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Форма № Н-2.03 
Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна 

 

 

Факультет ___________філологічний_____________ 

 

Кафедра __________російської мови______________ 
 

 

 

 

“ЗАТВЕРДЖУЮ” 

 

Завідувач кафедри 

 

___________________________ 

 

“______”____________20____ р. 

 

 

ПЛАН РОБОТИ КАФЕДРИ 

_______російської мови_______ 
(назва кафедри) 

 
 

на 2021/ 2022 навчальний рік 

 

Обговорено і ухвалено на засіданні кафедри,   

протокол  №___1__  від _30 серпня___2021 р. 

 

 

1. Методична робота 

Завдання на навчальний рік: 

 

Види роботи, заходи Підсумковий 

результат 

Виконавець Відмітка про 

виконання 

Оновлення робочих 

програм та НМК 

 викладачі кафедри  

Оновлення ОПП 

бакалаврів та 

магістрів за 

результатами 

зустрічі з 

роботодавцями, 

випускниками 

університету 

 доц. Фільчук Т.Ф. 

зав. каф. Педченко Л. В. 

 

Оновлення засобів 

діагностики 

результатів 

навчальної роботи 

 викладачі кафедри  

Аналіз результатів  Викладачі кафедри  
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вхідного та 

ректорського 

контролю. 

Розробка нових 

навчальних курсів: 

Історія дидактики 

російської мови 

Методика та 

технології навчання 

російській мові як 

іноземній 

Створення та 

редагування тексту 

Активні процеси у 

сучасній російській 

мов 

Риторика 

професійного 

спілкування 

Теорія і практика 

мовного спілкування 

у 

лінгводидактичному 

аспекті 

  

 

доц. Чернцова О.В 

 

доц. Тарлєва А. В. 

 

 

 

доц. Маслій О. В. 

 

ст. викл. Кардашова О. В. 

 

 

доц. Маслій О. В. 

\ 

 

 

доц. Чернцова О.В 

 

 

 

Аналіз результатів 

педагогічної та 

коректорської 

практик 

 доц. Маслій О. В. 

 викл. Мальцева В. В. 

доц. Тарлєва А. В. 

 

Обговорення та 

затвердження тем 

бакалаврських та 

магістерських робіт 

 викладачі кафедри  

Аналіз результатів 

роботи атестаційної 

комісії 

 зав. каф. Педченко Л. В. 

доц. Чернцова О.В 

доц. Фільчук Т.Ф. 

 

 

 

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 

Затвердження нової 

наукової теми 

кафедри 

 зав. каф. 

Педченко Л. В. 

 

Організація наукових 

читань до 100-річчя 

проф. 

Г.І.Шкляревського 

 зав. каф. 

Педченко Л. В. 

 

Організація 

Міжнародної  

 зав. каф. 

Педченко Л. В. 

 

https://drive.google.com/open?id=10CIMvBLVA3zJZJRHjDvBuELECLHcpw8O
https://drive.google.com/open?id=10CIMvBLVA3zJZJRHjDvBuELECLHcpw8O
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наукової конференції 

XХI Кирило-

Мефодіївські читання 

(до 150-річчя від дня 

народження академіка                                                       

С. М. Кульбакіна та 

професора О. Л. 

Погодіна)    
Участь у конференції 

викладачів та 

аспірантів 

філологічного 

факультету 

 викладачі кафедри  

Участь у міжнародних 

та всеукраїнських 

конференціях 

 викладачі кафедри  

Публікація статей у 

виданнях, що 

індексуються у 

наукометричних 

базах, та у фахових 

виданнях України 

 викладачі кафедри  

Сприяння роботі СНТ  ст. викл. Кардашова 

О.В. 

 

Обговорення 

наукових доповідей 

аспірантів кафедри. 

Затвердження тем 

дисертацій на 

здобуття наукового 

ступеня «доктор 

філософії». 

 зав. каф. 

Педченко Л. В. 

доц. Чернцова О.В 

 

 

 

 

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

Завдання на навчальний рік: 

 

Види роботи, заходи Підсумковий 

результат 

Виконавець Відмітка про 

виконання 

Проведення ХІ 

Конкурсу знавців 

російської 

словесності для учнів 

середніх шкіл  

 викладачі кафедри  

Участь у роботі МАН  доц. Фільчук Т. Ф.  

Проведення засідань 

кафедри 

 зав. каф. 

Педченко Л. В. 

 

Зустріч викладачів 

кафедри зі 

студентами 1-го 

курсу спеціалізації 

 викладачі кафедри  



 

4 

«слов’янські мови та 

літератури (переклад 

включно), перша –

російська»: викладачі 

кафедри 

Сприяння роботі 

кураторів. 

Затвердження планів 

роботи та звітів про 

роботу кураторів 

 викладачі кафедри  

Встановлення 

роутера на кафедрі, 

придбання нового 

картриджа для 

принтера, нового 

годинника 

 зав. каф. 

Педченко Л. В. 

ст. лаборант 

Фіронова Н. В. 

 

 

4. Сприяння працевлаштуванню випускників і студентів 

Завдання на навчальний рік: 

 

Види роботи, заходи Підсумковий 

результат 

Виконавець Відмітка про 

виконання 

Зустріч студентів із 

роботодавцями 

(фахівці видавництва 

«Ранок», вчителі 

середніх шкіл і 

гімназій) 

 зав. каф. 

Педченко Л. В. 

 

 

Зустріч студентів із 

випускниками 

минулих років  

 зав. каф. 

Педченко Л. В. 

 

 

 

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

працівників 

 

Форма підвищення 

професійного рівня 

Учасники  

(прізвище, ініціали) 
Термін виконання 

Відмітка про 

виконання 

Проходження 

стажування в Україні 

доц. Маринчак В.А. лютий-квітень 2022 р.  

Проходження 

стажування за 

кордоном 

доц. Чернцова О.В. листопад- грудень 

2021 р. 

 

 

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) 
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