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НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА 

 

№

№ 
Види робіт Виконавці 

Строки 

виконання 

Відмітка 

про вико-

нання 

1.  Підготовка індивідуальних планів. Розробка 

навчально-методичної документації навча-

льного процесу до нового навчального року  

Викладачі до 01.10.2020  

2.  Оновлення та доповнення навчальних, мето-

дичних, демонстраційних та тестових мате-

ріалів навчальних дисциплін 

Викладачі протягом року  

3.  Наповнення методичного забезпечення дис-

циплін, що викладаються на кафедрі, для 

роботи у дистанційному режимі. 

Викладачі до 15.09.20 р. 

та протягом 

року 

 

4.  Розробка тематики: 

курсових робіт; 

кваліфікаційних робіт. 

Викладачі  

до 01.10.2020 

до 01.02.2021 

 

5.  Розробка індивідуальних завдань і завдань 

для самостійної роботи студентів денної та 

заочної форм навчання, що навчаються за 

індивідуальними планами. 

Викладачі згідно графіка  

6.  Розробка текстів відкритих лекцій (згідно з 

планом відкритих лекцій). 

Викладачі до 01.10.2020  

7.  Підготовка білетів до державних і кваліфі-

каційних іспитів з фізики 

Викладачі до 01.05.2021  

8.  Підготовка екзаменаційних білетів (тестові 

завдання) до семестрових іспитів. 

Викладачі до 01.11.2020 

до 01.05.2021 
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НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА 
 

№№ Т Е М А Виконавці Строки ви-

конання 

1.  Дослідження деяких актуальних пи-

тань фізики твердого тіла 

Малець Є.Б., 

Сергєєв В.М., 

Александров М.Г. 

протягом 

року 

2.  Дослідження коливань в гомеостати-

чних системах 

Лапта С.І. протягом 

року 

3.  Методологія і методика застосування 

нових технологій у навчанні фізики 

Масич В.В., 

Сергєєв В.М., 

Малець Є.Б. 

протягом 

року 

4.  Методологія і методика викладання 

фізики у загальноосвітній школі 

Лапта С.І., 

Сергєєв В.М., 

Александров М.Г.,  

Юрченко О.В., 

Токарев П.Л. 

протягом 

року 

5.  Удосконалення процесу навчання 

фізики в умовах сучасного освітньо-

го процесу  

Масич В.В., 

Лапта С.І., 

Малець Є.Б., 

Александров М.Г., 

Сергєєв В.М., 

Юрченко О.В., 

Токарев П.Л 

протягом 

року 

 

Планується залучення до виконання наукової роботи з фізики за зазна-

ченими темами магістрів 6-го і 5-го курсів у вигляді виконання ними магіс-

терських робіт, а також студентів-бакалаврів при виконання ними курсових 

робіт й їх роботи у гуртках-семінарах з фізики, які працюють на кафедрі: 

1) гурток-семінар «Фізика й її практичне застосування у різних галузях 

науки та техніки» – науковий керівник професор кафедри Малець Є.Б., канд. 

фіз.-мат. наук, доцент; 

2) гурток-семінар «Проблеми сучасної астрономії й астрофізики» – на-

уковий керівник доцент кафедри Александров М.Г., канд. техн. наук, доцент; 

Аспірант Токарев П.Л. працює над завершенням кандидатської дисер-

тації. 
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ОРГАНІЗАЦІЙНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА 
 

№№ З М І С Т Виконавці Строки ви-

конання 

1.  Удосконалення професійної підготовки 

студентів через організацію роботи гурт-

ків з фізики та проблемних груп. 

Лапта С.І., 

Малець Є.Б., 

Александров М.Г. 

протягом 

року 

2.  Організація і проведення конкурсу студе-

нтських наукових робіт на кафедрі та пре-

зентація кращих робіт на факультетсько-

му конкурсі 

Малець Є.Б., 

викладачі 

за графіком 

3.  Підготовка студентських наукових робіт 

до участі у міському та Всеукраїнських 

конкурсах 

викладачі лютий 

2021 

4.  Надання методичної та технічної допомо-

ги вчителям фізики м. Харкова й області з 

викладанні фізики. 

викладачі, 

співробітники 

протягом 

року 

5.  Проведення профорієнтаційної роботи у 

школах м. Харкова й області, зокрема у 

школах Богодухівського району. 

викладачі, 

співробітники 

протягом 

року 

6.  Організація тренувальної роботи з коман-

дами студентів університету для участі в 

Республіканських олімпіадах з фізики й 

астрономії з астрофізикою. 

Малець Є.Б, 

Александров М.Г. 

січень – 

квітень 

2021 

7.  Організація і проведення університетської 

олімпіади студентів з фізики. 

Малець Є.Б. 

 

січень 

2021 

8.  Організація і проведення університетської 

олімпіади студентів з астрономії й астро-

фізики. 

Александров М.Г. січень  

2021 

9.  Організація роботи з школами за догово-

рами про творчу співдружність. 

Малець Є.Б, 

Сергєєв В.М., 

викладачі 

протягом 

року 

10.  Проведення профорієнтаційної роботи 

серед учнів навчальних закладів. 

викладачі протягом 

року 

11.  Участь у роботі наукових і методичних 

конференцій міжнародного, республікан-

ського та регіонального рівнів. 

викладачі за запро-

шенням 

12.  Організація демонстрації кращих науко-

вих розробок студентів. 

Малець Є.Б., 

керівники дип-

ломних робіт 

квітень  

2021 

14. Участь у проведенні Наумівських читань 

на факультеті  

викладачі листопад, 

грудень 2020 
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ВИХОВНА  РОБОТА 
 

№№ З М І С Т Виконавці Строки вико-

нання 

1.  Знайомити студентів з постановами Уря-

ду, зокрема з питань освіти. 

викладачі, 

куратори 

протягом року 

2.  Стимулювати студентів до оволодіння 

глибокими знаннями з фізики й астроно-

мії. 

викладачі протягом року 

3.  Організувати і провести зі студентами фі-

зико-математичного факультету «День 

науки» 

викладачі квітень 2021 р. 

4.  Регулярно обговорювати на кафедрі стан 

і форми виховної роботи серед студентів. 

зав. кафедри  протягом року 

5.  Брати участь у підготовці і проведенні 

виховних заходів на факультеті та в уні-

верситеті. 

викладачі, 

співробітники 

протягом року 

6.  Проводити бесіди зі студентами на теми 

моралі, етичних норм взаємовідносин, 

про академічну доброчесність та дотри-

мання безпеки в умовах карантину. 

викладачі, 

куратори 

протягом року 

7.  Здійснювати профілактичну роботу щодо 

запобігання вживання наркотиків і алко-

голю молоддю. 

викладачі, 

куратори 

протягом року 
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ГРОМАДСЬКА РОБОТА ТА ІНШІ ВИДИ РОБІТ 
 

№№ Зміст роботи Виконавці 

1.  Куратори академічних груп фізико-

математичного факультету. 

Александров М.Г. – 1Ф; 

Масич В.В. – 2Ф; 

Лапта С.І. – 4Ф; 

Сергєєв В.М. – 3 Ф; 

Юрченко О.В. – 5Ф 

2.  Член профкому університету Малець Є.Б. 

3.   Профгрупорг кафедри. Борматов В.М. 

4.  Відповідальний за роботу науково-

методичного семінару кафедри. 

Лапта С.І. 

5.  Відповідальний за організацію педагогі-

чної практики студентів. 

Юрченко О.В. 

6.  Відповідальний за організацію науково-

дослідної практики магістрів 

Масич В.В. 

7.  Відповідальний за студентську наукову 

роботу на кафедрі. 

Малець Є.Б. 

8.  Відповідальний за методичну роботу на 

кафедрі. 

Сергєєв В.М. 

9.  Відповідальний за роботу кафедри з 

профорієнтації учнівської молоді. 

Юрченко О.В. 

10.  Відповідальний за наповнення інформа-

цією про кафедру на сайті університету. 

Токарев П.Л. 

11.  Відповідальний за проведення наукової 

роботи на кафедрі фізики. 

Малець Є.Б. 
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ЗАСІДАННЯ КАФЕДРИ 

 

№№ Основні питання Доповідачі 

Термін 

проведен-

ня 

1 Про роботу кафедри в 2020/2021 навчальному 

році. 
 

Затвердження індивідуальних та робочих пла-

нів викладачів кафедри на 2020/2021 навчаль-

ний рік. 
 

Про організацію педагогічної практики студен-

тів 5 курсу. 
 

Про тематику курсових і дипломних робіт сту-

дентів. 

зав. кафедри 

 
 

викладачі 

 

 
 

відповідальний 

за практику 
 

керівники 

вересень 

2 Про роботу інженерно-лаборантського складу 

кафедри. 
 

Про трудову дисципліну на кафедрі 
 

Остаточне затвердження плану роботи кафедри 

на 2020/2021 навчальний рік. 

старший зав. 

лабораторією 
 

зав. кафедри 
 

зав. кафедри 

вересень 

3 Звіти викладачів кафедри про наукову роботу. 
 

Про роботу кураторів 
 

Затвердження екзаменаційних білетів з дисци-

плін кафедри. 

викладачі 
 

куратори 
 

викладачі 

жовтень 

4 Організація контролю за самостійною роботою 

студентів з дисциплін кафедри. 
 

Затвердження звіту викладачів і звіту кафедри 

про наукову роботу. 
 

Затвердження тематики дипломних робіт. 

викладачі 

 
 

зав. кафедри 

 
 

керівники 

листопад 

 

 

 

 

5 Підсумки екзаменаційної сесії. 
 

Звіти викладачів кафедри про виконання на-

вчальної, науково-дослідної та методичної ро-

боти за І семестр 2020/2021 навчального року. 
 

Обговорення відкритих занять викладачів ка-

федри. 

викладачі 
 

викладачі 

 

 
 

викладачі 

грудень 
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№№ Основні питання Доповідачі 
Термін 

проведення 

6 Про проведення профорієнтаційної роботи у 

школах. 
 

Про роботу в гуртожитках 
 

Про організацію педагогічної практики сту-

дентів 3, 4 курсу 

викладачі 

 
 

куратори 
 

відповідальний 

за практику 

січень 

7 Методичне забезпечення дисциплін кафедри 

 

Про організацію науково-дослідної практики 

магістрів 
 

Про підготовку до проведення конкурсу сту-

дентських робот 

викладачі, 

зав. кафедри 

відповідальний 

за практику 
 

відповідальний 

за проведення 

конкурсу 

лютий 

 

 

 

 

8 Про трудову дисципліну на кафедрі 
 

Проведення попереднього захисту дипломних 

робіт випускників.  
 

Про організацію педагогічної практики магіс-

трів у ВНЗ 

зав. кафедри 
 

викладачі  

 
 

відповідальний 

за практику 

березень 

9 Стан виконання дипломних робіт студентами 

5 курсу. 
 

Обговорення відкритих занять викладачів ка-

федри. 

керівники 

 
 

викладачі  

квітень 

10 Про підготовку до літньої екзаменаційної се-

сії. Затвердження екзаменаційних білетів до 

літньої сесії. 
 

Про виконання дипломних робіт магістрами 5 

курсу. 
 

Про організацію роботи ДЕК 

викладачі  

 

 
 

керівники 

 
 

викладачі, 

зав. кафедри 

травень 

11 Підсумки літньої екзаменаційної сесії. 

 

Звіти викладачів про виконання навчальної, 

наукової та методичної роботи за 2019/2020 

навчальний рік. 
 

Попереднє затвердження плану роботи кафе-

дри на 2021/2022 навчальний рік. 

викладачі-

екзаменатори 

викладачі 

 

 
 

зав. кафедри 

 

червень 

 

 

Зав. кафедри фізики 

і кіберфізичних систем                                                              Масич В.В. 


