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Найменування заходів

Виконавець

НІЗАЦІЙНІ ЗАХОДИ

и збори науково-педагогічного та навчально-допоміжного
лу ХЕПУ, присвячених початку нового 2015/2016 навчального

31.08.2015

Орлов П.І., Венедіктов B

и збори студентів 1-У курсів ХЕПУ, присвячених «Дню знань»
ку нового навчального року.

01.09.2015

Орлов П.І., Венедіктов B
Загорулько A.I., Воронова
завідувачі кафедр

аційно забезпечити функціонування бібліотеки, придбання
ної
навчально-методичної літератури для забезпечення
них дисциплін.

постійно

Орлов П.І., Венедіктов B
Гальченко Т.В., Воронова

постійно

Орлов П.І., Венедіктов B
Воронова М.С., Загорулько
Вапсва Ю.А., завідувачі ка
та структурних підрозді

аційно
забезпечити
підготовку необхідної плануючої
тації (планів робіт, робочі та семестрові плани, розклади
а екзаменаційних сесій на 2015/2016 навчальний рік та інших
ційних заходів).

аційно
забезпечити
проведення
зимової
аційних сесій 2015/2016 навчального року

та

літньої

грудень 2015 р. —
червень 201ор.

аційно забезпечити проведення практики студентів 1-У курсів

січень - липень
2016 р.

аційно забезпечити проведення державних іспитів студентів
рсів ХЕПУ

жовтень 2015 р. червень 2016 р.

Загорулько A.I., Воронова
Вапсва Ю.А., завідувачі ка
Загорулько АЛ., Вапсва Ю
Воронова М.С.,
завідувачі кафедр
Орлов П.І., Венедіктов B
Загорулько A.I., Вапсва Ю
завідувачі
випускаючих кафедр

Термін виконання

Найменування заходів

ійно забезпечити проведення зустрічей провідних діячів
стецтва, культури та спорту з студентами ХЕПУ.

протягом
навчального року

ійно забезпечити підготовку електронної бази для
ння дипломів та необхідної документації для їх отримання.

січень - липень
2016 р.

ійно
забезпечити роботу кафедр по
нню навчальних дисциплін та їх тиражування.

методичному

вересень 2015 р. червень 2016 р.

Виконавець
Орлов П.І., Венедіктов B.C
Загорулько А.І., завідувач
кафедрами.
Загорулько А.І.,
Заграй A.B., Заграй Г.В.,
Вапсва Ю.А.,
методисти факультету

Загорулько А.І., Заграй A.B
завідувачі кафедр

ійно забезпечити проведення навчального процесу в ХЕПУ в
навчальному році

вересень 2015 р. —
травень 2016 р.

ти контроль та проведення навчальних занять згідно з
и та навчальними планами
ійно забезпечити наукову роботу кафедр згідно з планами

вересень 2015 р. —
червень 2016 р.
вересень 2015 р. липень 2016 р.
вересень 2015 р. —
серпень 2016 р.

Орлов П.І., Венедіктов B.C
Воронова М.С., Загорулько
завідувачі кафедр
Орлов П.І., Венедіктов B.C
Воронова М.С., Загорулько
завідувачі кафедр
Орлов П.І., Венедіктов B.C
завідувачі кафедр
Орлов П.І., Орлов О.І., завіду
кафедр, відділів, факульте

вересень 2015 р. —
червень 2016 р.
вересень 2015 р. травень 2016 р.

Орлов П.І., Венедіктов B.C
Салівон Т.В., завідувачі каф
Орлов П.І., директор та
заступники директора колед

вересень 2015 р. —
червень 2016 р

Орлов П.І., Венедіктов B.C

ійно забезпечити роботу по вдосконаленню навчальноної бази ХЕПУ.

ійно забезпечити роботу вченої ради та ректорату ХЕПУ

ійно забезпечити роботу коледжу в структурі ХЕПУ.

ати роботу постійно діючої комісії ХЕПУ щодо поліпшення
оведення навчального процесу, контролю та удосконалення
руктурних підрозділів

АЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА

ти та затвердити у Президента навчальні та робочі плани на
навчальний рік.
ти та затвердити у Президента розклади занять та розклади
ційних сесій на 1-11 семестри 2015/2016 навчального року.

ти методичні матеріали, довідки, аналізи, інформації щодо
о-методичної роботи згідно плану роботи вченої ради ХЕПУ.
етодичну допомогу кафедрам та факультету ХЕПУ:
інформації про нові нормативні акти з організації навчальноої роботи;
організаційної, навчальної, наукової та методичної роботи;
розповсюдження передового досвіду роботи кафедр та ВНЗ

серпень 2015 р. січень 2016 р.

Воронова М.С.,Загорулько А
Вапсва Ю.А.,
Воронова М.С.,Загорулько А
Вапсва Ю.А.,

протягом
навчального року

Воронова М.С., Гальченко Т
Загорулько А.І., Салівон Т

згідно окремого
плану

Воронова М.С., Загорулько
Вапсва Ю.А., Стрельников А
Гальченко Т.В..,
завідувачі кафедр

травеньчервень 2015 р.

Найменування заходів
провадження в навчальний процес новітніх комп’ютерних
й та використанню ТЗН та ЕОМ;
оновлення електронної сторінки зовнішнього сайту «ХЕПУ»;
продовження роботи по втіленню в навчальний процес
модульної системи навчання;
провадження в систему заочного навчання, дистанційної форми

Термін виконання

увати підсумки і обговорити результати зимової та літньої
ійних сесій, практики, та державних екзаменів.
розрахунок навчального навантаження науковоних працівників кафедр ХЕПУ на 2015/2016 навчальний рік з
ям прийому до ХЕПУ студентів перших курсів.

протягом
навчального року

ати вивчення методичного забезпечення навчальних
, які читаються кафедрами в 2015/2016 навчальному році та
заходи щодо придбання та тиражування необхідної
и.
ти методичне забезпечення навчальних дисциплін для
ня занять з іноземними студентами та магістрами.
ти зведені графіки: на І та 11 семестри 2015/2016 навчального

тацій;
х занять;
ьних відвідувань занять;
х відвідувань занять.
ити роботу по впровадженню комп’ютерного діловодства в

ати роботу державних екзаменаційних комісій, підготувати
документацію.

серпень-вересень
2015 р.
вересень 2015 р. січень 2016 р.
вересень 2015 —
червень 2016 р.

Виконавець

Орлов П.І, Венедіктов B.C
Воронова М.С., Загорулько
Завідувачі кафедр,
Венедіктов B.C., Воронова М
Загорулько А.І., Вапсва Ю.
Козир М.В.
Завідувачі кафедрами,
Воронова М.С., Гальченко Т
Загорулько А.І., Вапсва Ю.
Завідувачі кафедр

вересень 2015 p.,
лютий 2016 р.

Венедіктов B.C., Воронова М
завідувачі кафедр

протягом
навчального року

Венедіктов B.C., Воронова М
Загорулько А.І., Стрельников
завідувачі кафедр
Орлов П.І., Венедіктов B.C
Загорулько А.І., Заграй A.B
Вапсва Ю.А., випускаючі каф

жовтень 2015 р. червень 2016 р.

КОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА

ати науково-дослідну роботу на кафедрах ХЕПУ

лити роботу вченої ради ХЕПУ відповідно до Закону України
у освіту»

ати роботу наукових гуртків на кафедрах ХЕПУ

згідно окремого
плану
згідно окремого
плану
вересень 2015 р. червень 2016 р.

увати випуск журналу «Наукові записки. ХЕПУ» та прийняти
я надання йому статусу фахового видання з юриспруденції.

два рази на рік

увати зустрічі, ділові ігри, семінари, практики, круглі столи
ими науковцями, юристами, економістами для обговорення

згідно окремого
плану

Орлов П.І., Венедіктов B.C
завідувачі кафедр
Орлов П.І., Венедіктов B.C
секретар Салівон Т.В.
Завідувачі кафедр,
Загорулько А.І.,
Орлов П.І., Венедиктов B.C
Салівон Т.В.,
завідувачі кафедр
Венедіктов B.C., Загорулько
Вапсва Ю.А., Заграй A.B

Найменування заходів
х наукових проблем сучасності за планами кафедр.

ати роботу молодих науковців по підготовці дисертацій.

ати роботу науковців по підготовці наукових статей,
й тощо.
увати та приймати участь в науково-практичних
ціях, семінарах.

ати діяльність наукових шкіл в ХЕПУ.

Термін виконання

Виконавець

згідно окремого
плану

Орлов П.І., Венедіктов B.C
завідувачі кафедр
Орлов П.І., Венедіктов B.C
завідувачі кафедр
Орлов П.І., Венедіктов B.C
завідувачі кафедр
Орлов П.І., Венедіктов B.C
завідувачі кафедр

згідно планів кафедр
протягом
навчального року
протягом
навчального року

ОВА ТА ВИХОВНА РОБОТА

роботу по комплектуванню кафедр, факультету, навчального
інших служб кваліфікованими фахівцями.

протягом
навчального року

Орлов П.І., Венедіктов B.C
Козир М.В.,
керівники підрозділів

ати роботу з науково-педагогічними працівниками та
им складом по ознайомленню з новими нормативними
ами з організації та проведення навчально-виховного процесу

протягом
навчального року

Венедіктов B.C., Воронова М
Козир М.Е., завідувачі кафе

постійно

Орлов П.І., Венедіктов B.C
Воронова М.С., Загорулько

постійно

Орлов П.І.,Венедіктов B.C
Козир М.В.завідувачі кафе

ти вивчення та розповсюдження передового досвіду кадрової та
оботи ВНЗ України.
ати підвищення кваліфікації та стажування науковоних працівників кафедр ХЕПУ у ВНЗ та в практичних
а правоохоронних органах м. Харкова.

ити роботу щодо публікації на внутрішньому сайті ХЕПУ
них актів, методичних рекомендацій МОН України з
ї навчально-методичної та наукової роботи у ВНЗ.

постійно

КОНАЛЕННЯ НАВЧАЛЬНО-МАТЕРІАЛЬНОЇ БАЗИ
ити роботу по будівництву житлового будинку (гуртожитку)
рії ХЕПУ

протягом
навчального року

ати роботу щодо тиражування навчально-методичної та
літератури.

протягом
навчального року

ОДИ ПО КОНТРОЛЮ ЗА НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИМ
ОМ
контроль за:
нням навчальних занять, заліків, іспитів згідно з розкладом;
анням навчальних занять студентами;
цією самостійної роботи студентів;
ня кафедрами планів роботи та графіків контрольних,

Протягом
навчального року

Венедіктов B.C.,Воронова М
Стрельніков А.Г., Гальченко
Козир М.В.

Орлов О.І.

Орлов П.І., Венедіктов B.C
Орлов О.І.

Ректорат ХЕПУ,
Воронова М.С., Загорулько
Вапсва Ю.А., завідувачі каф
відділів служб, деканат

Найменування заходів
і відкритих занять, консультацій;
я навчального навантаження науково-педагогічним персоналом

Термін виконання

контроль за організацією проведення кафедрами іспитів та

Протягом
навчального року

контроль за організацією проведення кафедрами
цій.

Протягом
навчального року

контроль за організацією роботи Державних екзаменаційних

Протягом
навчального року

контроль та надання методичної допомоги студентам під час
ня практики.

Січень - червень
2016 р.

ректоратом, факультетом, кафедрами, навчальним відділом
них відвідувань занять.

Протягом
навчального року

контроль за роботою постійно діючої комісії ХЕПУ.

Протягом
навчального року

Виконавець

Венедіктов B.C., Воронова М
Загорулько А.І., Вапсва Ю.
завідувачі кафедр, декана
Воронова М.С., Загорулько
Вапсва Ю.А.,
завідувачі кафедр, декана
Венедіктов B.C., Воронова М
Загорулько А.І., Вапсва Ю.
Манжай I.A.,
завідувачі кафедр, декана
Воронова М.С., Загорулько
Вапсва Ю.А., завідувачі каф
деканат
Орлов П.І., Венедіктов B.C
Загорулько А.І., Вапсва Ю.
Воронова М.С.,
завідувачі кафедр

Орлов П.І., Венедіктов B.C
М.С. Воронова

ідувач навчального відділу
серпня 2015 р.

УЗГОДЖЕНО
Перший проректор

Обговорено на засіданні Вченої ради ХЕПУ

«

й / >» се.

О

2015 р.

