План
роботи віце-президента гуманітарних відділень
АН ВОУ акад. В.Ф.Погребенника
на 2016 р.
І.Науково-дослідна й науково-навчальна робота
1. Забезпечити подання до видавництва для друку рукопису другої
книги серії «Михайло Драгоманов. З наукової спадщини /
Літературознавство, мемуаристика», востаннє вивіривши її вступну статтю,
коментарі й додавши покажчики.
2. Посприяти визначенню пріоритетної науково-дослідної теми для
кожного з відділень гуманітарного циклу АН ВО України, включитися в їх
виконання та координацію НДР.
3. Здійснити остаточну редакцію розділів підручника «Історія
української літератури 40-60-х рр. ХІХ ст.» (Книга 2), а також двох своїх
розділів посібника з грифом МОіН з історії українського новітнього
письменства для студентів ВНЗ. Домогтися нарешті виконання авторського
договору й забезпечити видання монографії „Муза гніву, болю та любові:
образ Батьківщини в українському письменстві від давнини до сучасності”
(обсяг 35 друк. арк.).
4. Разом із науковцями м.Умань Т.Лопушан і ін. написати і подати до
друку посібник «Історія української літератури кінця ХІХ – поч. ХХ ст.» для
студентів ВНЗ .
5. Науково й організаційно долучитися до оформлення і подання заявки
на виконання держбюджетної теми, підготувавши пакет документів.
6. Видати ряд статей із актуальних проблем літературознавства та
шевченківської тематики у наукових збірниках, українських часописах та
науковому й інформаційному вісниках АН ВО України; реагувати у масмедіа на появу нових видань із історії України, її культури, літератури й
мистецтва.
7. Виконувати обовязки члена редколегії наукового видання ТЕКІ
(Польща), низки українських видань; досліджувати й популяризувати друком
і у виступах на радіо й телевізії історію та науковий доробок АНВО України,
розповідати про її науковців, ознайомлювати з діяльністю, осягами
академіків і ухвалою річних зборів, подбати про гідних кандидатів для
конкурсного відбору в Академію 2016-го року.
8. На високому науковому рівні читати історико-літературні курси на
факультеті української філології й літературної творчості ім. А.Малишка
НПУ ім.М.П.Драгоманова, керувати НДР кафедри, сприяти НДР студентів і
співпраці членів кафедри української літератури з членами відділення
філології й мистецтвознавства Академії (спільна діяльність у форматі
Усеукраїнських конкурсів, наукових конференцій, координація планів
науково-дослідної роботи тощо).

ІІ.Науково-організаційна робота
9. Взяти участь разом із ученими АН ВО України у розробці завдань,
проведенні та перевірці робіт учасників Всеукраїнського студентського
конкурсу ім.Т.Шевченка, в організації та проведенні науково-практичних
конференцій до ювілеїв М.Драгоманова і В.Леонтовича.
10. Розпочати експертизу та прийняття до захисту у затвердженій
МОіН спеціалізованій вченій раді кандидатських дисертацій за
спеціальностями «Українська література» та «Російська література» при
НПУ ім. М.П.Драгоманова.
11. Надати організаційну допомогу в акредитації у переліку фахових
видань ВАК України наукового збірника „Сучасний погляд на літературу”;
взяти участь в організації конкурсу та визначенні призових місць серед праць
учених, надісланих в АНВО України; провести аналогічну роботу в комісії
НПУ ім. М.П.Драгоманова, узагальнивши цей досвід роботи.
12. Взяти участь в організації та проведенні виїзних засідань Президії в
регіональних центрах та авторитетних ВНЗ України, ввійти у разі потреби до
складу таких виїзних делегацій; посприяти академікам-секретарям відділень
гуманітарного циклу в організації та проведенні засідань, продуктивній
діяльності відділень, дбати про своєчасність планування і звітування
відділень гуманітарного циклу, належні виконання планів та якість
звітування відділень про виконану роботу; надавати організаційну й наукову
допомогу молодим ученим.
13. Регулярно брати участь у засіданні Президії АН ВОУ, у діяльності
двох спецрад при НПУ ім. М.П.Драгоманова, в експертизі поданих
дисертацій із методики літератури; здійснювати керівництво аспірантами та
консультування докторантів кафедри української літератури НПУ;
виконувати обов'язки члена ДАК та науково-технічної ради університету,
голови і члена редколегії низки часописів;
14. Подбати про висунення гідних кандидатів до Академії з різних
регіонів України, організувати подання ними документів до обрання, надати
необхідну допомогу щодо їх оформлення, проконтролювати проведення
виборних засідань гуманітарних відділень; подбати про підготовку та взяти
участь у проведенні річних зборів АН ВО України.
Академік АН ВО України

(В.Ф.Погребенник)

