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ПЛАН РОБОТИ КАФЕДРИ 

Інформаційних технологій та математичного моделювання 

 

на 2022/2023 навчальний рік 

 

Обговорено і ухвалено на засіданні кафедри, 

протокол №_1_ від «_25_»_серпня_2022 р. 

 

1. Методична робота 

Завдання на навчальний рік; 

- забезпечити освітній процес за змішаною формою навчання згідно з 

концепцією змішаного навчання в Каразінському університеті та 

проєкту 2.8. «Електронне навчання» (створення ефективного 

динамічного балансу аудиторної та дистанційної форм навчання) 

Стратегії розвитку університету на 2019-2025 роки 

Види роботи, 

заходи 

Підсумковий 

результат 

Виконавець Відмітка про 

виконання 

Оновлення робочих 

програм 

навчальних 

дисциплін, що 

викладаються 

Оновлені робочі 

програми навчальних 

дисциплін 

Викладачі 

кафедри 

 

Оновити 

навчально-

методичні 

комплекси з усіх 

Розміщення 

оновлених матеріалів 

на веб-сайті протягом 

року 

Викладачі 

кафедри 

Чепіга О.О., 

Стяглик Н.І. 

 



навчальних курсів, 

що 

викладатимуться в 

2022-2023 

навчальному році 

 

Наповнити 

матеріалами  

дистанційні курси 

нових навчальних 

дисциплін 

Курси-ресурси на 

платформі Moodle,  

протягом року 

Викладачі 

кафедри 

 

Взаємовідвідування 

занять викладачами 

кафедри 

Журнал 

взаємовідвідування 

занять 

Викладачі 

кафедри 

 

Скласти графік 

консультацій 

викладачів кафедри 

Затвердження графіку 

консультацій на 

засіданні кафедри 

вересень 2022 р. 

Стяглик Н.І., 

Чуприна Л.В. 

 

Скласти графік 

відкритих лекцій 

викладачів кафедри 

Затвердження графіку 

відкритих лекцій на 

засіданні кафедри 

вересень 2022 р. 

Стяглик Н.І.  

Підготувати 

завдання для 

підсумкового 

контролю знань на 

осінній та весняний 

семестри 

Затвердження завдань 

для підсумкового 

контролю знань на 

засіданні кафедри 

листопад 2022 р., 

квітень 2023 р. 

Викладачі 

кафедри 

 

Підготувати 

анотації та 

провести 

презентації 

дисциплін за 

вибором на 2023-

2024 н.р.  

Анотації дисциплін за 

вибором  

березень 2023 р. 

Викладачі 

кафедри 

 

Підготувати 

анотації та 

програми 

міжфакультетських 

дисциплін  

на ІІ семестр 2022-

2023 н.р.,  

на І семестр 2023-

2024 н.р. 

Анотації 

міжфакультетських 

дисциплін 

 

 

жовтень 2022 р. 

 

квітень 2023 р. 

Викладачі 

кафедри 

 

Участь у 

методичних 

семінарах 

інституту, 

Університету з 

актуальних 

проблем вищої 

освіти 

Обговорення на 

засіданнях кафедри, 

інформація у 

соц.мережах 

Викладачі 

кафедри 

 

 



2. Наукова робота, інноваційна діяльність та підготовка докторів 

філософії (кандидатів наук), докторів наук 

Завдання на навчальний рік: 

Види роботи, 

заходи 

Підсумковий 

результат 

Виконавець Відмітка про 

виконання 

Затвердити теми 

магістерських 

робіт 

Затвердження тем 

на засіданні 

кафедри, 

вересень 2022 р. 

Наукові керівники, 

Стяглик Н.І. 

 

 

Затвердити теми 

курсових робіт 

Затвердження тем 

на засіданні 

кафедри, 

жовтень 2022 р. 

Наукові керівники 

 

 

Провести 

попередній захист 

магістерських 

робіт  

Попередній захист 

магістерських 

робіт, 

листопад 2022 р. 

Наукові керівники, 

Стяглик Н.І. 

 

Подання наукових 

статей до фахових 

видань та наукових 

видань, що 

індексуються в 

міжнародних 

науково-

метричних базах 

Друкована праця По одній статті від 

кожного викладача 

 

Участь у наукових 

конференціях та 

подання до 

публікації тез 

доповідей 

конференцій 

Друкована праця По одній статті від 

кожного викладача 

 

Керівництво 

науковою роботою 

студентів з 

підготовкою на 

конкурс наукових 

робіт до 

регіонального 

конкурсу та 

Всеукраїнського 

конкурсу 

студентських 

наукових робіт 

Друкована праця 1-2 роботи  

Керівництво 

науково-дослідною 

роботою студентів 

у межах виконання 

дипломних 

досліджень, 

поточною 

науковою роботою 

Публікація 

студентами тез, 

статей, участь у 

конференціях, 

конкурсах тощо 

Керівники 

дипломних робіт 

 



студентів із 

апробації 

результатів 

досліджень 

Поточний збір 

інформації про 

роботу кафедри, 

систематизація 

інформації, 

подання 

показників та 

матеріалів щодо 

наукової звітності 

за запитами 

факультету, 

Університету, 

Міністерства 

освіти і науки 

України 

Подання звітності 

у визначені 

терміни 

Стяглик Н.І., 

Коржова О.В., 

Чуприна Л.В. 

 

Підготовка та 

надання інформації 

про наукову 

роботу кафедри на 

кафедральний 

сайт, для 

публікації у 

соціальних 

мережах тощо 

Публікація 

інформації в 

інтернет джерелах 

(сторінка кафедри, 

соціальні мережі, 

тощо) 

Співробітники 

кафедри 

 

Збір інформації та 

інформування 

щодо можливостей 

академічної 

мобільності 

студентів, 

співробітників, 

викладачів 

кафедри 

Інформування за 

допомогою 

месенджерів та 

соціальних мереж 

Стяглик Н.І.  

 

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

Завдання на навчальний рік: 

Види роботи, 

заходи 

Підсумковий 

результат 

Виконавець Відмітка про 

виконання 

Перерозподіл 

навчального 

навантаження 

викладачів згідно з 

результатами 

набору 

Картки 

навантаження, 

зміни до 

інд.планів 

викладачів 

вересень 2022 

Стяглик Н.І.,  

викладачі кафедри 

 



Участь у 

профорієнтаційній 

роботі та заходах зі 

сприяння набору 

абітурієнтів 

Звіт Викладачі 

кафедри, Стяглик 

Н.І. 

 

Участь у роботі 

НМР інституту 

 Стяглик Н.І.,  

Макарова Г.В. 

 

Участь у роботі 

Вченої ради 

факультету 

(інституту) 

 Стяглик Н.І.,  

Макарова Г.В., 

Тарасенко О.П 

 

Кураторство  Ковальчук Д.М. 

Коржова О.В.,  

Макарова Г.В.,  

Стяглик Н.І., 

Тарасенко О.П.,  

Філатова Л.Д., 

Ходирєв О.І. 

Чеканова Н.М. 

 

Участь у 

підготовці та 

організації 

конкурсів, 

конференцій, 

олімпіад 

I Міжнародної 

науково-

практичної 

конференції 

«Сучасний стан, 

проблеми та 

перспективи 

розвитку бізнесу, 

фінансово-

кредитних та 

облікових систем» 

 

Міжнародна 

науково-практична 

конференція 

молодих учених і 

студентів «Наукові 

дослідження 

молоді з проблем 

європейської 

інтеграції»  

Проведення 

конкурсів, 

конференцій, 

олімпіад 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стяглик Н.І. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стяглик Н.І. 

 

 

 

 

 

 

 

Участь у 

засіданнях кафедри 

Протоколи 

засідань кафедри 

Викладачі та 

співробітники 

кафедри 

 

Підтримка роботи 

веб-сторінки 

інституту, кафедри 

 Чепіга О.О.,   



Проведення 

ректорського 

контролю 

результатів 

навчання на основі 

тестових 

технологій та 

незалежної 

перевірки робіт 

 Викладачі 

кафедри 

 

Заслухати звіти 

викладачів 

кафедри про 

виконання 

індивідуального 

плану роботи 

Затвердження 

звітів на засіданні 

кафедри 

червень 2023 р. 

Стяглик Н.І.., 

Викладачі 

кафедри 

 

Складання звіту 

завідувача кафедри 

про виконання 

плану кафедри на 

2022-2023 н.р. 

Звіт завідувача 

кафедри 

Червень 2023 р. 

Стяглик Н.І.  

Складання 

рейтингів НПП 

кафедри за 2022-

2023 н.р. 

Рейтинг НПП 

кафедри 

червень 2023 р. 

Стяглик Н.І.,  

Викладачі 

кафедри 

 

Розглянути та 

ухвалити на 

засіданнях 

кафедри: 

− план роботи 

кафедри 

− звіт про роботу 

кафедри 

− індивідуальні 

плани роботи 

викладачів 

− графік 

взаємовідвідування 

занять 

− графік 

консультацій 

викладачів 

кафедри 

− графік 

відкритих занять 

викладачів 

кафедри 

− план 

профорієнтаційної 

роботи кафедри 

− звіт про 

профорієнтаційну 

роботу кафедри 

 

 

 

 

Вересень 2022  

 

Червень 2023 

 

Вересень 2022  

 

 

Вересень 2022, 

лютий 2022 

 

Вересень 2022, 

лютий 2023 

 

 

Вересень 2022  

 

 

 

Вересень 2022  

 

 

Червень 2023 

 

 

 

 

 

 

Стяглик Н.І. 

 

Стяглик Н.І. 

 

всі викладачі 

 

 

Стяглик Н.І., 

Чуприна Л.В. 

 

Стяглик Н.І., 

викладачі 

 

 

Стяглик Н.І., 

Чуприна Л.В. 

 

 

Стяглик Н.І. 

Макарова Г.В. 

 

Стяглик Н.І. 

Макарова Г.В. 

 

 



− робочі 

програми 

навчальних 

дисциплін 

− навчально-

методичні 

комплекси 

дисциплін 

− теми 

кваліфікаційних 

магістерських 

робіт;  

− теми 

кваліфікаційних 

бакалаврських 

робіт 

− допуск до 

захисту 

кваліфікаційних 

робіт 

− теми курсових 

робіт 

− екзаменаційні 

білети і питання до 

заліків та екзаменів 

з дисциплін 

кафедри 

− підготовлені 

викладачами 

кафедри методичні 

розробки з 

дисциплін кафедри 

− підготовлення 

викладачами 

кафедри наукових 

розробок 

Серпень 2022, 

грудень, червень 

2023 

 

Грудень 2022, 

червень 2023 

 

 

 

Вересень 2022,  

 

 

 

грудень 2023,  

 

 

 

Листопад 2022, 

травень 2023 

 

 

Жовтень 2022 

 

Листопад 2022, 

квітень 2023 

 

 

 

за планом 

(інд.план НПП) 

 

 

 

за планом 

(інд.план НПП) 

Всі викладачі 

 

 

 

Всі викладачі, 

Чеканова Н.М. 

 

 

 

Стяглик Н.І. 

 

 

 

Стяглик Н.І. 

 

 

 

Керівники КМР, 

Керівники КБР,  

Стяглик Н.І. 

 

Викладачі 

(навант.) 

всі викладачі 

Стяглик Н.І. 

 

 

 

всі викладачі 

(згідно інд. 

планів) 

 

 

всі викладачі 

(згідно інд. 

планів) 

 

4. Сприяння працевлаштуванню випускників і студентів 

Завдання на навчальний рік: 

Види роботи, 

заходи 

Підсумковий 

результат 

Виконавець Відмітка про 

виконання 

Забезпечення участі 

роботодавців у 

навчальному 

процесі та 

виробничій 

практиці студентів 

 Тарасенко О.П., 

Макарова Г.В. 

 

Проведення 

зустрічей з успішно 

працевлаштованими 

 Викладачі 

кафедри 

 



випускниками за 

фахом 

Зустріч з 

потенційними 

роботодавцями 

 Викладачі 

кафедри 

 

 

5. Підвищення професійного рівня науково-педагогічних, наукових, 

педагогічних працівників 

Завдання на навчальний рік: 

- забезпечення відповідності кадровим вимогам  

Види роботи, 

заходи 

Підсумковий 

результат 

Виконавець Відмітка про 

виконання 

Здійснення аналізу 

складу НПП 

кафедри на 

відповідність 

кадровим вимогам 

Відповідність 

кадровим вимогам 

Стяглик Н.І.  

Визначення 

рейтингових 

показників НПП за 

підсумками 

навчального року 

Рейтинг НПП 

кафедри 

Викладачі,  

Стяглик Н.І. 

 

    

- підвищення кваліфікації НПП кафедри 

Форма підвищення 

професійного рівня 

Учасники 

(прізвище, 

ініціали) 

Термін виконання Відмітка про 

виконання 

Підвищення 

кваліфікації 

Ходирєв О.І. ІІ семестр 2022-

2023 

 

    

 

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) 


