План розвитку кафедри прикладної математики на 2021 -2026 роки.
Ціль
1.

Зростання
кваліфікаційного
рівня
співробітників

Результати/показники
досягнення цілі
1.1. Завершення роботи над
кандидатською
дисертацією Я.Є.
Борисюк.
1.2. Робота над докторською
дисертацію Ящука Ю.О.
1.3. Робота над докторською
дисертацією Стягара
А.О.

2.

Освітня діяльність

Залучені
співробітники
Доц.Щербатий
М.В.

Дата виконання

Проф Дияк І.І.

Контрольні
щорічні
виступи на
наукових
семінарах
кафедри
Контрольні
щорічні
виступи на
наукових
семінарах
кафедри

Проф Савула Я.Г.

2.1. Участь в акредитації
аспірантури.

2022

Червень 2021

2.2.Акредитація
бакалаврату.

Доц.Ящук Ю.О.

Червень 2024

2.3. Участь в акредитації
магістратури.

Проф.Савула Я.Г.
Проф.Дияк І.І.

Червень 2024

Проф.Савула Я.Г.

Грудень 2021

Викладачі кафедри

Постійно

3.1. Провести наукову
конференцію, присвячену
100 –річчю засновника
кафедри проф.
Н.П.Флейшмана
3.2. Брати участь у
конкурсах наукових
проектів.

Всі співробітники
кафедри

Вересень 2021

Проф. Савула Я.Г.

Вересень 2023
та по звершенні
тем.

3.3. Брати участь у
конкурсах міжнародних
проектів.

Співробітники.

Постійно.

2.4.Затвердження плану
підготовки навчальнометодичної літератури ( на
засіданні кафедри).

2.5. Розміщення методичної
літератури на сторінці
кафедри.
.

3.

Наукова робота

Травень 2023.

3.4. Подання до друку
монографії.

3.5.Затвердити план
підготовки статей
співробітниками кафедри у
високо рейтингових
наукових журналах.
3.6. Створення та підтримка
актуальності
наукових
профілів
науковопедагогічних,
наукових,
інших працівників кафедри
у наукометричних базах
даних
Scopus,
Google
Scholar,
на
плаформах
ResearcherID
(Web
of
Science),
ORCID
(за
вибором)

4.

5.

Соціально виховна
робота.

Промоція кафедри

Проф. Савула Я.Г.,
Проф. Дияк І.І.,
Доц Сягар А.О.
Жовтень 2021
Проф. Савула Я.Г.

Листопад 2021.
Заслуховування
звітів викладачів на
засіданнях
кафедри.
Затвердити план
звітів.

4.1.Постійна участь у
профорієнтаційній роботі.
Розробити демонстраційні
матеріали для
оприлюднення результатів
роботи кафедри протягом
більш ніж півстолітньої
історії.
4.2.Активізувати роботу
порадників академічних
груп з метою
патріотичного виховання,
забезпечення академічної
доброчесності.
Заслуговувати їх звіти на
засіданнях кафедри.
4.3. Продовжити традицію
підтримки зв’язків з
випускниками кафедри та
працівниками ІТ компаній.
Залучати їх до участі у
навчально-виховному
процесі.

Проф. Савула Я.Г.
із залученням
співробітників і
випускників
кафедри.

Щорічно.

Порадники
академічних груп
та увесь
викладацький
колектив.

Постійно

Викладацький
колектив кафедри.

Постійно.

5.1. Забезпечити
висвітлення результатів
діяльності кафедри у
соціальних мережах з
метою демонстрування
успіхів у навчальній,
науковій роботі, у

Доцент Стягар А.О. Січень 2022 і
та викладачі
постійно
кафедри.
оновлювати.

кар’єрному рості
випускників кафедри.
5.2. Оновити зміст вебсторінки кафедри,
доповнивши її актуальними
інформаційними
матеріалами.
5.3. Викладачам кафедри
доповнити персональні
веб-сторінки актуальною
інформацією.

Доцент Ящук Ю.О.
та викладачі
кафедри.

Березень 2022 і
постійно
оновлювати.

Викладачі кафедри.

Грудень 2021 і
постійно
оновлювати

