План роботи
Відділення фізики і астрономії АНВО України на 2016 рік
Мета: вивчати і визначати пріоритетні напрями фундаментальних та
прикладних досліджень в галузі фізики і астрономії. Здійснювати координацію
наукової діяльності академіків Відділення.
Шляхи реалізації мети:
- на основі планів наукової діяльності академіків Відділення визначити
напрями фундаментальних і прикладних досліджень кафедр і наукових
підрозділів ВНЗ України, сформувати тематику досліджень, які
фінансуються міжнародними, всеукраїнськими, регіональними,
відомчими або внутрівузівськими програмами;
- актуальні питання ставити на обговорення і розгляд Президії або
загальних зборів Відділення;
- координувати роботу академіків і надавати організаційну допомогу у
виконанні наукової тематики, написанні монографій, підручників,
посібників, наукових статей і доповідей у наукових журналах і
збірниках наукових конференцій;
- організовувати міжнародні, всеукраїнські міжвідомчі і відомчі наукові
конференції з питань наукової та освітньої діяльності;
- вивчати досвід і проблеми середньої та вищої освіти і подавати
рекомендації міністерствам та відомствам.
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План роботи
Нарада керівництва Відділення з
розподілу обов'язків академіків
Відділення
Визначитися одночасно з членством
академіків: виконання статутних вимог
(звіти, членські внески, присутність на
загальних зборах); хто активно працює, а
хто має вийти зі складу АНВО України
X Всеукраїнська науково-практична
Інтернет-конференція «Інформаційні
технології у професійній діяльності»
Забезпечити сплату академіками
щорічних внесків
Розіслати академікам листи з
повідомленням про основні рішення

Лютий

Горбачук І.Т.

Березень

Бюро Відділення

Березень

Сергієнко В.П.
Войтович І.С.

Березеньквітень

Секретар та
керівники
регіональних
філій Відділення
Горбачук І.Т.

Березень

Загальних зборів АНВО України та про
план роботи Відділення
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7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.
15.

16.

Зібрати індивідуальні плани наукової
роботи і педагогічної діяльності
академіків та внести зміни до плану
роботи Відділення
Провести організаційну роботу щодо
участі академіків у виконанні
держбюджетних науково-дослідних тем
та міжнародних грантів
Провести:
виїзне засідання академіків
відділення (м. Вінниця);
засідання Бюро Відділення (один
раз на півріччя) м. Київ
Презентувати напрями наукової та
освітньої діяльності академіків
Відділення на сайті пйр://апуои.ощ.иа/
Провести Відділенням Всеукраїнську
конференцію «Становлення і розвиток
вінницької школи фізиків-методистів»
(м. Вінниця, ВД11У імені
М.Коцюбинського)
Протягом 2016 року Відділенням
підготувати 5-7 кандидатів наук та 2-3
доктори наук
Опублікувати
- монографій - 5
- підручників (навч. посібників) - 12
- наукових статей - 80
- тез доповідей - 65
- одержати підтвердження на патенти і
винаходи - 3-5
Провести 2-3 виступи у ЗМІ та
надрукувати в газетах 2-3 статті про
роботу Відділення

Березень

Горбачук І.Т.

Березень

Прилуцький Ю.І.
Сергієнко В.П.
Шимон Л.Л.

Лютий

Горбачук І.Т.
Заболотний В.Ф.

Протягом
року

Горбачук І.Т.
Кудін А.П.

Лютий

Горбачук І. Т.
Заболотний В.Ф.
Сергієнко В.П.
Шут М.І.

Протягом
року

Академіки
Відділення

Протягом
року

Академіки
Відділення

Протягом
року

На зібраннях Відділення заслуховувати
звіти про роботу академіків
Висвітлювати роботу відділення в
Інтернеті

Протягом
року
Протягом
року

Шут І.Т.
Горбачук І.Т.
Академіки
Відділення
Горбачук І.Т.

На базі НПУ імені М.П. Драгоманова
провести виїзне засідання Президії

Квітень

Горбачук І.Т.
Кудін А.П.
Сергієнко В.П.
Сергієнко В.П.
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17.

18.

19.

20.

21.

22.

АН ВО України з питання: «Досвід
комп'ютерної підтримки самостійної
роботи студентів»
Узгодити роботу Відділення з
департаментом наукових досліджень
МОН України
Подати 3-4 статті до «Інформаційного
вісника» та «Наукових записок» АНВО
України
Провести семінар-тренінг із
завідувачами кафедр фізики
педагогічних університетів на тему:
«Особливості навчання фізики в
комп'ютерному середовищі»
Провести круглий стіл «Фізика і
розвиток держави»
Організувати подання друкованих праць
академіків Відділення на конкурс АНВО
України
Підготувати науковий звіт про роботу
Відділення і надіслати секретаріату
АНВО України

Академік-секретар

Квітень

Шут І.Т.
Горбачук І.Т.

Протягом
року

Академіки
Відділення

Листопад

Горбачук І.Т.
Сергієнко В.П.

Жовтень

Шут І.Т.
Касперський А.В.

Вересеньжовтень

Горбачук І.Т.
Сиротюк В.Д.

Жовтеньлистопад

Горбачук І.Т.

Горбачук І.Т.

