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ЗВІТ 

 завідувача лабораторією «Системотехніки» факультету компютерних наук  

АРТЮХА ОЛЕКСІЯ АНАТОЛІЙОВИЧА 

про виконання плану роботи на 2021/2022 навчальний.рік. 

 

№ Вид роботи Термін виконання Позначка про 
виконання 

1 2 3 4 

1.  Організація забезпечення 
проведення навчальних занять 
згідно розкладу занять  в 
дистанційномуі або змішаному 
режимі. Надання дистанційного 
доступу до обладнання 
лабораторії для проведення 
занять та консультацій зі 
студентами. 

постійно Виконано, 
забезпечено 
проведення занять в 
дистанційному та 
змішаному режимі 

2.   Участь в розробці та підготовці 
навчально-методичних 
матеріалів для забезпечення 
проведення кафедрою 
навчального процесу в 
поточних умовах. 

постійно виконано 

3.  Вивчати, узагальнювати та 
розповсюджувати передовий 
досвід організації навчального 
процесу в умовах змішаного і 
дистанційного навчання 

постійно виконано 

4.  Забезпечення та участь в 
проведенні інструктажів з 
охорони праці та безпеки 
життєдіяльності, вимог 
дотримання карантиних заходів 
з інженерно-технічними 
працівниками кафедри та 
студентами під час проведення 
практичних та лабораторних 
занять в приміщеннях та з 
застосуванням обладнання 
лабораторії 

згідно вимог 
керівних 
документів про 
періодичність 
проведення 
інструктажів та 
вказівок про 
проведення 
позапланових, 
наказів і 
розпоряджень 
МОН України та 
ректора 
університету, 
декана ФКН.  

виконано 

5.  Організація та контроль  за 
належним збереженням 
закріпленого за лабораторією 
майна, ведення обліку 

постійно виконано 



6.  Організація та контроль 
дотримання співробітниками 
лабораторії трудової 
дисципліни, правил ТБ та 
внутрішнього розпорядку, вимог 
організації роботи в умовах 
карантину. 

постійно виконано 

7.  Організауія та проведення 
заходів в економного 
використання енергоносіїв та 
матеріальних ресурсів 

постійно виконано 

8.  Організація робіт по підтримці 
технічних засобів в робочому 
стані, задоволення потреб 
начального процесу в МТЗ 

постійно виконано 

9.  Участь в організації та технічній 
підтримці роботи ДЕК на 
кафедрі ТПС ФКН (магістри і 
бакалаври) 

грудень 2021р., 
травень – червень 
2022 р. 

Виконано, 
забезпечено 
проведення в 
дистанційному 
режимі 

10.  Участь в організації та 
проведенні виробничої 
практики зі студентами 3 курсу 

вересень 2021 р. Виконано, в 
дистанційному 
режимі 

11.  Виконання завдань керівництва 
університету та факультету по 
забезпеченню нагальних 
потреб поза навчальним 
планом та позапланових 
заходів університету та 
факультету комп’ютерних наук. 

постійно Забезпечено 
проведення на базі 
ФКН пробного 
тестування МОН 
України магістрів 
економічних 
спеціальностей в 
листопаді 2021р. 
Забезпечено 
проведення занять на 
курсах по підвищенню 
кваліфікації НПП та 
педагогічних 
працівників Іститутом 
післядипломної освіти 
в вересні – грудні 
2021р. 
Співробітники 
лабораторії 
забезпечують технічну 
підтримку та 
приймають участь в 
проведенні 
Національного 
мультітесту в липні –
серпні 2022 року. 

12.  Участь в проведенні науково 
дослідної роботи на кафедрах 
факультету. 

Згідно з планами 
роботи. 

Співробітники 
лабораторії 
приймають участь в 
перекладі, 
редагуванні та 
підготовці до друку 



наукових статей 
викладачів та 
студентів ФКН.  
Приймають участь в 
виконанні завдань 
Перспективного плану 
розвитку наукового 
напряму «Технічні 
науки» ХНУ імені В.Н. 
Каразіна у 2021 р. Звіт 
№ держреєстрації 
0121U113068 
Отримано 8 патентів 
на корисні моделі. 

13.  Організація робот по підготовці 
до нового навчального року 

липень – серпень 
2021 р. 

виконано 

14.  Озганізація та проведення 
робот з підготовки до 
опалювалбного сезону 

вересень – 
жовтень 2021р. 

В співпраці зі 
службами 
університету 
перевірено технічний 
стан систем опалення 
та проведено 
необхідний ремонт, 
утеплення вікон. 

15.  Роботи по розвитку навчально-
лабораторної бази кафедр 
факультету. 

постійно Розгорнуто локальну 
мережу та 
обладнання в 
ауд.№554 – вересеь-
жовтень 2021р. 
Оновлено та 
налагоджено ПК в 
ауд.№316 – грудень 
2021р. 

 
Після початку бойових дій 24.02.2022р. діяльність лабораторії «Системотехніки» 
відбувлася згідно плану з врахуванням поточної обстановки, забезпечення безпеки 
співробітників. В основному завдання виконувалися в дистанційному режимі. 
Завдання по підготовці обладнання і приміщень до НМТ виконані в очному режимі з 
дотримання заходів безпеки співробітників. 
 
Завідувач лабораторією      Олексій АРТЮХ 
 
ВИСНОВОК _План роботи виконано в повному обсязі,роботу визнати задовільною. 
При плануванні роботи в 2022–2023 навчальному році слід врахувати необхідність 
забезпечення роботи з урахуванням воєнного стану, можливість виконання більшості 
завдань в дистанційному режимі.______________________ 
________________________________________________________________________ 
________________________________________________________________________ 
 
Звіт розглянуто на засіданні Вченої ради ФКН протокол №     «     »                  2022  р. 
 


