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1. Методична робота 

 

Завдання на навчальний рік: 

– підвищення якості навчання; 

– вдосконалення методики навчання;  

– оновлення навчально-методичних комплексів з навчальних дисциплін; 

– опанування та застосування дистанційних методів та засобів навчання; 

– підтримання та розвиток професійних компетенцій науково-педагогічних 

працівників шляхом підвищення кваліфікації. 

 

Види роботи, заходи Підсумковий 

результат 

Виконавець Відмітка 

про 

виконання 

Оновлення робочих програм 

навчальних дисциплін 

Робоча програма 

навчальної 

дисципліни 

Викладачі 

кафедри 

 

Підготовка до аудиторних занять Проведення 

занять 

Викладачі 

кафедри 

 

Підготовка до дистанційних 

занять 

Проведення 

занять 

Викладачі 

кафедри 

 

Підготовка матеріалів для 

наповнення веб-ресурсів 

університету та структурних 

підрозділів університету 

Сайт кафедри  Розуменко В. Т., 

Шевелев М. Б. 

 

Оновлення плану підвищення 

кваліфікації науково-

педагогічних працівників.  

План підвищення 

кваліфікації  

Чорногор Л.Ф.  

Підвищення кваліфікації НПП Згідно з планом 

підвищення 

кваліфікації 

  

Забезпечення оптимального 

балансу досвідчених та молодих 

викладачів і науковців 

Кадровий резерв 

кафедри. 

Залучення 

талановитих 

випускників 

вступати до 

аспірантури 

Аспірант 

Шевелев М. Б. 
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2. Наукова робота, інноваційна діяльність та підготовка докторів 

філософії (кандидатів наук), докторів наук 

 

Завдання на навчальний рік: 

– забезпечення якості підготовки фахівців; 

– проведення наукових досліджень; 

– розвиток видавничої діяльності. 

 

Види роботи, заходи Підсумковий 

результат 

Виконавець Відмітка про 

виконання 

Фундаментальні та прикладні 

НДР, що виконуються за 

результатами конкурсу, 

проведеного МОН України 

 проф.  

Чорногор Л.Ф., 

с.н.с. Гармаш К.П. 

с.н.с. Розуменко 

В.Т. 

 

НДР, що виконується за 

рахунок Фонду розвитку і 

модернізації навчально-

наукового обладнання 

університету 

 доц. Цимбал А. М.  

Виконання робіт зі 

збереження, утримання та 

розвитку об’єкту, що 

становить Національне 

надбання 

 проф.  

Чорногор Л.Ф.,  

н.с. Грітчин А. І.,  

НПП кафедри 

 

Наукове співробітництво з 

College of Information and  

Communication Engineering, 

Harbin Engineering University, 

China 

 проф.  

Чорногор Л.Ф. 

 

Наукове співробітництво з 

School of Electronic and 

Information, Qingdao 

University, China 

 проф.  

Чорногор Л.Ф. 

 

Публікація статтей у наукових 

виданнях, що індексуються у 

міжнародних наукометричних 

базах SCOPUS та/або Web of 

Science 

Статті НПП кафедри  

Публікація статтей у наукових 

виданнях, що не індексуються 

у міжнародних 

Стаття НПП кафедри  
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наукометричних базах 

SCOPUS та/або Web of Science 

та матеріалах конференцій 

Підготовка запиту на 

виконання науково-дослідних 

робіт 

Запит Чорногор Л.Ф. 

 

 

Організація наукової роботи 

студентів 

Курсові і 

дипломні 

роботи, 

пов'язані з 

науковою 

роботою 

кафедри 

Наукові керівники 

студентів 

 

 

3. Організаційна, навчально-виховна робота, розвиток матеріальної бази 

 

Завдання на навчальний рік: 

– вдосконалення організаційної роботи; 

– формування компетентної особистості, яка успішно самореалізується в соціумі 

як професіонал, в умовах воєнного стану; 

– пошук шляхів фінансування в умовах воєнного стану. 

 

Види роботи, заходи Підсумковий 

результат 

Виконавець Відмітка 

про 

виконання 

Виконання обов’язків куратора 

академічної групи 

 Розуменко В. Т., 

доцент – РР-15, 

Шевелев М.Б., ст. 

викл. – РР-21,  

Лазоренко О.В., 

проф. – РР-22,  

Мартиненко С. І., 

доцент – РР-36 

Чорногор Л. Ф., 

професор – РР-46, 

Цимбал А.М., 

доцент – РР-56 

 

Робота у спеціалізованих радах 

із захисту дисертацій 

 Чорногор Л. Ф. 

Тишковець В. П. 

 

Робота в ректораті  Чорногор Л.Ф.  

Робота у вченій раді 

університету 

  

Чорногор Л.Ф.  

Робота у вченій раді факультету  Чорногор Л.Ф.  
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Цимбал А. М. 

Робота в Науково-технічній раді 

університету  

Чорногор Л.Ф. 

Цимбал А. М. 

 

Робота в Науково-методичній 

раді університету  

Чорногор Л. Ф.  

Робота у методичній комісії 

факультету 

 Чорногор Л. Ф.  

Ведення документації кафедри, 

в тому числі розрахунок навч-го 

навантаження, складання 

протоколів засідань кафедри, 

розкладів 

 Розуменко В. Т.  

Робота в комісіях із вивчення та 
перевірки стану освітньої, 
наукової, методичної, виховної 
роботи, підготовки рішень 
вченої ради, Науково-
методичної ради, Науково-
технічної ради 

 Чорногор Л.Ф.  

Робота в редколегіях наукових 
журналів, збірників наукових 
праць, що видаються 
університетом 

 Чорногор Л.Ф., 

Цимбал А. М. 

 

Участь у профорієнтаційній 

роботі та довузівській підготовці 

 Мартиненко С. І. 

Розуменко В. Т. 

Цимбал А. М. 

Шевелев М. Б. 

 

Сприяння працевлаштуванню 

випускників 

 Мартиненко С. І. 

Цимбал А. М. 

 

Участь у підготовці та 

проведенні олімпіад, турнірів, 

конкурсів наукових робіт тощо 

 Цимбал А. М., 

Шевелев М. Б. 

 

Участь у засіданнях кафедри 

(організація, підготовка, 

доповідь) 

 НПП кафедри  

Підтримка роботи веб- сайту 

кафедри 

 Розуменко В. Т. 

Шевелев М. Б. 

 

Заходи щодо створення 

безпечних умов праці та 

навчання, забезпечення 

протипожежної безпеки 

Інструктаж на 

робочих 

місцях по 

Інструкціям, 

затвердженим 

ректором ХНУ 

для студентів 

та науково-

виробничого 

персоналу 

Чорногор Л.Ф. 

Тишковець В. П. 

Поднос В. А. 
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4. Сприяння працевлаштуванню випускників і студентів 

 

Завдання на навчальний рік: 

– створення умов для ефективної реалізації права студентів і випускників на 

працю; 

– сприяння забезпеченню випускників першим робочим місцем;  

– сприяння підвищенню конкурентоспроможності випускників на ринку праці. 

 

Види роботи, заходи Підсумковий 

результат 

Виконавець Відмітка 

про 

виконання 

Налагодження співпраці з 

підприємствами, установами 

та організаціями, які можуть 

бути потенційними 

роботодавцями для студентів 

і випускників: 

ІРЕ НАНУ, РІ НАНУ, 

ХНУРЕ, ХНЕУ, ХФТІ, ХПІ 

та ін. 

Вакансії з 

працевлаштування 

НПП кафедри  

Інформування студентів і 

випускників про вакантні 

місця на підприємствах, в 

установах та організаціях, що 

відповідають їх фаховій 

підготовці (спеціальності). 

 Чорногор Л.Ф. 

Мартиненко С. І. 

Розуменко В. Т. 

Цимбал А. М., 

НПП кафедри 

 

Проведення роз'яснювальної 

роботи серед студентів та 

випускників щодо 

нормативно-правових актів з 

питань державного 

регулювання зайнятості та 

трудових відносин. 

 Мартиненко С. І. 

Цимбал А. М. 

НПП кафедри 

 

Налагодження співпраці з 

органами студентського 

самоврядування у вирішенні 

питань сприяння 

працевлаштуванню. 

 Мартиненко С. І. 

Цимбал А. М. 

НПП кафедри 

 

Участь в організації 

зустрічей роботодавців зі 

студентами та випускниками 

з питань можливості їх 

подальшого 

працевлаштування  

 Мартиненко С. І. 

Цимбал А. М. 

НПП кафедри 
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5. Підвищення професійного рівня науково-педагогічних, наукових, 

педагогічних працівників 

 

Форма 

підвищення 

професійного 

рівня 

Учасники 

(прізвище, ініціали) 
Термін виконання 

Відмітка 

про 

виконання 

Стажування  

 

 

 

Шевелев М. Б. 

(за наявності відповідних 

умов) 

2022/23 навч. рік  

 

6. Зміни, доповнення плану 

 

Дата Розділ Назва змін та доповнень 
Термін 

виконання 
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7. Підсумки виконання плану (із зазначенням дати та номеру протоколу 

засідання кафедри з обговорення виконання плану роботи) 

 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 

______________________________________________________________________ 

 


