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1.   Методична робота 
Завдання на навчальний рік: 
− Підготовка викладачів до аудиторних занять 
− Розробка та оновлення робочих програм навчальних дисциплін викладачами кафедри  
– Підготовка та оновлення конспектів лекцій, оновлення та розробка лекційних 

презентацій  
– Оновлення засобів діагностики навчальних досягнень студентів (самостійні роботи, 
контрольні роботи, екзаменаційні білети, індивідуальні розрахункові завдання та ін.)  
– Опанування та застосування дистанційних методів та засобів навчання; 
– Підготовка до друку навчально-методичних посібників 
– Взаємовідвідування лекцій викладачами кафедри 

 
Види роботи, заходи Підсумковий 

результат 
Виконавець Відмітка про 

виконання 
1. Підготовка 
навчально-методичних 
посибників 

Електронний рукопис Проф. Рибін О.М.  

Оновлення робочих 
програм навчальних 
дисциплін 

Робоча програма 
навчальної 
дисципліни 

Викладачі кафедри  

Переробити та оновити 
методичні матеріали до 
занять з урахуванням 
дистанційного навачння 

Методичні матеріали Викладачі кафедри  

Підготовка конспектів лекцій 
та комплектів лекційних 
презентацій  
 

Конспекти лекцій та 
комплекти лекційних 
презентацій  
 

Викладачі кафедри  

Взаємовідвідування лекцій 
викладачами кафедри 

Журнал реєстрації 
взаємовідвідувань 

Викладачі кафедри  

Підготовка матеріалів 
для наповнення 
веб-ресурсів 
університету та 
структурних підрозділів 
університету 

Сайт кафедри Дегтярьов А.В. 
Дубінін М.М. 

 

  



2.     Наукова     робота,     інноваційна     діяльність     та     підготовка     докторів     
філософії (кандидатів наук), докторів наук  
Завдання на навчальний рік:  
– Підготовка наукових статей для публікації в вітчизняних та міжнародних 

наукових виданнях, які входять до наукометричних баз даних.  
– Підготовка доповідей на наукові конференції різного рівня. 
– Участь в наукових конференціях різного рівня. 
– Підготовка кандидата наук.  
– Робота над дисертаціями. 

 

Види роботи, заходи Підсумковий 
результат 

Виконавець Відмітка про 
виконання 

Виконання прикладних наукових 
досліджень, що фінансуються з 
держбюджету (НДР 2-14-22) 

Проміжний звіт проф. Маслов В.О.  
 

 

Публікація монографії за 
рекомендацією вченої ради 
університету 

1 монографія проф. Маслов В.О.  
доц. Дегтярьов А.В. 
с.н.с. Сенюта В.С. 

 

Публікація статті у науковому 
виданні, що індексується у 
міжнародних базах SCOPUS 
(2 статті) 

   
 

1 стаття  Проф. Кокодій М.Г.  

1 стаття  Проф. Рибін О.М.  

Публікація статті у науковому 
виданні, що не індексується у 
міжнародних наукометричних 
базах 
( 6 статей) 

1 стаття Проф. Маслов В.О.  

1 стаття  Проф. Кокодій М.Г.  

1 стаття  Проф. Рибін О.М.  

1 стаття  Доц. Дегтярьов А.В. 
 

 

1 стаття  Доц. Дубінін М.М.  

1 стаття  Доц. Левченко О.М.  

Виступ з усною доповіддю на 
міжнародній науковій, 
науково-практичній  
конференції (1 доповідь) 
 

1 доповідь Проф. Рибін О.М.  

Виступ з усною доповіддю на 
науковій, науково-практичній 
конференції в Україні  
(3 доповіді) 

1 доповідь Проф. Маслов В.О.  

1 доповідь Проф. Кокодій М.Г.  

1 доповідь Доц. Дубінін М.М.  

Одержання закордонних 
охоронних документів на об’єкт 
інтелектуальної власності  
 

1 патент Проф. Маслов В.О.  

Підготовка рецензій підручників, 
навчальних посібників, 
словників, довідників, наукових 
публікацій, відгуків на 
автореферати дисертацій, наукові 
проекти, тематичні звіти тощо  
 

2 рецензії  Проф. Маслов В.О.  

Підготовка     докторів     
філософії 

 Проф. Маслов В.О.  

 
 



3.     Організаційна, навчально-виховна робота, розвиток матеріальної бази  
Завдання на навчальний рік: 

– Виконання обов’язків кураторів академічних груп. 
– Участь у засіданнях кафедри. 
– Участь у профорієнтаційній роботі. 
- Сприяння працевлаштуванню випускників  
– Робота у спеціалізованих радах із захисту дисертацій. 
– Робота у редколегіях наукових журналів. 
– Підтримка веб-сайту кафедри. 

 

Види роботи, заходи Підсумковий 
результат 

Виконавець Відмітка про 
виконання 

Виконання обов’язків 
куратора академічної 
групи  

 Доц. Дубінін М.М. – РР-11 
Проф. Рибін О.М. – РР-32 
Доц. Дегтярьов А.В. – РР-42 
Проф. Маслов В.О. – РР-52; РР-62 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Робота у 
спеціалізованих радах 
із захисту дисертацій: 
− член Ради 
 

    
 

    
 

    
  
 

 Проф. Маслов В.О.  

Робота у вченій раді 
факультету − член Ради 
 

 Проф. Маслов В.О. 
Доц. Дегтярьов А.В. 

 

Робота в редколегіях 
фахових наукових 
видань України та 
виданнях, що 
зареєстровані 
системами SCOPUS 
та/або Web of Science  
 

 Проф. Рибін О.М.  
Проф. Маслов В.О. 

 

Участь у 
профорієнтаційній 
роботі та довузівській 
підготовці  
 

 Доц. Дубінін М.М. 
Доц. Левченко О.М. 

 

Сприяння 
працевлаштуванню 
випускників  
 

 Проф. Маслов В.О. 
Доц. Дегтярьов А.В. 

 

Участь у підготовці та 
проведенні олімпіад, 
турнірів, конкурсів 

    
 

 Доц. Дубінін М.М  

Участь у засіданнях 
кафедри (організація, 
підготовка, доповідь)  
 

 Викладачі кафедри  
 

 

Підтримка роботи 
веб-сайту кафедри , 
ПС-кафедра 

 Доц. Дегтярьов А.В. 
Доц. Дубінін М.М 

 

Заходи щодо створення 
безпечних умов праці та 
навчання, забезпечення 
протипожежної безпеки 

Інструктаж на 
робочих місцях 
по Інструкціям, 
затвердженим 
ректором ХНУ 
для студентів та 
науково-виробн
ичого персоналу 

Проф. Маслов В.О. 
Доц. Дубінін М.М.  
Проф. Рибін О.М.  
Доц. Дегтярьов А.В 
 

 



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 

 

Викладачі кафедри  
 

 

Інформування студентів і 
випускників про вакантні 
місця на підприємствах, в 
установах та організаціях, 
що відповідають їх фаховій 
підготовці (спеціальності).  
 

 Проф. Маслов В.О. 
Проф. Рибін О.М. 
Доц. Дегтярьов А.В. 
Доц. Дубінін М.М 

 

Проведення 
роз'яснювальної роботи 
серед студентів та 
випускників щодо 
нормативно-правових актів 
з питань державного 
регулювання зайнятості та 
трудових відносин.  
 

 Куратори групп  

Налагодження співпраці з 
органами студентського 
самоврядування у 
вирішенні питань сприяння 
працевлаштуванню.  
 

 Доц. Дубінін М.М  

Участь в організації 
зустрічей роботодавців зі 
студентами та 
випускниками з питань 
можливості їх подальшого 
працевлаштування  
 

 Доц. Дегтярьов А.В. 
Доц. Дубінін М.М 

 

 
  



5.     Підвищення   професійного   рівня   науково-педагогічних,   наукових,   педагогічних 
працівників 

 

Форма підвищення 
професійного рівня 

Учасники (прізвище, 
ініціали) 

Термін виконання Відмітка про 
виконання 

Участь у заходах 
підвищення 
кваліфікації викладачів, 
що проводяться 
компаніями ІТ ринку  
 

Проф. Маслов В.О. 
Проф. Кокодій М.Г. 
Проф. Рибін О.М. 
Доц. Дегтярьов А.В. 
Доц. Дубінін М.М 

  

6.    Зміни, доповнення плану  

Дата Розділ Назва змін та доповнень Термін 
виконання 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



7. Підсумки виконання плану (із зазначенням дати та номеру протоколу засідання 
кафедри з обговорення виконання плану роботи)  
______________________________________________________________________  

______________________________________________________________________  

______________________________________________________________________  

______________________________________________________________________  

______________________________________________________________________  

______________________________________________________________________  

______________________________________________________________________  

______________________________________________________________________  

______________________________________________________________________  

 


