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НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ ЛАБОРАТОРІЇ 

 НА ПЕРІОД З 2021 Р. ПО 2025 Р. 
 

1. Науково-теоретичні дослідження з проблеми “Управління навчально-

пізнавальною діяльністю” ; 

2. Вироблення та впровадження інноваційних технологій управління 

пізнавальною діяльністю (вищі та середні заклади освіти); 

3. Розробка та апробація навчально-методичних посібників, 

орієнтованих на використання нових засобів та технологій навчання і 

управління цим процесом. 

4. Освітньо-консультативна діяльність з підвищення науково-

професійного рівня використання нових засобів та технологій навчання і 

управління пізнавальною діяльністю. 

5. Вивчення попиту на навчально-методичну та науково-методичну 

продукцію лабораторії, встановлення ділових зв’язків з видавництвами. 

6. Налагодження наукових зв’язків з вищими закладами освіти та 

науково-методичними центрами. 

7. Надання послуг з відлагодження, встановлення та використання 

засобів нових інформаційних технологій. 

8. Виготовлення та поширення мультимедійних засобів та медійних 

продуктів в закладах освіти. 

9. Розробка і впровадження педагогічних інновацій STEM-освіти.  

10. Публікація матеріалів з проблеми управління навчально-

пізнавальною діяльністю 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН РОБОТИ 
   

№ 
п/п 

Напрямки 
діяльності 

лабораторії 
ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ЗА РОКАМИ 

  
2021 2022 2023 2024 2025 

1 2 3 4 5 6 7 
1. Науково-

теоретичні 
дослідження з 
проблеми 
“Управління 
навчально- 
пізнвальною 
діяльністю” 

1.Навчально-
методичний 
посібник та його 
електронний 
варіант з 
лазерного 
експерименту 
(Кух А.М.) 
2. Електронний 
посібник з курсу 
«Навчальний 
експеримент з 
фізики в сучасній 
школі» (Кух А.М., 
Кух О.М.). 
3. Серія наукових 
статей. 

1. Монографія 
“Методична 
підготовка 
викладача 
фізики у ВНЗ за 
компетентностя
ми»  (Кух А.М.) 
2. Завершення 
докторської  дис
ертації (Білика 
Р.М) 
3. Серія науко 
вих статей. 
4. Навч.-мето 
дичний посіб ник 
«Сучасні методи 
і технології (Кух 
А.М.). 

1. Захист канд. 
дисертації 
(Німчука Н.О)  
2. Написання 
монографії 
«Економіка 
знань»  (Кух 
А.М.). 
3. Серія науко 
вих статей. 
4. Написання 
ка ндидатських 
дисертацій 
(Чаадаєва С., 
Пищаль А.О) 

1. Монографія 
(Білик Р.М.). 
2. Завершення 
докторської 
дисертації РhD 
(Пищаль А.О). 
3. Серія наукових 
статей. 
4. Посібник 
«Інженерна 
графіка» 

1. Захист канд. 
дисертації 
(Пищаль А.О). 
2. 
Започаткуванн
я Центру 
професійної 
освіти (Кух 
А.М.). 
3. Серія наук. 
статей. 

2. Інноваційні 
технології 
управління 
пізнавальною 
діяльністю (вищі 
та середні 
заклади ос віти); 
розробка та 
апробація 
навчально-
методичних 
посібників, 
орієнтованих на 
використання 
нових  засобів 
та технологій 
навчання і 
управління цим 
процесом  

1. Співпраця з: 
ЗЗО №16, 
Жердянською 
ЗОШ (Чемеров. 
р-ну), 
Новоушицьким 
технікумом  мех. 
с.г., обласний 
НВК, Кам’янець-
Подільським 
коледжом 
харчових 
технологій НУХТ, 
Кам’янець-
Подільським 
індустріальним 
коледжом 
2. Навч.-метод. 
посібники 
(Поведа Т.П.)  
3. Участь у 
Всеукр. наук. - 
метод. конф.  

1. Співпраця з: 
ЗОШ №5, ЗЗО 
№16,Гусятинськи
м тех нічним 
колед жем. 
Кам’янець-
Подільським 
коледжом 
харчових 
технологій НУХТ, 
Кам’янець-
Подільським 
індустріальним 
коледжом 
2. Навч.-метод. 
посібники (Кух 
А.М., Панчук 
О.П., Білик Р.М.). 

1. Співпраця з: 
ЗОШ №5, ЗЗО 
№16,№9, 
Жердянською 
ЗОШ, 
Кочубіївською 
ЗОШ(Чемеров. 
р-ну), 
Гусятинським 
технічним 
коледжом 
Кам’янець-
Подільським 
коледжом 
харчових 
технологій 
НУХТ, 
Кам’янець-
Подільським 
індустріальним 
коледжом, 
обласним НВК. 
2. Навч.-метод. 
посібники  
(Панчук О.М, 
Чорна О.Г.)  
3. Участь у 
Всеукр. наук. - 
метод. кон-
ференції 

1. Співпраця з: 
ЗОШ №5, №9, 
Жердянською 
Чемеровецькою 
ЗОШ (Чемеров. 
р-ну), 
Новоушицьким 
технікумом  мех.
с.г., Гуся ти 
нським тех 
нічним колед 
жом 
Кам’янець-
Подільським 
коледжом 
харчових 
технологій НУХТ, 
Кам’янець-
Подільським 
індустріальним 
коледжом, 
обласним НВК. 
2. Навч.-метод. 
посібники  
(Панчук О.М, 
Чорна О.Г.)  
3. 
Започаткування  
Всеукр. наук. - 
метод. семінару 

1. Співпраця з: 
ЗОШ №5, №9, 
Жердянською 
Чемеровецько
ю ЗОШ 
Новоушицьким 
технікумом  ме
х.с.г., Гусяти 
нським тех 
нічним колед 
жом 
Кам’янець-
Подільським 
коледжом 
харчових 
технологій 
НУХТ, 
Кам’янець-
Подільським 
індустріальним 
коледжом, 
обласним НВК. 
2. Монографії, 
посібники, збі 
р ники (Кух 
А.М., Білик 
Р.М.) 
3. 
Проведення   В
сеукр. наук. - 
метод. 
семінару 

3. Освітньо-
консультативна 
діяльність по 
підвищенню 
науково-
професійного 
рівня 

1. Семінар з 
вчителями шкіл 
області з 
впровадження 
інноваційних 
технологій 
навчання фізики 

1. Вивчення 
можливостей е-
навчання фізики 
та дистанційних 
форм навчання 
екстернату (Кух 
А.М., Білик Р.М.) 

1. 
Впровадження 
STEM 
технологій у 
навчанні з 
природничо-
математичних 

1. Розробка про 
грам та нав 
чальних посіб 
ників стосовно 
реалізації дис 
танційної фор ми 
навчання з 

1. Продовжен 
ня діяльності 
започаткованої 
у 2016 та 2021 
роках (члени 
лабораторії) 



використання 
нових засобів та 
технологій 
навчання і 
управління 
пізнавальною 
діяльністю. 

та використання 
інформаційно-
комунікаційних 
технологій в 
навчанні (Кух 
А.М.) 
2.Курси 
підвищення 
вчителів (Кух 
А.М.,  Панчук 
О.П., Білик Р.М.) 

2. Вивчення 
можливостей 
сертифікації 
електронних 
курсів (члени 
лабораторії) 

дисциплін 
(члени 
лабораторії) 
2. Розробка 
ефективних 
методик 
впроыадження 
STEM - освіти 

дисциплін при 
родничо-мате 
матичного цик лу 
(члени ла 
бораторії) 

4. Налагодження 
на укових 
зв’язків з 
вищими 
закладами 
освіти та 
науково-
методичними 
ценрами 

1. Налагоджен 
ня наукових 
зв’язків з акту 
аль них про блем 
методики 
викладання фі 
зики з НПУ ім. 
М.П.Драгома 
нова, Запорізь 
ким універси 
тетом та 
Національний 
університет 
«Чернігівський 
колегіум» з 
метою вироб 
лення програми 
спільних 
науково-мето 
дичних конфе 
ренцій та уз 
годження тер 
мінів їх про 
ведення  (члени 
лабораторії) 

1. Налагоджен 
ня зв’язків з 
провідними 
науковцями-
методистами Ук 
раїни з метою 
вироблення єди 
ної Концепції 
фізичної освіти 
12-річної школи 
(члени лабора 
торії) 

1. Налагоджен 
ня наукових 
зв’язків на 
рівні укладен 
ня відповідної 
угоди з Мос 
ков ським педа 
гогічним дер 
жавним універ 
ситетом за на 
ступними на 
прямками: 
а) проведення 
міжнародних 
на уково-мето 
дичних конфе 
ренцій; 
б) спільна нау 
ково-видавни 
ча діяльність; 
в) обмін нароб 
ка ми науков 
ців; 
г) взаємне ре 
цензування на 
укових праць 
та експертиза 
наукових про 
ектів  (члени 
лабораторії) 

1. Продовжен ня 
і поглибле ння 
діяльності, 
започаткованої у 
попередніх 
роках (члени ла 
бораторії) 

1. Продовжен 
ня і поглибле 
ння діяльності, 
започаткованої 
у попередніх 
роках (члени 
лабораторії) 

 

Розробив                                  Кух А.М.. 
             

 

 


