Завдання кафедри квантової радіофізики по реалізації Стратегії розвитку Каразінського університету на
2019 рік
№ п/п

Зміст роботи

Очікувані
Термін завершення
Відповідальний
результати (чіткі
роботи (день,
виконавець
показники)
місяць)
Завдання за напрямом І Стратегії розвитку університету «Університетська наука у 2025 році»

1

Організація та проведення 8-ї
міжнародної наукової конференції
«International
Conference
on
Advanced Optoelectronics and Lasers
(CAOL 2019)»

2

Виконання
фундаментальних
наукових
досліджень,
що
фінансуються з держбюджету.

3

4

5

Проведення конференції
за участю провідних
науковців з багатьох
країн світу. Публікації
матеріалів конференції
виданням,
що
реферується SCOPUS .
Успішне
виконання
етапів
3-х
НДР
у
відповідності
до
техзавдань
та
запланованих у проектах
показників.
Публікація не менше 15
таких наукових статей.

09.09.2019 р.

Маслов В.О.

31.12.2019 р.

Маслов В.О.
Дюбко С.П.
Дегтярьов А.В.

Публікація працівниками кафедри
статей в журналах, що реферуються
системами SCOPUS або Web of
Science.
Отримання патенту України на Отримати не менше 1-го
винахід або корисну модель.
патенту
України
на
винахід або корисну
модель.

31.12.2019 р.

Дегтярьов А.В.

31.12.2019 р.

Маслов В.О.

Приймати активну участь науковцям
кафедри у виставках, пропаганді
можливостей і досягнень на сайті
факультету і університету.

31.12.2019 р.

Маслов В.О.
Дегтярьов А.В.

Завдання за напрямом ІІ Стратегії розвитку університету «Освітня діяльність у 2025 році»
Постійно брати участь в зустрічах з
учнями випускних класів
Постійно проводити спільну роботу
з ІРЕ НАНУ, РІ НАНУ, НВО
"Метрологія",
НВО "Монокристалів", ХФТІ з відбору для роботи в
цих
провідних
наукових
організаціях
міста
кращих
випусників. Постійно доводити до
випусників інформацію про можливі
вакансії з працевлаштування в НДІ
та підприємствах міста. Питання
про розподіл випусників регулярно
обговорювати
на
засіданнях
кафедри.
Викладачам кафедри як кураторам
регулярно проводити зустрічі зі
студентами груп, що проживають в
гуртожитку.
Постійно покращувати матеріальну
базу навчального процесу. При
викладанні загальних і спеціальних
курсів активно використовувати
презентації

31.12.2019 р.

5

Постійно покращувати
кафедрального веб-сайту.

6

1
2

3

4

31.12.2019 р.

Маслов В.О.
Дегтярьов А.В.
Маслов В.О.
Дегтярьов А.В.

31.12.2019 р.

Маслов В.О.

31.12.2019 р.

Маслов В.О.

роботу

31.12.2019 р

Дегтярьов А.В.

Постійно
працювати
над
розміщенням
навчальної
та
методичної літератури в репозитарії

31.12.2019 р

Дегтярьов А.В.

університету
Завдання за напрямом ІІІ Стратегії розвитку університету «Каразінський університет у глобальному науково-освітньому просторі у 2025
році»

1

2

Сприяти
інтернаціоналізації
навчального процесу, забезпеченню
академічної мобільності працівників
та осіб, які навчаються, залученню
іноземних студентів та аспірантів,
участі у програмах спільних
дипломів.
Продовжити наукове співробітництво між кафедрою квантової
радіофізики
Харківського
національного університету імені
В.Н.
Каразіна
та
кафедрою
квантової радіофізики Київського
національного університету імені
Тараса Шевченка

31.12.2019 р

Маслов В.О.

31.12.2019 р

Маслов В.О.

Завдання за напрямом ІV Стратегії розвитку університету «Інфраструктура Каразінського університетського
життя у 2025 році»
1

Постійно
працювати
над
створенням безпечних умов праці та
навчання,
забезпечення
протипожежної безпеки

2
Завдання за напрямом V Стратегії розвитку університету «Університетський менеджмент у 2025 році»
1
2
Завідувач кафедри

Маслов В.О.

