  

Напрями науково-дослідницької роботи визначаються сучасними 

тенденціями глобалізації та інтернаціоналізації  вищої освіти в Україні. 
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Відтак, для оптимізації наукових досліджень ефективним буде виконання 

таких завдань: 

 спрямування зусиль на інтенсифікацію міжнародної співпраці, 

розширення міжнародних зв’язків для спільного отримання грантів і 

стажувань, активізація участі у міжнародних конкурсах, європейських 

освітніх програмах "Еразмус +" та ін. 

 організація і забезпечення діяльності наукової школи, студентських 

наукових гуртків, науково-дослідних товариств; 

 упровадження інноваційних технологій у навчально-виховний та 

науково-дослідний процеси, посилення інтерактивної складової у них; 

 активне залучення до навчально-виховного процесу і науково-

дослідницької роботи провідних вчених України та світу, запрошення 

лекторів і висококваліфікованих спеціалістів для читання гостьових лекцій і 

проведення майстер-класів; 

 залучення талановитих студентів до участі у конкурсах наукових 

робіт, олімпіадах, до написання наукових статей і участі у конференціях.  

 формування конкурентоспроможного ресурсного забезпечення 

наукової діяльності та продуктивних дослідницьких колективів. 

Поставлені завдання реалізуються у контексті: 

 підвищення статусу університетської науки як одного із основних 

факторів забезпечення високої якості підготовки фахівців; 

 розвитку міждисциплінарних наукових напрямів; 

 посилення зв’язку науки із виробництвом відповідно до 

принципу затребуваності наукових розробок та компетентності наукових 

кадрів на виробництві; 

 модернізації існуючих та створення нових інноваційних та 

впроваджувальних науково-дослідних лабораторій та центрів; 
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Важливою стратегічною ціллю науково-дослідницької роботи за 

даними науковим напрямом є інтеграція у світовий науковий простір за 

наступними напрямами: 

 підвищення та зміцнення престижу Університету на світовому ринку 

наукових розробок; 

 інтернаціоналізація наукової діяльності; 

 моніторинг пропозицій про міжнародну співпрацю у сфері наукової 

діяльності; 

 проведення активної політики щодо участі у міжнародних наукових 

проектах «Горизонт», «Дніпро», Twining та інші; 

 активізація роботи щодо реалізації наявних партнерських договорів 

із зарубіжними університетами; 

 формування та розвиток системи додаткової підготовки з 

інноваційної культури, підприємництва, розробки проектів, розробки 

проектів нормативних актів, іноземної мови для науковців. 

1. Пріоритетні тематичні напрями для ЗВО на п'ятирічний 

період. 

Протягом 2020-2024 рр. зусилля науковців гуманітарного напряму 

БНАУ будуть сконцентровані за такими напрямами досліджень: 

Професійно-орієнтоване навчання іноземних мов і культур в 

умовах міжнародної академічної мобільності. Актуальність дослідження 

зумовлена необхідністю підготовки сучасних конкурентоспроможних 

фахівців в умовах міжнародної академічної мобільності, які здатні іншомовне 

спілкування завдяки професійно-орієнтованому навчанню іноземних мов і 

культур. У зв’язку з чим, існує необхідність обґрунтування нового підходу до 

вибору змісту навчання іноземних мов. Мета дослідження – визначити 

концептуально-методологічні засади професійно-орієнтованого навчання 

іноземних мов і культур в умовах міжнародної академічної мобільності, 
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обґрунтувати і реалізувати лінгвокультурологічний підхід у формуванні 

іншомовної компетентності студентів аграрних закладів вищої освіти. 

Теоретична значимість наукового проекту визначається тим, що 

дослідження дозволить уточнити поняття «соціокультурна компетентність» в 

контексті міжнародної академічної мобільності у вищій школі; теоретично 

визначити і обґрунтувати модель та технології лінгвокультурологічного 

підходу у навчанні іноземних мов і культур в умовах академічної 

мобільності; довести та експериментально перевірити ефективність 

формування соціокультурних компетентностей при вивченні іноземних мов у 

контексті міжнародної академічної мобільності.  

Практична значущість дослідження полягатиме у використанні 

технологій лінгвокультурологічного підходу у процесі навчанні іноземних 

мов і культур в умовах академічної мобільності. 

Актуальні філологічні, психолого-педагогічні та методичні 

практики викладання у ЗВО в інноваційному культурно-освітньому 

просторі.  

Мета даного наукового напряму – дослідження, апробація, 

впровадження інноваційного гуманітарно-педагогічного змісту та 

компетентнісно зорієнтованих форм організації сучасного освітньо-

виховного процесу у вищій школі, спрямованих на соціально-культурну та 

професійну адаптацію студентів непедагогічного ЗВО.  

У рамках даного дослідження науковцями буде комплексно вивчено 

актуальні теоретичні і практичні аспекти розвитку філології, психології, 

педагогічних наук (у т.ч. – андрагогіки), розроблено методику викладання у 

вищій школі націлену на модернізацію змісту й форм мовно-літературної 

освіти студентів непедагогічного ЗВО.  

За результаті даного напряму дослідження будуть розроблені програми 

навчальних мовно-літературних курсів для студентів гуманітарної і 

негуманітарних спеціальностей, розроблені інтегровані курси за вибором 



 
9 

 

студентів, в яких реалізуватиметься компетентнісний підхід до навчання; 

розроблено практико-зорієнтовані навчально-методичні матеріали вивчення 

державної мови іноземними студентами.  

Лінгво-когнітивні та комунікативно-прагматичні аспекти 

функціонування і викладання романо-германських мов у контексті 

реалізації ініціативної академічної мобільності усіх суб'єктів навчання. У 

рамках даного дослідження науковцями буде досліджено сучасну професійну 

модель перекладача з урахуванням соціального замовлення у контексті 

мовних та мовленнєвих компетентностей; вивчено проблеми сучасного 

ринку перекладацьких послуг; проведено експериментальні дослідження у 

галузі теорії перекладу, зокрема у перекладацькому аналізі. 

За результатом даного напряму дослідження будуть розроблені та 

впроваджені у практику: нові методи і технології навчання іноземних мов і 

культур; науково-методична література з теорії і практики перекладу, 

практичного курсу іноземних (англійська, французька) мов, методики 

навчання іноземних мов у ЗСО і ЗВО. 

3. Дослідницька діяльність молодих учених здійснюватиметься за 

пріоритетними науковими напрямами, результатами якої буде захист 

кандидатських та докторських дисертацій, одержання патентів, публікації 

наукових статей та монографій. На період 2020-2024 рр. заплановано 

підготувати та подати до захисту молодими науковцями 3 доктора філософії 

та 1 доктора наук.  

4. Підготовка наукових кадрів. 

5. Дослідницька інфраструктура. На базі наукової лабораторії 

прикладної лінгвістики проведення наукових досліджень, виконання 

науково-дослідних робіт у галузі теорії та практики перекладу, методики 

навчання іноземних мов, надання перекладацьких послуг на замовлення 

інших кафедр університету, а також підприємств, організацій, установ та 

фірм, провадження інноваційної діяльності, а також забезпечення умов для 
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здійснення підготовки фахівців, у т.ч. фахівців вищої наукової кваліфікації. 

Проведення наукових досліджень у межах затверджених наукових напрямків 

та впровадження результатів досліджень у практичну діяльність, роботу 

науково-педагогічних колективів, створених для вирішення конкретної 

наукової проблеми, студентських наукових товариств, гуртків тощо. 

6. Інноваційна та виробнича інфраструктури. Розвиток інноваційної 

інфраструктури передбачає створення Центру навчання іноземних мов і 

культур для професійних цілей Мета діяльності Центру – проведення 

наукових досліджень у галузі теорії та практики навчання іноземних мов і 

культур у закладах вищої освіти, зокрема – особливості вивчення іноземних 

мов студентами нефілологічних спеціальностей; формування мовленнєвої 

компетності з іноземної мови для спеціальних професійних цілей. Головним 

завданням вивчення іноземних мов є розвиток комунікативних здібностей та 

засвоєння соціокультурних знань. 

7. Академічна доброчесність буде забезпечуватися у рамках існуючих 

вимог та провідної зарубіжної практики через розробку внутрішніх 

регламентних документів щодо порядку друкування монографій та іншої 

наукової продукції, розробку порядку про академічні надбавки за наукові 

досягнення, поліпшення політики університету у сфері академічної 

доброчесності та боротьби з науковим плагіатом,  нарощення технічних 

можливостей для виявлення плагіату в наукових роботах,  розробку Кодексу 

академічної доброчесності студента-філолога. 

8. Популяризація наукового напряму та науково-технічні заходи 

будуть здійснюватися на основі університетської сформованої практики та її 

розвитку з метою більшого залучення представників органів влади та 

державного управління, агробізнесу з метою розширення наукової діяльності 

та забезпечення її фінансування на принципах державно-приватного 

партнерства. Основними напрямами популяризації наукової та інноваційної 

діяльності, а також їх результатів, будуть сучасні підходи: наукові фестивалі, 
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подкасти, інтерактивні наукові музеї, наукові кафе, онлайн-інтерв'ю вчених, 

освітлення наукових заходів в ЗМІ, соціальних мережах, інтернет каналах, 

створення наукових онлайн платформ, залучення іноземних студентів до 

участі в наукових заходах, організація науково-методичних семінарів з 

метою модернізації методик викладання дисциплін гуманітарного напряму, 

проведення міжвузівських круглих столів, вебінарів на вітчизняному та 

міжнародному рівнях. 

9. Публікаційна активність буде забезпечуватися на основі механізму 

мотивації науковців університету через академічні доплати за публікації 

статей у наукометричній базі Scopus і Web of Science, а також розширення 

фінансування за програмою внутріуніверситетських грантів. 

З метою активізації публікаційної діяльності науковців університету 

доцільно створити Бюро перекладів в університеті. Основними завданнями 

бюро перекладів (англійська, німецька, французька мови) визначаються 

здійснення стилістичної правки текстів наукових публікацій, підвищення 

лінгвістичної кваліфікації і публікаційної грамотності НПП. Така ініціатива 

сприятиме просуванню результатів інтелектуальної діяльності університету 

на міжнародному та національному ринках досліджень і розробок.  

10. Наукові видання НПП факультету співвідносяться з науковими 

темами їхніх досліджень, а саме написання: 

- монографій за результатами наукових експериментів за напрямами 

українська  та іноземна філологія, педагогіка вищої школи, методологія 

навчання, компаративістика, машинний переклад; 

- статей у фахові та міжнародні видання як проміжні етапи виконання 

завдань передбачених ініціативною тематикою кафедр. 

11. Співпраця з бізнесом та промисловістю передбачається широке 

залучення регіональних представників влади та управління, агробізнесу у 

рамках наукових заходів (конференції, круглі столи і т.д.), з метою 

висвітлення та вирішення актуальних проблем, стажування та 
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працевлаштування пропагування наукової продукції університету, що 

сприятиме спільній розробці наукових проектів, міжнародних ґрантів. 

12. Співпраця з міжнародними закладами та організаціями, 

іноземними фірмами та виробниками буде передбачати роботу з 

підготовки наукових проектів за різними міжнародними програмами. З 

метою розширення співпраці із міжнародними закладами та організаціями 

існує необхідність у забезпеченні членства НПП університету в міжнародних 

професійних асоціаціях, що сприятиме підвищенню рівня їх професійних 

знань та упізнаваності бренду БНАУ. 
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