ОДЕСЬКА НАЦІОНАЛЬНА АКАДЕМІЯ ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ
ЗАТВЕРДЖУЮ

ЗАТВЕРДЖУЮ

Директор навчально-наукового інституту
_______________________________________
_______________________________________

Декан факультету
_________________________________________
_________________________________________

_______________

_______________

(назва інституту)

(назва факультету)

__________________________

(підпис)

(ініціали та прізвище)

"________"_________________________20___ року

(підпис)

__________________________
(ініціали та прізвище)

"________"_________________________20___ року

ПЛАН РОБОТИ КАФЕДРИ
___________________________________________________________________________________________
(назва кафедри)
___________________________________________________________________________________________

на 20__/ 20__ навчальний рік

План обговорено і схвалено на засіданні кафедри протокол від "______"_______________20_____ року №______

Завідувач кафедри

_______________
(підпис)

__________________________
(ініціали та прізвище)
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1. КОРОТКА ДОВІДКА ПРО КАФЕДРУ НА 20____ / 20____ НАВЧАЛЬНИЙ РІК
1.1. Штат науково-педагогічного персоналу кафедри:
Розподіл за джерелами фінансування
Всього ставок
Всього

загальний фонд
у тому числі
професорів доцентів ст.викладачів викладачів асистентів

Всього

спеціальний фонд
у тому числі
професорів доцентів ст.викладачів викладачів асистентів

1.2. Штат навчально-допоміжного персоналу затверджено у кількості______________ ставок, з них
завідувачів лабораторією ____________ ставок, методистів ____________ ставок.
У момент складання плану роботи кафедри:
докторантів _______________________ осіб;
Всього на кафедрі __________________ осіб.
1.3. За кафедрою закріплені приміщення загальною площею _______ кв. м.,
у тому числі:
навчальних лабораторій __________ кімнат площею __________ кв. м.;
навчально-наукових лабораторій __________ кімнат площею __________ кв. м.;
навчальних аудиторій з мультимедійним обладнанням __________ кімнат площею __________ кв. м.;
комп`ютерних класів _____ шт., площею ________ кв.м., з кількістю ____ комп`ютерів.

І
заочна

разом

денна

заочна

разом

денна
Всього
за навч. заочна
рік
разом
Всього

Додаткові години

Дистанційний модуль

Інші види

Керівництво практикою

Керівництво аспірантами,
здобувачами

Керівництво НДРС

Кваліфікаційний екзамен

Проведення захисту

Керівництво,
консультування,
рецензування дипломних
робіт (проектів)

Проведення семестрових екзаменів

Проведення заліку

Керівництво і приймання КП/КР

консультацій

Проведення практичних/
семінарських занять
Проведення консультацій з
навчальних дисциплін протягом
семестру
Проведення екзаменаційних

Проведення лабораторних занять

Читання лекцій

Атестація

3

ІІ
Форма навчання

Семестр

1.4. Обсяг навчальної роботи кафедри на 20___ / 20___ складає __________ годин, з них:

денна

4

2. НАВЧАЛЬНА РОБОТА
№
з/п

Вид роботи

1
2
1. Розподіл навчального навантаження
з урахуванням діючих нормативів
2. Забезпечення викладання дисциплін у
відповідності до державних нормативів:
успішність - не менше 90%, якість - не менше 50%
3. Участь у акредитації освітніх програм:
4. Проведення вхідного контролю
1 семестр
2 семестр
5. Організація практик:
6. Організація дипломного проектування
та атестації
7. Участь у комплексному дипломному
проектуванні
8. Звіт за результатами дистанційного модуля
9. Звіт про виконання навчального навантаження
Інше:
10.

Підсумковий
результат

Виконавець

3

4

Відмітка
Строк
про
виконанвиконання
ня
5
6

5

3. ЗАСІДАННЯ КАФЕДРИ*
№
з/п
1

Основні питання

Дата
проведення

2

3

Відмітка
про
виконання
4

I семестр

* - дати і порядок денний кожного засідання повинен бути оприлюднений на сайті кафедри
не пізніше ніж за 3 дні до проведення засідання; рішення кожного засідання кафедри
повинно бути оприлюднено на сайті кафедри не пізніше 3 робочих днів після проведення
засідання

6
2

1
II семестр

3

4

7

4. МЕТОДИЧНІ СЕМІНАРИ
№
з/п

Теми

Виконавці

Дата
проведення

1

2

3

4

Відмітка
про
виконання
5

8

5. НАУКОВО-МЕТОДИЧНІ СЕМІНАРИ, ТРЕНІНГИ, КОНФЕРЕНЦІЇ
№
з/п

Теми

Виконавці

Дата
проведення

1

2

3

4

Відмітка
про
виконання
5

9

6. МЕТОДИЧНА РОБОТА
№
з/п

Вид роботи

1
2
1. Розроблення (оновлення) ______ програм
навчальних дисциплін, у тому числі
_____ англійською мовою
2. Розроблення (оновлення) _______ робочих
програм навчальної дисципліни, у тому числі
______ англійською мовою
3. Розроблення (оновлення) _______ програм з усіх
видів практичної підготовки, у тому числі
________ англійською мовою
4. Підготовка до публікації / у тому числі англ. мовою:
- підручників _____/_____
- підручників з грифом ОНАХТ _____/_____
- навчальних посібників _____/_____
- навчальних посібників з грифом ОНАХТ _____/_____
- мультимедійних підручників _____/_____
- мультимедійних навчальних посібників _____/_____
- конспектів лекцій _____/_____
- опису лабораторних робіт _____/_____
- методичних вказівок _____/_____
- збірників завдань _____/_____
- словників _____/_____
- довідників _____/_____
5. Створення, змістовне і дидактичне наповнення _____
дистанційних курсів, у тому числі ______ англ. мовою
6. Сертифікація _____ дистанційних курсів, у тому числі
________ англійською мовою
7. Підготовка _______ нових лабораторних робіт
8. Підготовка/розробка комп’ютерного програмного
забезпечення _______ навчальних дисциплін
9. Розробка _____ комп’ютерних симуляторів для
забезпечення віртуальних лабораторних робіт з
навчальної дисципліни
10. Переклад _______ навчально-методичних видань на
іноземну мову з розміщенням на веб-ресурсі
11. Розроблення засобів діагностики результатів
навчальних досягнень студентів з ______ навчальних
дисциплін, у тому числі ______ англійською мовою
12. Підготовка комплектів матеріалів для атестації
здобувачів вищої освіти
13. Розроблення і впровадження засобів комп’ютерного
контролю знань з _______ навчальних дисциплін

Підсумковий результат
(рукопис, друкована праця,
обсяг, тираж тощо)

Виконавець

3

4

Відмітка
Строк
про
виконанвиконання
ня
5
6

10
1
2
14. Підготовка та проведення ______ відкритих лекцій.
15. Підготовка ______ доповідей на науково-методичну
конференцію «Забезпечення якості вищої освіти
в ОНАХТ»
16. Підготовка ______ учасників І етапу Всеукраїнської
студентської олімпіади з дисциплін/спеціальностей
17. Проведення І етапу Всеукраїнської студентської
олімпіади з дисципліни/спеціальності:

18. Підготовка переможця ІІ етапу Всеукраїнської
студентської олімпіади з дисципліни/спеціальності:

19. Участь у ІІ етапу Всеукраїнської студентської
олімпіади, у якості члена журі

3

4

5

6
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7. НАУКОВА РОБОТА
№
з/п

Вид роботи

1
2
1. Робота по залученню фінансування наукових
досліджень (гранти, госпдоговори, тренінги тощо)

2. Участь у наукових конференціях (в тому числі
міжнародних)

3. Наукові публікації
3.1. Підготовка статтей, що входять до баз цитування
Scopus, Web of Science

3.2. Підготовка статей у інших фахових виданнях

4. Організація роботи наукових гуртків, клубів,
науково-дослідних лабораторій

5. Робота в профільних асоціаціях, спілках тощо

6. Робота по відбору талановитої молоді

8. Комплекне дипломне проектування
(в тому числі з іншими закладами вищої освіти)
Інше:
9.

Підсумковий результат
(друкована праця, грант,
госпдоговір тощо)

Виконавець

3

4

Відмітка
Строк
про
виконанвиконання
ня
5
6

12
1

2

3

4

5

6

13

8. МІЖНАРОДНА РОБОТА
№
з/п
1

1.

2.

3.

4.
5.

6.
7.
8.
9.

Вид роботи

Підсумковий результат (грант, друкована праця тощо)

2

3

Участь ____ викладачів, ____ студентів у
програмах академічної мобільності (Erasmus+,
читання лекцій, наукове стажування, навчання)
Підготовка проектів та їх подання для отримання
міжнародних грантів на проведення наукових
досліджень
Участь ____ викладачів у розробці нових
міжнародних проектів та участь в існуючих
проектах у складі ключового персоналу,
залученого до проекту
Наукові публікації у наукових виданнях
закордонних університетів-партнерів
Стажування ____ викладачів у закордонних
університетах, наукових організаціях та
промислових підприємствах
Практика/стажування ____ студентів студентів на
закордонних підприємствах, в організаціях та
університетах
Участь ____ викладачів у ____ вебінарах з
провідними закордонними вченими
Участь ____ студентів у міжнародних наукових
конкурсах та олімпіадах
Участь ____ викладачів у міжнародних конкурсах
та олімпіадах в якості членів журі

14

9. ВИХОВНА РОБОТА
№
з/п
1

1.
2.

3.

4.

5.

Вид роботи

Підсумковий результат (грант, друкована праця тощо)

2

3

Участь ______ викладачів та аспірантів кафедри в
роботі Інституту кураторів ОНАХТ
Участь ______ викладачів, аспірантів і співробітників
кафедри в роботі Інституту культури та мистецтв
ОНАХТ
Участь ______ викладачів, аспірантів і співробітників
кафедри у міжнародних та всеукраїнських культурномистецьких проектах, які проводяться або визнані
Мінкультури
Участь ______ викладачів, аспірантів і співробітників
кафедри у спортивних змаганнях , які проводяться або
визнані центральним органом виконавчої влади, що
забезпечує формування державної політики у сфері
фізичної культури та спорту
Участь ______ викладачів, аспірантів і співробітників
кафедри у загально академічних і спортивно-масових
заходах ОНАХТ

15

10. ОРГАНІЗАЦІЙНА РОБОТА
№
з/п

Вид роботи

1
2
1. Оновлення програми кадрового розвитку.
2. Підтримка сайту та інформаційних стендів
в актуальному стані.
3. Організація роботи філій кафедри на
підприємствах або в наукових установах:

4. Реконструкція діючих і створення нових
стендів навчальних лабораторій:

5. Залучення спонсорських коштів для розвитку
матеріально-технічної бази кафедри.
_____________ тис. грн.
6. Участь у роботі Приймальної комісії ОНАХТ.
Надати ______ доцентів та ______ технічних
працівників для роботи у відбіркових та фахових
комісіях.
Інше:
7.

Підсумковий
результат

Виконавець

3

4

Відмітка
Строк
про
виконанвиконання
ня
5
6

16

11. ПРОФОРІЄНТАЦІЙНА РОБОТА
№
з/п

Захід

1
2
1. Робота з профільними ______ технікумами і ______ коледжами
(привести назви ЗВО):

2. Участь _____ викладачів у _______ виїзних профорієнтаційних
заходах.
3. Охопити профорієнтаційними заходами _____ груп абітурієнтів
в кількості ______ осіб.
4. Провести ______ майстер-класів профорієнтаційного характеру.

Інше:
5.

Виконавці
3

Відмітка
Cтрок
про
виконанвиконання
ня
4
5

17

12. ПІДВИЩЕННЯ ПРОФЕСІЙНОГО РІВНЯ
НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ (ПЕДАГОГІЧНИХ) ПРАЦІВНИКІВ
№
з/п

Форма підвищення професійного рівня

1

2

Відмітка
Строк
Прізвище та ініціали
про
виконанпрацівника
виконання
ня
4
5
3

18

13. ЗМІНИ ДО ПЛАНУ
Дата

Розділ

Назва змін та доповнень

Строк виконання

1

2

3

4

19

14. ЗАУВАЖЕННЯ ОСІБ, ЯКІ ПЕРЕВІРЯЮТЬ РОБОТУ КАФЕДРИ
Дата

Зміст зауважень

Підпис

20

15. ПІДСУМКИ ВИКОНАННЯ ПЛАНУ
_______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
Перший семестр

Обговорено на засіданні кафедри, протокол №_____ від "_____"_______________20_____ року
Ухвалено наступне:

Завідувач кафедри ____________________________________________
(підпис)

(ініціали та прізвище)

_______________________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________________
Другий семестр

Обговорено на засіданні кафедри, протокол №_____ від "_____"_______________20_____ року
Ухвалено наступне:

Завідувач кафедри ____________________________________________
(підпис)

(ініціали та прізвище)

21

Навчальний рік

Обговорено і ухвалено на засіданні Вченої ради факультету
протокол №_____ від"_____"_______________20___ року

Обговорено і ухвалено на засіданні Вченої ради інституту
протокол №_____ від"_____"_______________20___ року

Голова Вченої ради факультету

Голова Вченої ради інституту

(прізвище та ініціали)

(підпис)

(прізвище та ініціали)

(підпис)

