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План  

діяльності та новацій за основними напрямами роботи 

Конотопського інституту Сумського державного університету  

на 2018 рік 

№ Заходи Термі

н 

(міся

ць) 

Відповідальний 

  

Прийом і профорієнтація 

  

1 Збільшити контингент за рахунок прийому на старші  

курси інституту  за рахунок ступеневої освіти. 

1-12 Заст.дир. 

Барбара Н.В. 

2 Активізувати профорієнтаційну роботу та забезпечити 

набір за держзамовленням у 2018 році. 

1-9 Заст.дир. 

Барбара Н.В.,  

3 Забезпечити пріоритетне використання соціальних 

мереж у профорієнтації, провести турнір економістів 

серед школярів .  

1-12 ВласенкоД.О. 

4 Забезпечити курсову підготовку, консультаційну 

діяльність та проведення ЗНО. 

1-10 Заст.дир. 

Барбара Н.В. 

5 Розширити роботу з обдарованими дітьми, в т.ч. спорті 

і художній самодіяльності та роботу з контингентом 

МАНу, учасниками конкурсів і турнірів.        

1-12 Завідувачі 

кафедр 

 Ліцензування і акредитація   

6 Акредитувати спеціальності Електронні прилади та 

системи і Інженерна механіка та ліцензувати  

спеціальності 171 Електроніка та 131 Прикладна 

механіка 

1-12 Завідувачі 

кафедр 

  

Організаційна робота 

  

7 Забезпечити виконання заходів спрямованих на 

зростання рейтингу кафедр, інноваційній складовій, їх 

діяльності,  актуальності їх досліджень, активній 

науковій і міжнародній діяльності. 

1-12 Завідувачі 

кафедр 

 Навчальна робота   

8 Забезпечити розробку навчально-методичних 

комплексів з нових дисциплін. 

1-9 Завідувачі 

кафедр 

9 Провести олімпіади з базових дисциплін. 1-5 Завідувачі 

кафедр 

10 Продовжити роботу по перегляду робочих програм 

для наповненням новим змістом особливо напрямів 

ІТ-технологій. 

1-12 Завідувачі каф., 

заст.дир. 

навч.роботи 

 Методична робота   



11 Здійснити розробку 5 електронних засобів навчання.  Завідувачі 

кафедр 

12 Розпочати роботу над науковими основами  методики 

застосування у навчальному процесі денної форми 

навчання сучасних ІКТ дистанційного навчання. 

1-12 Заст. дир. з 

наукової роботи 

Іващенко М.М. 

 Кадрова робота   

13 Забезпечити отримання вчених звань двома 

співробітниками. 

1-12 Завідувачі 

кафедр 

14 Направити до аспірантури дві особи. 1-12 Директор 

          Наукова робота   

15 Забезпечити отримання наукових грантів. 1-12 Завідувачі 

кафедр 

16 Отримати право наукового керівництва двом 

співробітникам. 

1-12 Заст. дир. з 

наукової роботи 

Іващенко М.М. 

17 Отримати реальні результати з академічної 

мобільності і міжнародного співробітництва за 

договорами. 

1-10 Завідувачі 

кафедр 

18 Розпочати наукову роботу за новими  напрямками(IT) 

для залучення грантових коштів спільно із ІТ-

кластером. 

1-12 Заст. дир. з 

наукової роботи 

Іващенко М.М. 

19 Забезпечити інтеграцію інституту у наукові 

дослідження університету. 

1-5 Заст. дир. з 

наукової роботи 

Іващенко М.М. 

20 Забезпечити результативну участь у конкурсі наукових 

студентських робіт. 

1-6 Завідувачі 

кафедр 

21 Забезпечити публікаційну активність у високо- 

рейтингових  наукових журналах. 

1-4 Заст. дир. з 

наукової роботи 

Іващенко М.М. 

 Фінанси і енергозбереження   

22 Запровадити усі дозволені  законодавством платні 

послуги і механізми їх отримання. 

1-12 Директор 

23 Впровадити сучасні інформаційно-комунікаційні 

засоби і засоби технічного забезпечення, як 

навчального, так і господарського спрямування, що 

дозволить зменшити затрати на виконання статутних 

завдань. 

 

1-12 Директор 

 Розвиток та інновації   

24 Забезпечити пріоритетне поширення ІТ-технологій для 

усіх форм навчання у тому числі забезпечити широке і 

вільне використання дистанційних форм навчання у 

комплексі. 

1-12 Директор ЦЗФН 

Кузьмін Д.В. 

25 Стимулювати запровадження активних форм навчання 

в навчальному процесі. 

1-12 Заст.дир. 

Барбара Н.В. 

26 Продовжити розширення співпраці з відповідними 

спорідненими кафедрами КІ та ШІ СумДУ за усіма 

напрямками діяльності кафедр університету. 

1-12 Заст. дир. з 

наукової роботи 

Іващенко М.М. 

 Поглиблення співпраці з технікумами та інтеграція   

27 Залучити до керування дипломними проектами та 

захистів у технікумах ПВС інституту. 

 Завідув. 

відділеннями 



28 Забезпечити підготовку  направлених до навчання в 

аспірантурах працівників технікумів. 

1-3 Заст. декана з 

наукової роботи 

Іващенко М.М. 

29 Забезпечити впровадження дистанційного навчання у 

технікумах. 

1-5 Директори 

технікумів 

30 Забезпечити ліцензування молодших бакалаврів у 

технікумах. 

1-9 Заст.дир. інст., 

директори 

технікумів 
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