
 

 

Додаток 10 

 

Харківський національний університет імені В.Н. Каразіна 

 

Факультет іноземних мов 

 

Кафедра німецької філології та перекладу 

 

 

“ЗАТВЕРДЖУЮ” 

 
Завідувач кафедри 

  

   Сергій КРИВОРУЧКО 

 (підпис)  (ім’я, прізвище) 

  

 « 26 »  серпня  2022 р. 

 

 

ПЛАН РОБОТИ КАФЕДРИ 

 

німецької філології та перекладу 
(назва кафедри) 

 

на 2022/2023 навчальний рік 

 

Обговорено й ухвалено на засіданні кафедри 

протокол  №1 від « 26 »  серпня 2022 р. 

Форма № Н-2.03 
1. Методична робота 

Завдання на навчальний рік 2022/2023 

− оновлення і затвердження робочих програм з теоретичних та практичних дисциплін 

(розроблення програм для нових дисциплін «Історія германських народів», 

«Соціокультурна динаміка німецькомовного художнього тексту», «Методологія та етика 

наукового пізнання», «Використання цифрових технологій у навчанні німецької мови», 

«Логічна семантика»);  

− оновлення та розробка методичних рекомендацій для студентів за робочою програмою;  

− здійснення методичної роботи згідно індивідуальних планів викладачів та робочих 

програм, затверджених радою університету та факультету; 

− контроль за навчально-методичним забезпеченням викладання теоретичних та 

практичних дисциплін; 

− проведення відкритих лекцій та занять викладачами кафедри;   

− оптимізація навчальної роботи викладачів кафедри (аналіз відкритих занять та 

взаємовідвідування); 

 



 

 

− здійснення контролю за відвідуванням студентами практичних та теоретичних дисциплін, 

організація відпрацювання пропущених занять та незадовільних оцінок; 

− участь викладачів кафедри у роботі методичного семінару факультету, методичних семінарах 

кафедри, а також семінарах Гете-Інституту та зарубіжних навчальних видавництв; 

− посилення потенціалу кафедри, підвищення рівня його професійності, підготовка і видання 

нової методичної літератури для забезпечення відповідних навчальних дисциплін; 

− обговорення та використання інтерактивних комп’ютерних технологій як інтерактивного 

інструменту контролю поточних знань під час викладання іноземних мов, впровадження 

роботи з мобільними додатками; 

− вивчення досвіду провідних методистів кафедри, факультету та інших навчальних 

закладів та впровадження інноваційних методів викладання;      

− обговорення та створення дистанційного навчання  як способу отримання освіти із 

використанням комп’ютерних та сучасних інформаційних технологій; 

− розробка викладачами дистанційних курсів на базі Moodle, Classroom, їх сертифікація та 

використання форм підсумкового контролю на базі цих платформ;  

− збагачення/оновлення змісту навчальних дисциплін у системі дистанційного навчання 

(Moodle, Classroom); 

− обмін досвідом у галузі дигітального навчання з фахівцями українських та зарубіжних 

вишів, зокрема в межах міжнародного проєкту "Україна дигітальна: забезпечення 

успішного навчання у часи кризи", створеного за сприяння Німецької служби академічних 

обмінів (DAAD) для підтримки університетів в Україні під час війни; 

− проведення викладачами підготовки до участі у Всеукраїнському конкурсі-захисті 

науково-дослідницьких робіт учнів-членів МАН України, участь у складі  журі олімпіад;    

− оновлення завдань для проведення ректорського контролю успішності навчання студентів 

денної форми навчання у системі дистанційного навчання; 

− удосконалення програм педагогічних практик, проведення консультацій, тренінгів, 

майстер-класів для студентів 4-5 курсів провідними методистами кафедри; 

− проходження викладачами стажування та щорічних курсів підвищення кваліфікації 

відповідно до Порядку підвищення кваліфікації педагогічних працівників з метою 

професійного самовдосконалення; 

− розробка та затвердження тем дипломних та курсових робіт на 2022-2023 н.р; 

− організація мовного клубу та його керування, проведення зі студентами дискусій 

відповідно до вивчених тем з метою закріплення пройденого матеріалу та 

формування/вдосконалення мовленнєвих навичок.  

 



 

 

Види роботи, заходи 
Підсумковий 

результат 
Виконавець 

Відмітка про 

виконання 

Контроль за виданням 

навчально-методичної 

літератури викладачами 

кафедри. 

Розробка плану 

видань, контроль 

та звітування. 

доц. Смоляна Т.А. Протягом року 

Проведення відкритих лекцій 

і занять викладачами 

кафедри. 

Розробка графіку 

відкритих занять, 

звітування на 

кафедрі. 

доц. Смоляна Т.А. Протягом року 

Оновлення НМК з 

дисциплін, що викладаються 

на кафедрі, розробка на 

оновлення методичних 

рекомендацій до самостійної 

роботи. 

Оновлення НМК 

та методичних 

вказівок  

Усі викладачі 

кафедри 

Вересень 2022 р. 

Оновлення матеріалів сайту 

факультету (робочі 

програми, НМК). 

Оновлення 

матеріалів на 

сайті кафедри та 

факультету. 

ст. лаборант 

Бербенець Д.В.   

Вересень 2022 р. 

Участь у роботі методичного 

семінару факультету, 

методичних семінарах 

кафедри. 

Інформування про 

метод семінари та 

участь у них. 

доц. Смоляна Т.А., 

усі викладачі 

кафедри  

Протягом року 

 

– регулярне проведення засідань методичної групи кафедри, на наступний рік заплановано 

виступи  таких  викладачів: 

Вересень 

2022 

доц. Криворучко С.І. 

 

Оптимізація процесу навчання в умовах 

воєнного стану. 

Жовтень 

2022 

доц. Смоляна Т.А. 

  

Результати оновлення робочих програм та НМК 

теоретичних та практичних дисциплін кафедри. 

Розробка та оновлення методичних 

рекомендацій до дисциплін.  

Листопад 

2022 

доц. Оніщенко Н.А. Підсумки педагогічної  практики  на 4 курсі 

денного відділення.  

Грудень 

2022 

ст. викл. Євтушенко В.М. Візуалізація навчального матеріалу. Практичні 

поради для дистанційного навчання. 



 

 

Січень 

2023 

проф. Піхтовнікова Л.С. Пріоритети освітнього процесу в формуванні 

національної ідентичності студентів в умовах 

російсько-української війни. 

Лютий 

2023 

доц. Мірошниченко М.Ю.   Інструменти креативного педагога. Формування 

новаторських підходів до освітньої 

дистанційної діяльності в умовах війни. 

Березень 

2023 

доц. Кривенко В.П.  Додатки для планування, контролю та 

проведення занять з теоретичних дисциплін.  

Квітень 

2023 

доц. Карпусенко Н.В. Освіта в умовах війни: практичні кейси з 

організації освітнього  процесу в кризових 

умовах. 

Травень 

2023 

доц. Говоруха Н.В. Емоційна компетентність викладача в умовах 

воєнного стану. Профілактика емоційного 

вигорання під час війни. 

 

2. Наукова робота, інноваційна діяльність та підготовка докторів філософії 

(кандидатів наук), докторів наук 

Завдання на навчальний рік 2022/2023 

 

Види роботи, заходи 
Підсумковий 

результат 
Виконавець 

Відмітка про 

виконання 

Участь співробітників 

кафедри у засіданнях разових 

рад із захисту дисертацій 

доктора філософії/доктора 

наук, рецензування та 

опонування дисертацій 

доктора філософії та доктора 

наук 

(за оголошенням) 

Виступ на семінарі, 

підготовка рецензій 

доц. Оніщенко 

Н.А. 

(відповідальний), 

співробітники 

кафедри 

 

Подання статей до фахового 

видання категорії Б «Вісник 

ХНУ. Серія Філологія», 

міжнародний журнал 

«Когніція. Комунікація. 

Дискурс» (Індекс Копернікус). 

Наповнення депозитарію 

університету 

(жовтень  2022) 

Публікація статей у 

фахових виданнях  

співробітники 

кафедри 

 

Публікація статей студентів у 

збірнику студентських статей 

факультету  

(листопад 2022)  

Апробація результатів 

дослідження, 

перевірка на 

антиплагіат 

доц. Оніщенко 

Н.А.,  

(відповідальні), 

магістранти 

кафедри, наукові 

керівники 

 



 

 

Участь співробітників 

кафедри та студентів-

магістрантів у студентській 

науковій конференції  

(21-25 листопада 2022) 

Апробація результатів 

дослідження, 

попередній захист 

доц. Оніщенко 

Н.А.,  

(відповідальні), 

магістранти 

кафедри 

 

Участь співробітників 

кафедри у Школі-семінарі 

“Нові підходи  до навчання 

іноземних мов”  

(листопад 2022) 

Презентація та 

обговорення 

результатів 

дослідження 

доц. Оніщенко 

Н.А. 

(відповідальний), 

співробітники 

кафедри 

 

Підготовка до 

Університетського конкурсу 

студентських наукових робіт 

(грудень 2022-січень 2023) 

Участь у журі, 

підготовка 

конкурсних робіт 

магістрантів 

доц. Оніщенко 

Н.А., доц. 

Криворучко С.І. 

 

Звіт співробітників кафедри 

про наукову роботу в 2022 р. 

(грудень 2022) 

 доц. Криворучко 

С.І. 

(відповідальний),  

Оніщенко Н.А. 

(відповідальна за 

наукову роботу), 

співробітники 

кафедри 

 

Участь співробітників 

кафедри у Х ювілейному  

науковому форумі  

“Сучасна германістика” з 

міжнародною участю 

(19.102022) 

Апробація результатів 

дослідження 

доц. Оніщенко 

Н.А. 

(відповідальний), 

співробітники 

кафедри 

 

Участь співробітників 

кафедри у ХХІІ науковій 

конференції  

“Каразінські читання: 

Людина. Мова. Комунікація” з 

міжнародною участю 

(03.02.2023) 

Апробація результатів 

дослідження 

доц. Оніщенко 

Н.А. 

(відповідальний), 

співробітники 

кафедри 

 

Організація та проведення 

студентської наукової 

конференції «Бакалаврські 

читання»  

(березень 2023) 

Апробація результатів 

дослідження, 

попередній захист 

доц. Оніщенко 

Н.А., доц. Малая 

О.Ю. 

(відповідальний), 

студенти 

кафедри 

 

Подання статей до «Вісника 

ХНУ». (березень 2023) 

Публікація статей у 

фахових виданнях 

співробітники 

кафедри 

 

Участь співробітників 

кафедри у конференціях, 

організованих факультетом 

іноземних мов 

«Художні феномени в історії 

світової літератури», 

««Методичні та психолого-

педагогічні проблеми 

викладання іноземних мов на 

сучасному етапі: шляхи 

інтеграції школи та ВНЗ»,  

Апробація результатів 

дослідження 

доц. Оніщенко 

Н.А. 

(відповідальний), 

співробітники 

кафедри 

 



 

 

«Актуальні проблеми 

перекладознавства та 

методики навчання 

перекладу» ті ін.  

(березень-травень 2023) 

Участь співробітників 

кафедри у конференціях, 

організованих за межами 

факультету іноземних мов 

(конференція АУГ, CoLINS-

2023 та ін.) 

Апробація результатів 

дослідження 

Співробітники 

кафедри 

 

Річний звіт аспірантів 

кафедри  

серпень 2022 

Рекомендація до 

випуску/продовження 

навчання в 

аспірантурі 

асп. Смоляник 

М.С., науковий 

керівник 

 

Участь у науковій та 

організаційній роботі 

наукових шкіл факультету 

(протягом навчального року) 

Публікації, участь у 

конференції, 

організація 

конференцій і заходів 

з міжнародною 

участю. 

Доц. Оніщенко 

Н.А. 

(відповідальна), 

співробітники 

кафедри  

 

 

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

 

Завдання на навчальний рік 2022/2023 

 

Види роботи, заходи 
Підсумковий 

результат 
Виконавець 

Відмітка про 

виконання 

Інформування про структуру 

та підрозділи університету, 

студентські організації, 

ознайомлення з Інтернет 

ресурсами університету (1 

курс – знайомство, інші курси 

– ознайомлення з 

оновленнями), про культурне 

життя в університеті, 

видатних особистостей, які 

навчалися в університеті 

Знайомство зі 

структурними 

підрозділами та 

культурним життям 

університету, з його 

історією та видатними 

особистостями 

куратори груп 

 

Заходи, присвячені темі 

«Академічна доброчесність» 

Знайомство з 

основними поняттями 

й принципами 

академічної 

доброчесності, 

виховання належного 

ставлення до 

інтелектуальної 

власності 

куратори груп 

 

Інформативні заходи, 

присвячені темам безпеки 

життєдіяльності під час 

воєнного стану та COVID-

пандемії 

Знайомство з 

основними правилами 

поведінки під час 

воєнного стану та 

COVID-пандемії 

куратори груп 

 

Виховні заходи різної 

тематики під час педагогічної 

Знайомство з 

важливими аспектами 

керівники 

педагогічної 

 



 

 

практики життя людини, 

напрацювання 

практичних навичок 

практики 

Заходи, присвячені історії, 

культури, суспільного життя 

України, напр.: державна 

символіка, День пам’яті жертв 

голодоморів тощо 

Знайомство з 

історичним та 

культурним розвитком 

України, виховання 

патріотизму 

куратори груп 

 

Онлайн-відвідування 

культурних заходів у 

Культурно-просвітницькому 

Центрі «Будинок Нюрнберга»  

Розвиток культурного 

рівня студентів, 

підвищення рівня 

знань німецької мови 

куратори груп 

 

Відвідування заходів, 

присвячених Дням німецької 

культури  

Знайомство з 

культурою Німеччини 

та її сьогоденням 

куратори груп 

 

Відвідування віртуальних 

країнознавчих виставок, напр., 

BERLIN GLOBAL.  
 

https://berlin-global-

ausstellung.de/#360%C2%B0+

Weltdenken 
 

https://www.smb.museum/ueber-

uns/online-

angebote/ausstellungen/ 

https://www.smb.museum/ueber-

uns/online-angebote/360-und-3d/ 

Знайомство з 

культурою Німеччини 

та її сьогоденням 

куратори груп 

 

Розширення бібліотечного 

фонду сучасною навчальною 

дигітальною літературою 

Забезпечення 

навчального процесу 

сучасною літературою  

завідувач 

кафедри 

 

 

4. Сприяння працевлаштуванню випускників і студентів 

 

Завдання на навчальний рік 2022-2023 

 

Види роботи, заходи Підсумковий результат Виконавець 

Відмітка 

про 

виконання 

Зустрічі з потенційними 

роботодавцями, зокрема в 

межах програми «Старт 

кар’єри»  

Знайомство з 

потенційними 

роботодавцями, 

пропозиціями та умовами 

роботи на ринку праці 

завідувач 

кафедри 

 

Організація та проведення 

профорієнтаційних зустрічей 

з випускниками 

кафедри/факультету 

Знайомство з кар’єрними 

можливостями по 

закінченню навчання в 

університеті  

завідувач 

кафедри 

 

Проведення практик на базах 

потенційних роботодавців 

Набуття професійного 

викладацького / 

перекладацького досвіду 

завідувач 

кафедри 

 

Зустрічі з лектором 

Німецької служби 

академічних обмінів (ДААД) 

Знайомство з програмами 

академічного обміну 
завідувач 

кафедри 

 

https://berlin-global-ausstellung.de/#360%C2%B0+Weltdenken
https://berlin-global-ausstellung.de/#360%C2%B0+Weltdenken
https://berlin-global-ausstellung.de/#360%C2%B0+Weltdenken
https://www.smb.museum/ueber-uns/online-angebote/ausstellungen/
https://www.smb.museum/ueber-uns/online-angebote/ausstellungen/
https://www.smb.museum/ueber-uns/online-angebote/ausstellungen/
https://www.smb.museum/ueber-uns/online-angebote/360-und-3d/
https://www.smb.museum/ueber-uns/online-angebote/360-und-3d/


 

 

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

працівників 

 

Форма підвищення 

професійного рівня 

Учасники     

(прізвище, ініціали) 
Термін виконання 

Відмітка про 

виконання 

Стажування Кононова О.Л. 1 семестр 2022-23  

Стажування Мірошниченко М.Ю. 1 семестр 2022-23  

Стажування Безугла Л.Р. 2 семестр 2022-23  

Курси з підвищення 

кваліфікації, вебінари 

Інституту імені Гете та 

німецьких видавництв 

викладачі кафедри протягом року 

 

 

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) 

 


