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1. Методична робота 

Завдання на навчальний рік: 

– оновлення робочих програм навчальних дисциплін; 

– оновлення матеріалів до практичних занять. 

 

Види роботи, заходи Підсумковий 

результат 

Виконавець Відмітка про 

виконання 

Оновлення програм 

навчальних дисциплін – 

вересень 

рукописи всі члени кафедри 

 

Оновлення наявних та 

підготовка нових матеріалів 

до лекційних і практичних 

занять. 

рукописи всі члени кафедри 

 

Удосконалення робочих 

програм міжфакультетських 

дисциплін 

рукопис 

доц. Краснящих А. П., 
викл. Мурадова І.Р. 

доц. Жаданов Ю. А.. 

Проф. Чекарева Є.С. 

 

Продовжити опрацьовувати 

наукову літературу з теми 

докторської дисертації. 

травень 2023 р. 

рукопис доц. Стовба Г. С.  

Продовжити працювати над 

монографією «Гільда 

Дуліттл і сапфічний 

модернізм». 

рукопис проф. Чернокова Є. С.  

Відвідування відкритої 

лекції: 

ст. викл. Пшенична М. С. 

з курсу «Новогрецька мова», 

тема: «Іменники другої 

відміни» 

5.10.2022, 3 пара,  

Міжфакультетська 

дисципліна, практичне 

заняття на платформі Zoom; 

 

відгуки на 

відкриту лекцію 

Члени кафедри  

Відвідування відкритої 

лекції: 

ст. викл. Шведов 

С. А. Латинська мова і 

автори Вибіркове читання, 

аналіз та тлумачення 

любовних елегій із першої 

книги збірки «Amores» 

Публія Овідія Назона, 

15.10.2022, 2 пара, ЛК-31, 

практичне заняття на 

платформі Zoom; 

відгуки на 

відкриту лекцію 

Члени кафедри  
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2. Наукова робота, інноваційна діяльність та підготовка докторів філософії 

(кандидатів наук), докторів наук 

Завдання на навчальний рік: 

– написання наукових статей; 

– участь в університетських, всеукраїнських та міжнародних конференціях; 

– рецензування наукових посібників та дисертацій на здобуття наукового ступеня доктор 

філософії; 

– написання відгуків на автореферати дисертацій. 

– написання науково-популярних статей. 

 

Види роботи, заходи Підсумковий результат Виконавець Відмітка 

про 

виконання 

Наукова стаття  Проф. Чекарева 

Є.С. 

 

Наукова стаття  проф. Чернокова 

Є. С. 

 

Наукова стаття  доц. Кравець 

О.М. 

 

Наукова стаття  Доц. Ващенко 

Ю.А. 

 

Наукова стаття  доц. Стовба Г. С.  

Наукова стаття  доц. Краснящих 

А. П 

 

Наукова стаття  доц. Жаданов 

Ю. А. 

 

Наукова стаття  ст. викл. 

Пшенична М. С. 

 

    

    

Тези конференції  викл. Проскуріна 

Н. Ю. 

 

Рецензія Рецензування дисертацій на 

здобуття ступеня доктор 

філософії, навчальних 

посібників, монографій 

проф. Чернокова 

Є. С. 

 

Рецензія Рецензування дисертацій на 

здобуття ступеня доктор 

філософії, навчальних 

посібників, монографій 

проф. Чекарева 

Є. С. 

 

Рецензія Рецензування дисертацій на 

здобуття ступеня доктор 

філософії, навчальних 

посібників, монографій 

доц. Стовба Г. С.  

Рецензія Рецензування дисертацій на 

здобуття ступеня доктор 

філософії, навчальних 

посібників, монографій 

ст. викл. 

Пшенична М. С. 

 

Участь у конференції  проф. Чернокова 

Є. С. 

 

Участь у конференції  доц. Кравець 

О. М. 

 



 

4 

Участь у конференції  викл. Проскуріна 

Н. Ю. 

 

Участь у конференції  ст. викл. 

Сучалкін О. В. 

 

Участь у конференції  Доц. Ващенко 

Ю.А. 

 

Участь у конференції  доц. Жаданов 

Ю. А. 

 

Відгук на автореферат 

дисертації 

 доц. Краснящих 

А. П. 

 

Відгук на автореферат 

дисертації 

 доц. Краснящих 

А. П. 

 

Відгук на докторську 

дисертацію 

 проф. Чернокова 

Є. С. 

 

Науково-популярні 

публікації 

 доц. Краснящих 

А. П. 

 

 

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

Завдання на навчальний рік: 

– участь у роботі МАН. 
 

Види роботи, заходи Підсумковий результат Виконавець Відмітка про 

виконання 

Участь у роботі журі ІІ 

етапу Всеукраїнського 

конкурсу-захисту науково-

дослідницьких робіт учнів-

членів МАН України. 

Член журі доц. Краснящих 

А. П. 

доц. Кравець О. М. 

листопад 

2022 – 

травень 2023 

Керівництво гуртком 

«Зарубіжна література» КЗ 

«Харківська обласна МАН 

Харк. обл. ради» та 

підготовкою робот учнів – 

членів МАН України до 

регіон. і всеукр. етапів 

Члени журі доц. Краснящих 

А. П. 

листопад 

2022 – 

травень 2023 

Відеонавчання щодо 

роботи з електронним 

журналом в системі «Е-

деканат» 

 всі члени кафедри 28.09-

29.09.2022 

виконано 

 

4. Сприяння працевлаштуванню випускників і студентів 

Завдання на навчальний рік: 

– проведення зустрічей з роботодавцями. 
 

Види роботи, заходи Підсумковий результат Виконавець Відмітка про 

виконання 

Організація і проведення 

зустрічі студентів–

випускників з 

роботодавцями 

проведення зустрічі ст. викл. Мурадова І. Р., 

куратори академ. груп 

доц. Краснящих А. П., 

доц. Жаданов Ю. А., 

 доц. Кравець О. М., 

 доц. Чеп’якова І. Ю. 

ст. викл. Хаустова М.В. 
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працевлаштування 

студенів –  

 проф. Чекарева Є. С.  

 

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

працівників 

 

Форма підвищення 

професійного рівня 

Учасники     (прізвище, 

ініціали) 
Термін виконання 

Відмітка про 

виконання 

Стажування в ХНУ імені В. 

Н. Каразіна, філологічний 

факультет, кафедра 

слов’янської філології. 

І семестр 2022/2023 н.р.  

доц. Ващенко Ю.А. 

доц. Мурадова І.Р. 

Шведов С.А. 

2022-23 р.р.  

Міжнародне підвищення 

кваліфікації 

ст. викл. Пшенична М. 

С. 

2022-23 р.р.  

Міжнародне підвищення 

кваліфікації (Вебінари) 

наукових, науково-

педагогічних працівників 

ЗВО та працівників 

закладів середньої освіти – 

180 годин, 6 кредитів 

ЄКТС (під патронатом 

Науково-дослідного 

Інституту Люблінського 

науково-технологічного 

парку, Республіка Польща 

та ГО «Міжнародна 

фундація науковців та 

освітян»). 

 

 

Доц. Кравець О.М. 2022-23 р.р. виконано 

    

 

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) 
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