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Президент
______________ акад. Табачніков С.І.
КОМПЛЕКСНИЙ ПЛАН
науково-організаційної діяльності
Всеукраїнської громадської організації
«Академія наук вищої освіти України» (ВГО «АН ВО України»)
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№
п/п

Захід

1

2

Термін виконання
3
1.Загально-організаційна робота

1.1

Підготовка
комплексного
плану науково-організаційної
діяльності АН ВО України на
2018 рік

Січень-лютий

1.2

Розробка проекту Стратегії
розвитку АН ВО України на
2018-2022 рр. з подальшим
затвердженням її на засіданні
Президії

Січень-лютий

1.3

Підготовка календарних
планів роботи та посадових
інструкцій віце-президентів,
академіків-секретарів фахових
відділень, керівників
регіональних наукових
центрів, голів обласних

Січень-березень

Виконавці

Відмітка про
виконання

4

5

Президент;
віце-президент –
головний учений
секретар;
віце-президенти;
академіки-секретарі
фахових відділень;
керівники
регіональних
наукових центрів;
голови обласних
відділень
Президент;
віце-президенти;
академіки-секретарі
фахових відділень;
керівники
регіональних
наукових центрів та
голови обласних
відділень
Віце-президент –
головний учений
секретар;
керівники
відповідних
підрозділів

2

1.4

1.5

1.6

відділень на 2018 рік та
перспективного плану
Академії на 2018-2022 рр.
Вшанування пам’яті
засновника та Першого
Президента АН ВО України
М.І. Дубини «До річниці від
дня смерті»

Забезпечення випуску
«Науково-інформаційного
вісника» Академії № 4 (2017)
№№1-4 (2018)

13 січня
2018 р.

Протягом року

Затвердження графіку виїзних
засідань Президії АН ВО
України:

Березень

м. Ужгород

Квітеньтравень

1.6
1.6.1

Президент, віцепрезидент –
головний учений
секретар, віцепрезиденти,
академіки-секретарі
фахових відділень,
керівники
регіональних
наукових центрів,
голови обласних
відділень
акад. Шпак В.І. –
віце-президент з
видавничої
діяльності, віцепрезиденти,
академіки-секретарі
фахових відділень,
голови обласних
відділень, керівники
наукових
регіональних центрів
Президент, віцепрезидент –
головний учений
секретар

акад. Процюк Р.Г. віце-президентголовний учений
секретар;
акад. Чопей І.В. –
голова
Закарпатського
обласного відділення

3

1.6.2

м. Запоріжжя

Вересеньжовтень

1.6.3

м Харків

Листопадгрудень

1.7

Здійснення
контролю
за
своєчасною підготовкою і
проведенням засідань Президії
та Бюро Президії АН ВО
України

1.8

Видання
оновленого
інформаційного телефонного
довідника АН ВО України (зі
змінами та доповненнями), а
також буклету Академії

Протягом
року

Травеньчервень

акад. Процюк Р.Г. віце-президентголовний учений
секретар;
акад. Череп А.В. –
віце-президент з
питань економічної
політики та фінансів;
акад. Грищак В.З. –
голова Запорізького
обласного відділення
акад. Лісовий В.М. –
керівник
Харківського
регіонального
наукового центру;
акад. Говоров П.П. –
голова Харківського
обласного
відділення, віцепрезидент з
технічних наук АН
ВО України
акад. Процюк Р.Г. віце-президентголовний учений
секретар;акад.
Зябліцев С.В. – віцепрезидент з
аналітичної,
організаційнометодичної та
адміністративної
діяльності;
Товалович Т.В. начальник
Секретаріату
акад. Шпак В.І. –
віце-президент з
видавничої
діяльності;
акад. Зябліцев С.В. –
віце-президент з
аналітичної,
організаційно-

4

методичної та
адміністративної
діяльності;
Товалович Т.В. –
керівник
Секретаріату;
Никончук М.І. –
головний бухгалтер
1.9

Підготувати
та
укласти
договори, угоди про науковопрактичне
співробітництво
АН ВО України з НАН
України
галузевими
національними
академіями
України

1.10

Організувати та провести
науково-практичну
конференцію з міжнародною
участю на тему «Актуальні
проблеми профілактики та
лікування туберкульозу»

1.11

Організувати та провести
форуми, присвячені Дню
медичного працівника та
Всесвітньому дню науки

Січеньчервень

акад. Зозуля І.С.віце-президент із
зв’язків з НАН
України та
галузевими
академіями України

16-17 травня

акад. Процюк Р.Г. віце-президентголовний учений
секретар АН ВО
України;
акад. Зябліцев С.В. –
віце-президент з
аналітичної,
організаційнометодичної та
адміністративної
діяльності;
акад. Петренко В.І. –
завідувач кафедри
фтизіатрії НМУ ім.
О.О. Богомольця

Червень,
жовтень

акад. Табачніков С.І.
– Президент АН ВО
України;
акад. Процюк Р.Г. віце-президентголовний учений
секретар АН ВО
України;
акад. Зябліцев С.В. –
віце-президент з
аналітичної,
організаційнометодичної та
адміністративної
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1.12

2
2.1.1

Провести щорічні Загальні
звітні збори (конференцію)
АН ВО України

Листопадгрудень

діяльності
академіки-секретарі
фахових відділень;
керівники
регіональних
наукових центрів;
голови обласних
відділень
Президент; віцепрезидент- головний
учений секретар;
віце-президенти,
академіки-секретарі
фахових відділень;
керівники
регіональних
наукових центрів;
голови обласних
відділень

2. Засідання Президії АН ВО України
Про результати проведення
Доповідачі: академіки –
Загальних звітно-виборчих зборів
21 грудня
25.11.2017 р.
2017 р.
Рудик С.К.; Процюк Р.Г.;
Біляєва О.О., Мосенкіс
Ю.Л., Череп А.В.,
Воробей П.А.

2.1.2 Розподіл обов’язків між членами
Президії АН ВО України

21 грудня
2017 р.

2.1.3 Створення Робочої групи з
розробки Стратегії розвитку
Академії на 2018-2022 рр. та плану
заходів, передбачених Ухвалою
Загальних звітно-виборчих зборів
АН ВО України 25.11.2017 р.

21 грудня
2017 р.

Доповідач:
акад. Табачніков С.І. президент АН ВО
України

Доповідач:
акад. Табачніков С.І. президент АН ВО
України
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2.1.4 Затвердження структури, штатного
розпису та кошторису ВГО
«Академія наук вищої освіти
України» на 2018 р.

21 грудня
2017 р.

2.1.5 Різне

21 грудня
2017 р.

Доповідачі: акад.
Табачніков С.І. президент АН ВО
України;
Никончук М.І. – головний
бухгалтер АН ВО України
Доповідач: акад.
Табачніков С.І. президент АН ВО
України

Корупція в Україні та в світі.
Антикорупційні заходи

2.2
2.2.1

2.2.2 Світова велич Тараса Шевченка

2.2.3 Затвердження Стратегії розвитку
ВГО «Академія наук вищої освіти
.
України» на 2018-2022 рр.
2.2.4 Про роботу відділень соціальногуманітарних наук

2.2.5 Затвердження комплексного плану
роботи АН ВО України на 2018 рік
та перспективного плану діяльності
Академії на 2018-2022 рр.

27 березня
2018 р.

//////////

//////////

//////////

//////////

акад. Савченко А.В.помічник віце-президента
з питань запобігання та
протидії корупції

акад. Погребенник В.Ф. –
віце-президент з
соціально-гуманітарних
наук; акад. Шевчук С.В. –
віце-президент з питань
українознавства
акад. Бобровник С.В.віце-президент з
суспільних наук
Доповідач:
акад. Погребенник В.Ф. –
віце-президент з
соціально-гуманітарних
наук;
співдоповідач: акад.
Процюк Р.Г. - віцепрезидент- головний
учений секретар АН ВО
України
акад. Процюк Р.Г. -віцепрезидент- головний
учений секретар АН ВО
України;
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2.2.6 Інформація віце-президентів АН
ВО України про проведену роботу з
22.12.2017 по 25.03.2018 рр.

2.2.7 Затвердження складу оргкомітетів з
організації та проведення
Міжнародних форумів «Медицина
ХХІ століття» (червень 2018 р.) та
«Наукова та освітня еліта України:
випробувані часом» 27.10.2018 р.

2.2.8

2.2.9

Створення оргкомітету з організації
щорічних Загальних звітних зборів
(конференції) АН ВО України

Затвердження складу постійно
діючої комісії з проведення
конкурсу на кращі наукові та
літературно-художні видання:
акад. Біляєва О.О. – віцепрезидент з постійної діючої
комісії журі конкурсу
(голова);
акад. Бобровник С.В.
(заступник голови);
члени комісії:
акад. Процюк Р.Г.;
акад. Дейнега І.І.,
акад. Рудик С.К.,
акад. Кузнєцов Ю.М.,
акад. Зябліцев С.В.
акад. Погребенник В.Ф.,
акад. Говоров П.П.
акад. Мосенкіс Ю.Л.

//////////

//////////

//////////

//////////

акад. Бобровник С.В.віце-президент з
суспільних наук, радник
Президента АН ВОУ
Віце-президенти;
акад. Зябліцев С.В. – віцепрезидент з аналітичної,
організаційно-методичної
та адміністративної
діяльності
акад. Табачніков С.І. Президент АН ВО
України;
акад. Процюк Р.Г. - віцепрезидент - головний
учений секретар АН ВО
України

акад. Табачніков С.І. Президент АН ВО
України;
акад. Процюк Р.Г. - віцепрезидент- головний
учений секретар АН ВО
України;
акад. Зябліцев С.В. – віцепрезидент з аналітичної,
організаційно-методичної
та адміністративної
діяльності
акад. Табачніков С.І. Президент АН ВО
України;
акад. Процюк Р.Г. - віцепрезидент- головний
учений секретар АН ВО
України
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акад. Шевчук С.В.
акад. Шпак В.І.

2.3
2.3.1

Про роботу фахових відділень з
природничих наук та Запорізького
обласного відділення

Червень
2018 р.

2.3.2

Інформація про роботу керівника
Північного регіонального
наукового центру

//////////

2.3.3

Інформація про результати виїзного
засідання у м. Ужгород

//////////

2.4
2.4.1

Про роботу фахових відділень з
технічних та суспільних наук

Вересень
2018 р.

Доповідачі: акад.
Мойсеєнко В.О. – віцепрезидент з природничих
наук;
акад. Грищак В.З. –
голова Запорізького
обласного відділення;
співдоповідач:
акад. Процюк Р.Г. - віцепрезидент-головний
учений секретар АН ВО
України
акад. Мартинов В.Л. –
керівник Північного
регіонального наукового
центру
акад. Процюк Р.Г. – віцепрезидент – головний
учений секретар
Доповідачі:
акад. Говоров П.П. – віцепрезидент з технічних
наук;
акад. Бобровник С.В. –
віце-президент з
суспільних наук;
співдоповідач:
акад. Процюк Р.Г. - віцепрезидент- головний
учений секретар АН ВО
України
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2.4.2

2.4.3

Інформація про роботу
керівників Центрального та
Південного регіональних
наукових центрів

Інформація про роботу з
громадськими організаціями, а
також реалізації міжнародних
проектів і грантів

//////////

акад. Поляков М.В. –
керівник Центрального
наукового регіонального
центру;
акад. Сминтина В.А. –
керівник Південного
наукового регіонального
центру

//////////

акад. Курило В.І. – член
Президії АН ВО України

Грудень
2018 р.

Доповідачі:
акад. Бабієнко В.В. –
голова Миколаївського
обласного відділення;
акад. Положенець В.М. –
голова Житомирського
обласного відділення;
акад. Зіменковський Б.С. керівник Західного
регіонального наукового
центру;
акад. Кондратенко П.Г. –
керівник Східного
регіонального наукового
центру;
співдоповідач: акад.
Зябліцев С.В. – віцепрезидент з аналітичної,
організаційно-методичної
та адміністративної
діяльності

2.5
2.5.1
.

3.1
3.1.1

Звіти про роботу голів обласних
відділень: Миколаївського і
Житомирського та керівників
Західного і Східного
регіональних наукових центрів

3. Засідання Бюро Президії
14 лютого 2018 р.
Обговорення проекту комплексного плану
науково-організаційної діяльності АН ВО
України на 2018 рік

3.1.2 Обговорення проекту Стратегії розвитку
ВГО «АН ВО України» на 2018-2022 рр.

//////////

Президент, віцепрезидент – головний
учений секретар, віцепрезиденти, академікисекретарі
Президент, віцепрезидент – головний
учений секретар, віцепрезиденти, академікисекретарі фахових

10

3.1.3 Інформація про сплату членських внесків за
2017-2018 рр., згідно з рішенням Загальних
звітно-виборчих зборів від 25.11.2017 р.

//////////

3.1.4 Різне

//////////

3.2 Затвердження календарних планів роботи та
3.2.1 посадових інструкцій віце-президентів
фахових відділень на 2018 р.:
•
суспільних
•
природничих
•
соціально-гуманітарних
•
технічних
Затвердження
календарних планів роботи
3.2.2
керівників регіональних наукових центрів
на 2018 р.:
•
Південний
•
Західний
•
Північний
•
Центральний
•
Східний

Квітень
2018 р.

//////////

відділень, керівники
регіональних наукових
центрів та голови
обласних відділень
Никончук М.І. –
головний бухгалтер;
акад. Процюк Р.Г. –
віце-президентголовний учений
секретар
акад. Табачніков С.І. –
Президент ВГО «АН
ВО України»
акад. Бобровник С.В.;
акад. Мойсеєнко В.О.;
акад. Погребеник В.Ф.
акад. Говоров П.П.
акад. Сминтина В.А.,
акад. Зіменковський
Б.С.
акад. Мартинов В.Л.
акад. Поляков М.В.
акад. Кондратенко П.Г.

Затвердження календарних планів роботи
голів обласних відділень на 2018 р.

//////////

Голови обласних
відділень

3.2.4 Затвердження календарного плану роботи
Сектору інформатики та веб-сайту АН ВО
України на 2018 р.

//////////

акад. Шостак А.В. –
віце-президент з питань
розробки, використання
та утримання вебпорталу Академії;
акад. Шатров Р.В. –
адміністратор порталу

3.2.3
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3.2.5 Про роботу Сектору інформатики та ведення
веб-сайту АН ВО України

//////////

3.2.6 Затвердження складу іноземних академіків
по фаховим відділенням, науковим центрам
та обласним відділенням

//////////

3.2.7 Затвердження календарного плану роботи
міжнародних зв’язків АН ВО України з
провідними науковими закладами:
● Європи
●США
● Канади та інших країн світу

//////////

акад. Мосенкіс Ю.Л. –
віце-президент з
міжнародних зв’язків,
голова Ради молодих
учених

3.2.8 Затвердження календарного плану
проведення Всеукраїнських та Міжнародних
конгресів, з’їздів, симпозіумів, науковопрактичних конференцій, форумів, круглих
столів та ін. за участю АН ВО України на
2018 рік
 пр

//////////

акад. Процюк Р.Г. віце-президентголовний учений
секретар АН ВО
України

3.2.9 Затвердження графіку проведення наукових
конференцій із залученням (участю)
академіків та членів-кореспондентів АН ВО
України

//////////

акад. Кузнєцов Ю.М. –
віце-президент з
наукової роботи



3.3
3.3.1 Звіти про роботу віце-президентів з питань:
 розвитку соціальної сфери
 постійно діючої комісії журі
конкурсу
 освітньої діяльності
 запобігання та боротьби з корупцією
 етики і моралі

Травень
2018 р.

Доповідачі:
акад. Шостак А.В. –
віце-президент з питань
розробки, використання
та утримання вебпорталу Академії;
акад. Шатров Р.В. –
адміністратор порталу;
співдоповідач:
акад. Зябліцев С.В. –
віце-президент з
аналітичної,
організаційнометодичної та
адміністративної
діяльності
акад. Мосенкіс Ю.Л. –
віце-президент з
міжнародних зв’язків,
голова Ради молодих
учених

Доповідачі:
віце-президенти –
акад. Андрушків Б.М.
акад. Біляєва О.О.
акад. Вербицький В.В.
акад. Воробей П.А.
акад. Гриневич Є.Г.;
співдоповідач:
акад. Процюк Р.Г. віце-президент-
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головний учений
секретар АН ВО
України

3.4
3.4.1 Інформація про готовність до проведення
Міжнародних форумів «Медицина ХХІ
століття» і «Наукова та освітня еліта
України: випробувані часом»

Жовтень
(перша
половина)
2018 р.

3.4.2 Звіти про роботу віце-президентів з питань:
 академічної мобільності та
міжнародної інтеграції
 аналітичної, організаційно-методичної
та адміністративної діяльності
 регламенту, справочинства та архіву

//////////

3.4.3 Інформація про організацію та проведення
щорічних Загальних звітних зборів
(конференції)

//////////

акад. Шпак В.І. –
Голова оргкомітету з
організації та
проведення
Міжнародного форуму,
віце-президент АН ВО
України;
акад. Зябліцев С.В. –
віце-президент з
аналітичної,
організаційнометодичної та
адміністративної
діяльності, заступник
Голови оргкомітету
Доповідачі:
акад. Дейнега І.І.
акад. Зябліцев С.В.
акад. Ляхоцький В.П.;
співдоповідач:
акад. Процюк Р.Г. віце-президентголовний учений
секретар АН ВО
України
акад. Табачніков С.І. –
Президент АН ВОУ;
акад. Процюк Р.Г. віце-президентголовний учений
секретар АН ВО
України; акад. Зябліцев
С.В. – віце-президент з
аналітичної,
організаційнометодичної та
адміністративної
діяльності;
акад. Шпак В.І. – віцепрезидент з видавничої
діяльності;
акад. Шостак А.В. –
віце-президент з питань
розробки, використання
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та утримання вебпорталу Академії;
академіки-секретарі
фахових відділень,
голови обласних
відділень та керівники
наукових регіональних
центрів

3.5 Звіти про роботу віце-президентів та членів
Президії з питань:
3.5.1
● економічної політики та фінансів
● зв’язків з оборонно-стратегічними
державними структурами
● міжнародних зв’язків
● хімії, хімічної технології та фармації
 історії, освіти, науки та техніки
 зв’язків з приватними ВНЗ
 медичної косметології
● філософії

4.1

4.2

Листопад
2018 р.

Доповідачі:
акад. Череп А.В.
акад. Шакун В.І.
акад. Мосенкіс Ю.Л.
акад. Омельянчик Л.О.
акад. Пилипчук О.Я.
акад. Полшкова С.Г.
акад. Проценко Т.В.
акад. Чорний В.С.
співдоповідач:
акад. Процюк Р.Г. віце-президентголовний учений
секретар АН ВО
України

4. Науково-дослідницька робота
Пріоритетними напрямами наукових
Протягом
акад. Кузнєцов Ю.М.досліджень та підготовки фахівців у ВНЗ
року
віце-президент з наукової
України слід вважати агропромисловий
роботи
сектор, національну безпеку, оборону,
космічну галузь, літакобудування,
кораблебудування, біотехнології та інші
Запровадження більш активної та плідної
Протягом
Віце-президент з
співпраці ВНЗ, наукових установ з профільними
року
міжнародних зв’язків;
іноземними ВНЗ та науковими установами щодо
віце-президенти;
питань міжнародної інтеграції науки і освіти,
академіки-секретарі
організацію
фахових відділень;
спільних наукових конференцій, семінарів,
керівники регіональних
круглих столів, форумів тощо з обговорення
наукових центрів; голови
актуальних наукових питань міжнародного
обласних відділень
та регіонального напрямку

4.3

Вирішення питання щодо можливості
академіків та членів-кореспондентів
стажуватися та здійснювати наукову
діяльність у ВНЗ країн Європейського Союзу,
США та ін. держав

Протягом
року

Президія Академії

4.4

Залучення студентів, аспірантів, докторантів
до освітніх, наукових, культурно-масових
заходів Академії

Протягом
року

акад. Мосенкіс Ю.Л. голова Ради молодих
учених;
акад. Вербицький В.В. –
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4.5

Активізація членів Академії
щодо отримання національних і
міжнародних проектів та грантів

Протягом
року

4.6

Розвиток стабільних міжнародних зв’язків із
провідними ВНЗ та науковими установами
країн Європейського Союзу шляхом
впровадження програм обміну делегатами

Протягом
року

4.7

Збереження та формування наукових шкіл і
основних напрямків діяльності Академії для
подальших наукових досліджень

Протягом
року

4.8

Заохочення та сприяння закордонним
науковим публікаціям академікам та членамкореспондентам АН ВО України

Протягом
року

4.9

Організація та проведення наукових заходів
Академії:
 конгресів
 з’їздів
 симпозіумів
 конференцій
 презентацій
 круглих столів тощо.

Протягом
року

4.10

Сприяння залученню молодих учених до
Академії та максимального використання
наукового потенціалу досвідчених академіків
через:
 активізацію діяльності Ради молодих
учених
 проведення конкурсів на кращу
наукову працю молодих учених

Протягом
року

віце-президент з освітньої
діяльності;
акад. Кузнєцов Ю.М. –
віце-президент з наукової
роботи
акад. Курило В.І – член
Президії АН ВО України,
акад. Зубок М.І. – радник
Президента
акад. Мосенкіс Ю.Л. –
віце-президент з
міжнародних зв’язків,
акад. Кузнєцов Ю.М. –
віце-президент з наукової
роботи;
віце-президенти;
академіки-секретарі;
керівники регіональних
наукових центрів
акад. Кузнєцов Ю.М. –
віце-президент з наукової
роботи;
віце-президенти; академікисекретарі фахових відділень
та голови обласних
відділень
акад. Кузнєцов Ю.М. віце-президент з наукової
роботи;
акад. Мосенкіс Ю.Л. –
віце-президент з
міжнародних зв’язків,
голова Ради молодих
учених
акад. Кузнєцов Ю.М. віце-президент з наукової
роботи;
акад. Процюк Р.Г. –
віце-президент –
головний учений
секретар, академікисекретарі фахових
відділень; керівники
регіональних наукових
центрів; голови обласних
відділень
акад. Мосенкіс Ю.Л. –
віце-президент з
міжнародних зв’язків,
голова Ради молодих
учених;
віце-президенти,
академіки-секретарі,
конкурсна комісія;
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4.11

організацію наукових доповідей та
повідомлень молодих учених на
засіданнях Президії
 проведення наукових дискусій та
семінарів на рівні відділень Академії
 надання статусу академіка членамкореспондентам Академії, які
захистили докторські дисертації
Залучення закордонних учених до членства в
АН ВО України

акад. Кузнєцов Ю.М. віце-президент з наукової
роботи

Протягом
року

4.12

Впровадження новітніх технологій в
діяльності Академії, а саме:
 активізації веб-сайту Академії
 постійного оновлення інформації про
діяльність та науково-освітні заходи
Академії

Протягом
року

4.13

Отримання патентів на корисну модель
України

Протягом
року

4.14

Керівництво аспірантами, докторантами та
магістрантами кафедр

Протягом
року

4.15

Публікації в журналах, включених до
міжнародних наукометричних і реферативних
баз, що є підтвердженням креативного підходу
до вирішення проблем на міжнародному рівні

Протягом
року

акад. Мосенкіс Ю.Л. –
віце-президент з
міжнародних зв’язків,
голова Ради молодих
учених;
акад. Дмитрієв А.І. –
радник Президента АН
ВО України;
академіки-секретарі
фахових відділень,
керівники регіональних
наукових центрів, голови
обласних відділень
Віце-президент –
головний учений
секретар,
акад. Шостак А.В. – віцепрезидент з питань
розробки, використання
та утримання веб-порталу
Академії;
акад. Зябліцев С.В. – віцепрезидент з аналітичної,
організаційно-методичної
та адміністративної
діяльності
акад. Кузнєцов Ю.М. –
віце-президент з наукової
роботи;
акад. Мосенкіс Ю.Л. –
віце-президент з
міжнародних зв’язків,
голова Ради молодих
учених;
члени АН ВО України
акад. Кузнєцов Ю.М. –
віце-президент з наукової
роботи,
члени АН ВО України
акад. Шпак В.І. –
віце-президент з
видавничої діяльності;
акад. Кузнєцов Ю.М. –
віце-президент з наукової
роботи;
віце-президенти;
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4.16

4.17

4.18

5.1

5.2

5.3

академіки-секретарі
фахових відділень;
керівники регіональних
наукових центрів; голови
обласних відділень
Створення наукових шкіл, які забезпечують
Протягом
акад. Кузнєцов Ю.М. –
новий підхід до розробки методів, методик та
року
віце-президент з наукової
методології управління всіма процесами в
роботи;
період глобалізації та використання
академіки-секретарі
інструментарію задля поєднання навчального
фахових відділень;
процесу, наукових досліджень і
керівники регіональних
комерціалізації наукових результатів та
наукових центрів;
реалізації їх у виробничій сфері через сталий
голови обласних
розвиток територій
відділень
Участь членів Академії у грантових програмах
Протягом
акад. Кузнєцов Ю.М. –
та реалізації інноваційних розробок
року
віце-президент з наукової
роботи;
акад. Курило В.І. –
член Президії,
відповідальний за
міжнародні проекти і
гранти;
члени АН ВО України
Ведення ефективної освітньо-виховної та
Протягом
Віце-президенти;
інформаційної політики, яка забезпечує
року
академіки-секретарі
потреби суспільства у патріотичному
фахових відділень;
вихованні не лише молоді, а й дорослих
керівники регіональних
громадян, формувати їх свідомість як
наукових центрів; голови
справжніх патріотів
обласних відділень
5. Консультативно-профілактична, психокорекційна та лікувальна робота
Забезпечення високої якості
Академіки відділень
обстеження та надання
Протягом року
медицини, охорони
спеціалізованої
психічного здоров’я,
висококваліфікованої медичної
психології та соціології
допомоги відповідно до вимог
Уніфікованих клінічних протоколів
МОЗ України
Удосконалення методів виявлення,
Протягом року
//-//-//-//-//-//-//-//-//-//
діагностики, психокорекції,
лікування та профілактики різних
захворювань, у тому числі
інфекційних
Надання консультативної допомоги
Протягом року
//-//-//-//-//-//-//-//-//-//
лікувальним закладам України
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6.1

6. Навчально-методична робота
Проведення систематичної
Протягом року
акад. Вербицький В.В.
організаційної, наукової, науково– віце-президент з
методичної роботи та реалізації
освітньої діяльності;
засад Болонського процесу щодо
члени АН ВО України
згуртування вчених вищої освіти в
галузі викладання різних дисциплін,
з написання:
 монографій
 підручників
 навчальних посібників
 методичних розробок для
викладачів і студентів
Організація та проведення
студентських олімпіад
Залучення докторантів, аспірантів та
студентів, які мають здібності до
науково-дослідної роботи шляхом
участі у наукових конференціях,
підготовки публікацій до Вісника
АН ВО України та багатотиражної
газети «Академія»

Протягом року

6.4

Сприяння розвитку системи
конкурсів на кращу наукову роботу
докторантів, аспірантів, студентів,
стимулювання та заохочення
наукової діяльності молоді

Протягом року

6.5

Організація зустрічей із видатними
діячами культури, постатями,
письменниками, представниками
різноманітних професій

Протягом року

6.2
6.3

Протягом року

Академіки АН ВО
України
акад. Мосенкіс Ю.Л. –
віце-президент з
міжнародних зв’язків,
голова Ради молодих
учених;
акад. Вербицький В.В.
– віце-президент з
освітньої діяльності;
академіки АН ВО
України;
акад. Шпак В.І. –
віце-президент з
видавничої діяльності
акад. Біляєва О.О. –
віце-президент з
постійно діючої комісії
журі конкурсу;
акад. Мосенкіс Ю.Л. –
віце-президент з
міжнародних зв’язків,
голова Ради молодих
учених;
академіки-секретарі
фахових відділень;
керівники регіональних
наукових центрів;
голови обласних
відділень
акад. Мосенкіс Ю.Л. –
віце-президент з
міжнародних зв’язків,
голова Ради молодих
учених;
акад. Вербицький В.В.
– віце-президент з
освітньої діяльності;
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віце-президенти;
академіки-секретарі
фахових відділень;
керівники регіональних
наукових центрів;
голови обласних
відділень
Президент;
віце-президенти;
академіки-секретарі,
фахових відділень;
керівники регіональних
наукових центрів;
голови обласних
відділень
академіки-секретарі
фахових відділень;
акад. Шостак А.В. –
віце-президент з питань
розробки, використання
та утримання вебпорталу Академії;
акад. Шпак В.І. – віцепрезидент з видавничої
діяльності
акад. Гриневич Є.Г. –
віце-президент з питань
етики і моралі;
віце-президенти;
члени АН ВО України

6.6

Публічне оприлюднення та
обговорення результатів діяльності
Академії на Бюро Президії та
Президії АН ВО України

Протягом року

6.7

Постійний розвиток і вдосконалення
функціонування веб-сайту АН ВО
України і видання Академією
Вісника АН ВО України (у двох
версіях – електронній та друкованій)
та багатотиражної газети «Академія»

Протягом року

6.8

Збереження моральноПротягом року
психологічного клімату в Академії
шляхом дотримання норм
професійної етики і моралі, сприяння
атмосфери доброзичливості,
взаємопідтримки та коректності у
відносинах, розвитку морального
заохочення членів Академії, які
досягли значних успіхів у
професійній діяльності та
популяризації Академії
7. Співробітництво з міністерствами, відомствами, громадськими та міжнародними
організаціями
Розробляти науково обґрунтовані
Протягом року
акад. Табачніков С.І. –
пропозиції з проблем удосконалення
Президент АН ВОУ,
освіти і науки в Україні
акад. Рудик С.К. –
віце-президент зі
зв’язків з органами
державної влади;
акад. Кузнєцов Ю.М. –
віце-президент з
наукової роботи;
віце-президенти;
академіки-секретарі
фахових відділень;
керівники регіональних
наукових центрів;
голови обласних
відділень

7.1
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7.2

Брати участь в онлайн-конференціях,
селективних нарадах, інтерв’ю у
пресі та радіо, телебаченню з питань
освіти і науки, висвітлювати роль
АН ВО України у цих питаннях

Протягом року

7.3

Розширити науково-практичне
співробітництво з міжнародними
організаціями, науковими центрами
відповідно до напрямків діяльності
фахових відділень

Протягом року

7.4

Підтримувати на постійно діючій
основі наукові зв’язки з
українськими та міжнародними
асоціаціями фахівців різного
наукового напрямку

Протягом року

7.5

Продовжувати співробітництво з
провідними навчально-науковими
закладами Європи:
 Катовицький економічний
університет
 Вармінсько-Мазурський
університет в Олштині
(Польща)
 Молдавським національним
інститутом екології
 Університетом м. Руссе
(Болгарія)
 Науково-дослідними
установами Білорусі,
Казахстану, Нідерландів,

Протягом року

акад. Табачніков С.І. –
Президент АН ВОУ;
акад. Процюк Р.Г. віце-президентголовний учений
секретар;
акад. Кузнєцов Ю.М. –
віце-президент з
наукової роботи;
акад. Зябліцев С.В. –
віце-президент з
аналітичної,
організаційнометодичної та
адміністративної
діяльності;
віце-президенти;
академіки-секретарі
фахових відділень;
керівники регіональних
наукових центрів;
голови обласних
відділень
Президент;
віце-президенти;
академіки-секретарі
фахових відділень;
керівники регіональних
наукових центрів;
голови обласних
відділень
Президент;
віце-президенти,
академіки-секретарі
фахових відділень;
керівники регіональних
наукових центрів;
голови обласних
відділень
акад. Табачніков С.І. –
Президент АН ВОУ;
акад. Мосенкіс Ю.Л. –
віце-президент з
міжнародних зв’язків;
віце-президенти;
академіки-секретарі
фахових відділень;
керівники регіональних
наукових центрів;
голови обласних
відділень
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8.1

8.2

8.3

Франції та Китаю
8. Адміністративно-господарська діяльність
Зміцнювати матеріально-технічну
Протягом року
акад. Табачніков С.І. –
базу (комп’ютери, оргтехніку,
Президент АН ВОУ;
програмне забезпечення, Інтернет,
акад. Процюк Р.Г. –
канцтовари) з метою покращення
віце-президент роботи співробітників апарату
головний учений
Академії
секретар;
акад. Зябліцев С.В. –
віце-президент з
аналітичної,
організаційнометодичної та
адміністративної
діяльності
Вживати заходи щодо подальшого
Протягом року
акад. Табачніков С.І. –
комплектування бібліотечного
Президент АН ВОУ;
фонду Академії
акад. Зябліцев С.В. –
віце-президент з
аналітичної,
організаційнометодичної та
адміністративної
діяльності;
академіки-секретарі
фахових відділень;
керівники регіональних
наукових центрів;
голови обласних
відділень;
керівник Секретаріату
Укласти Угоду Академії з НПУ
Березень-квітень
акад. С.І. Табачніков ім. М.П. Драгоманова про оренду
2018 р.
Президент АН ВОУ;
приміщення для Президії Академії
акад. Процюк Р.Г. –
на 2018-2022 рр.
віце-президентголовний учений
секретар;
акад. Горбачук І.Т. –
радник Президента

Віце-президент –
головний учений секретар

акад. Р. Процюк

Віце-президент з аналітичної,
організаційно-методичної
та адміністративної діяльності

акад. С. Зябліцев

