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1. Методична робота 

 

Види роботи, заходи Підсумковий 

результат 

Виконавець Відмітка про 

виконання 

Розробка навчально-

методичного комплексу 

нової міжфакультетської 

дисципліни «Візуалізація 

наукових даних» 

наявність НМК доц. Прилуцький О.В 

 

виконано 

Оновлення  робочих 

програм навчальних 

дисциплін кафедри 

наявність програм 

та затвердження на 

засіданні кафедри 

викладачі кафедри виконано 

Оновлення та підготовка 

комплектів лекційних 

презентацій 

наявність та 

використання на 

заняттях  

викладачі кафедри виконано 

Переклад українською та 

оновлення методичних 

рекомендацій для курсу 

«Ґрунтознавство» 

наявність та 

використання на 

заняттях 

доц. Усіченко А.С.,  

викл. Неділько О.П. 

виконано 

Розробка 4 нових 

лабораторних робіт до 

спецпрактикуму «Методи 

експериментальної 

мікології» 

наявність та 

використання на 

заняттях 

доц. Усіченко А.С.,  

викл. Неділько О.П. 

виконано 

Підготовка матеріалів для 

наповнення веб-ресурсів 

кафедри 

розміщення на 

сайті кафедри 

викладачі кафедри виконано 

Підготовка до аудиторних 

занять 

проведення занять викладачі кафедри виконано 

Розроблення та оновлення 

засобів діагностики 

результатів навчальних 

досягнень студентів з 

навчальних дисциплін 

наявність завдань викладачі кафедри виконано 

Перевірка 

кваліфікаційних робіт на 

наявність запозичень 

протоколи 

перевірки 

доц. Акулов О.Ю. виконано 

Взаємовідвідування 

занять викладачами 

кафедри 

відмітка в журналі 

взаємних і 

контрольних 

відвідувань занять 

викладачі кафедри виконано 

(частково у 

дистанційному 

форматі) 

Контроль відвідування 

занять завідувачем 

кафедри 

відмітка в журналі 

взаємних і 

контрольних 

відвідувань занять 

проф. Страшнюк В.Ю. виконано 

(частково у 

дистанційному 

форматі) 
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2. Наукова робота, інноваційна діяльність та підготовка докторів філософії 

(кандидатів наук), докторів наук 

 

Види роботи, заходи Підсумковий 

результат 

Виконавець Відмітка про 

виконання 

Публікації статей у 

журналах з Impact-

фактором 

наявність 

публікацій 

викладачі кафедри виконано 

Публікації статей у 

фахових наукових 

виданнях 

наявність 

публікацій 

викладачі кафедри виконано 

Участь у міжнародних 

наукових проектах 

Molecular Phylogeny and 

Systematics of Conidial 

Fungi та Notes for genera in 

Ascomycota під егідою  

Westerdijk Fungal 

Biodiversity Institute 

публікації,  

звіт кафедри про 

міжнародну 

діяльність 

доц. Акулов О.Ю. виконано 

Участь у міжнародному 

науковому проекті з 

вивчення мікозів рептилій 

(спільно з Disease Ecology 

and Conservation Lab, 

Department of Biological 

Sciences, Virginia 

Polytechnic Institute and 

State University) 

публікації,  

звіт кафедри про 

міжнародну 

діяльність 

доц. Зіненко О.І. виконано 

Участь у міжнародних 

наукових проектах: 

1.BioDATA – Biodiversity 

data management skills for 

students; 

2. Global Biodiversity 

Information Facilities; 

3.BID: Biodiversity Informa-

tion for Development 

публікації,  

звіт кафедри про 

міжнародну 

діяльність 

доц. Прилуцький О.В. 

 

виконано 

Участь у роботі науково-

технічних рад 

національних природних 

парків «Слобожанський» та 

«Дворічанський» 

протоколи 

науково-

технічних рад 

доц. Акулов О.Ю. виконано 

Співпраця з аграрними 

підприємствами та вироб-

никами заходів захисту 

рослин від хвороб 

(консультування, обмін 

виступи на 

семінарах 

доц. Акулов О.Ю. 

доц. Усіченко А.С. 

виконано 
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досвідом, спільні проекти) 

Інвентаризація мікобіоти 

об’єктів природно- 

заповідного фонду України 

згідно з договорами про 

наукове співробітництво  

публікації, 

звіт про науково-

дослідну роботу 

доц. Акулов О.Ю. 

доц. Усіченко А.С. 

доц. Прилуцький О.В. 

 

виконано 

Керівництво науковою 

роботою студентів з 

підготовкою наукових 

статей 

наявність 

публікацій 

викладачі кафедри виконано 

Керівництво науковою 

роботою студентів з 

підготовкою доповіді на 

всеукраїнській конференції 

наявність 

публікацій 

викладачі кафедри виконано 

Виступ з доповіддю на 

науково-практичних 

конференціях  

тези доповідей викладачі кафедри виконано 

Підготовка рецензій 

наукових публікацій, 

відгуків на автореферати 

дисертацій 

рецензії та 

відгуки 

викладачі кафедри виконано 

 

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

  

Види роботи, заходи Підсумковий 

результат 

Виконавець Відмітка про 

виконання 

Керівництво кафедрою засідання кафедри, 

звіти 

в.о. завідувача, проф. 

Страшнюк В.Ю. 

виконано 

Робота у спеціалізованій 

вченій раді із захисту 

дисертацій 

звіти проф. Страшнюк В.Ю. виконано 

Робота у вченій раді 

факультету 

присутність на 

засіданнях 

доц. Шамрай С.М 

доц. Акулов О.Ю. 

виконано 

Робота у методичній 

комісії факультету 

присутність на 

засіданнях 

доц. Усіченко А.С. виконано 

частково 

Робота відповідального 

за реалізацію 

міжнародної освіти на 

факультеті 

звіти доц. Зіненко О.І. виконано 

Робота членом комісії з 

перевірки виконання 

рішень Вченої ради 

факультету 

звіт доц. Акулов О.Ю. виконано 

Робота у складі НТР 

двох національних 

звіт доц. Акулов О.Ю. виконано 
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природних парків 

Керівництво 

студентським науковим 

гуртком «Speaking Club» 

засідання гуртка доц. Зіненко О.І.,  

доц. Прилуцький О.В. 

виконано 

Виконання обов’язків 

кураторів академічних 

груп 

проведення 

організаційних 

годин  

викладачі кафедри виконано 

Організація роботи 

наукового мікологічного 

гербарію CWU Myc 

матеріали гербарію доц. Акулов О.Ю., 

доц. Прилуцький О.В. 

виконано 

Ведення документації 

кафедри 

наявність 

документації 

секретар кафедри 

викл. Неділько О.П. 

виконано 

із змінами 

Робота в редколегіях 

фахових наукових 

видань України  

список членів 

редколегії 

доц. Акулов О.Ю., 

доц. Прилуцький О.В. 

виконано 

Участь у підготовці та 

проведенні олімпіад, 

турнірів, конкурсів 

наукових робіт тощо 

звіти викладачі кафедри виконано 

Участь у проведені Дня 

відкритих дверей в 

університеті 

присутність на 

заходах 

викладачі кафедри  виконано в 

дистанційному 

форматі 

Участь у профорієнта-

ційній роботі та 

довузівській підготовці 

звіти викладачі кафедри виконано 

Виховна робота зі 

студентами у 

гуртожитку 

запис в журналі 

відвідування 

гуртожитку 

викладачі кафедри виконано  

частково 

Підтримка роботи веб-

сайту кафедри 

наповненість сайту 

матеріалами  

доц. Прилуцький О.В. виконано 

Участь у засіданнях 

кафедри 

присутність на 

засіданнях кафедри 

викладачі кафедри виконано 

 

4. Сприяння працевлаштуванню випускників і студентів 

 

Види роботи, заходи Підсумковий 

результат 

Виконавець Відмітка про 

виконання 

Організація екскурсій 

студентів до потен-

ційних роботодавців  

звіт викладачі кафедри виконано із змінами 

(частково у дистанц. 

форматі) 

Ознайомлення сту-

дентів з поточними 

пропозиціями роботи 

за фахом та вимогами 

роботодавців та 

звіт викладачі кафедри виконано із змінами 

(частково у дистанц. 

форматі) 
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стейкхолдерів 

Проведення зустрічей 

студентів з 

випускниками 

звіт викладачі кафедри виконано із змінами 

(частково у 

дистанц.форматі) 

 

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

працівників 

 

Форма підвищення 

професійного рівня 

Учасники     (прізвище, 

ініціали) 

Термін 

виконання 

Відмітка про 

виконання 

Підвищення кваліфікації  проф. Страшнюк В.Ю. протягом 

навчального 

року 

виконано 

 

Сертифікат  № 0207-

910 від 05.04.2021 р. 

(6 кредитів ЄКТС) 

 

6. Зміни, доповнення плану 

  

Дата Розділ Назва змін та доповнень Термін виконання 

листопад 

2021 
1-4 

У зв’язку зі смертю викладача кафедри Неділько 

О.П. замість неї працювала викладач Клинова О.В. 
з 1 листопада 2021 р. 

листопад 

2021 
3 

В період 1 листопада – 28 березня обов’язки 

секретаря кафедри виконував ст. лаборант 

Фоменко М.І., а з того часу доцент Акулов О.Ю. 

з 1 листопада 2021 р. 

квітень 

2022 
1-4 

У зв’язку з мобілізацією доцента кафедри 

Усіченко А.С. до лав ЗСУ його обов’язки були 

розподілені між викладачами кафедри 

з 1 квітня 2022 р. 

24.02-

27.03. 

2022 р. 

1-5 

З моменту оголошення воєнного стану, яке 

відбулося 24 лютого 2022 р., до 27.03.2022 р. за 

наказом ректора освітній процес та інша 

діяльність були призупинені 

з 28 березня 2022 р. 

березень 

2022 р. 
1-5 

З 28 березня 2022 р. діяльність кафедри 

здійснювалася у дистанційному асинхронному 

форматі 

з 28 березня 2022 р. 

 

7. Підсумки виконання плану:  

План роботи кафедри мікології та фітоімунології на 2021-22 навчальний рік виконано 

із певними змінами. Звіт розглянуто та затверджено на засіданні кафедри мікології та 

фітоімунології, протокол № 10 від 14 червня 2022 року. 

 

в.о. завідувача кафедри                                      Володимир СТРАШНЮК 


