
ЗАТВЕДЖУЮ: 

 

Генеральний директор ПАТ «КЗВВ» 

______________В.В.Загудаев 

 

«____» ____________2020 р. 

 

 

План 

 роботи філії кафедри «Інноваційних технологій і управління,» 

ПАТ «Краматорський завод важкого верстатобудування» на 2020/2021 

  навчальний рік 

 

Найменування робіт 
Відповідальний 

за виконання 

Дата 

проведення 

1 2 3 

1. Навчальна робота 

1.Розробка тематики реальних курсових і 

дипломних проектів   
Тулупов В.І. 

Вересень 

2020 

2.Керівництво конструкторсько-

технологічною і переддипломною 

практикою студентів   

Зайцев В.С. 

Вересень 

2020-

Травень 

2021 р.  

3.Участь в захисту дипломних проектів, 

виконаних за завданням підприємства на 

ПАТ “КЗВВ” 

Зайцев В.С. 

Ковалевський С.В. 

Червень 

2021 

4.Забезпечити дуальне навчання 

студентів по напрямах діяльності 

підприємства 

Ковалевський С.В. 

Тулупов В.І. 

Зайцев В.С.  

Оніщук С.Г. 

Протягом 

року 

5.Рецензування дипломних проектів Зайцев В.С. 
Червень 

2021 

6.Перепідготовка викладачів кафедри 
Ковалевський С.В. 

Зайцев В.С. 

Протягом 

року 

2. Організаційна робота 

1.Проведення спільного засідання 

кафедри з розглядом наступних питань: 

      - створення робочих місць філії 

кафедри; 

    - розробка і виконання заходів щодо 

поглиблення і вдосконалення знань і 

умінь студентів ДДМА і фахівців 

підприємства;  

    -заходи по забезпеченню роботи філії 

Зайцев В.С. 

Ковалевський С.В. 

 

1 раз  

у квартал 



кафедри. 

2.Організація дуального навчання для 

студентів ДДМА, претендентів на ПАТ 

«КЗВВ» 

Зайцев В.С. 

 

Протягом 

року 

3. Науково-дослідна робота 

1.Сприяння в роботі творчої групи зі 

створення мобільного верстату                                                                                                   

(мобільної інтелектуальної технологічної 

машини) для обробки крупних станин.  

Зайцев В.С. 

Ковалевський С.В. 

Постійно 

 

2.Організація і участь в науково-

технічних конференціях і практичних 

семінарах 

Викладачі кафедри Постійно 

3.Сумісні публікації в спеціалізованих 

виданнях 

Викладачі кафедри 

Зайцев В.С. 
Постійно 

4.Підготовка і здача кандидатського 

мінімуму. Підготовка кандидатських і 

докторських дисертацій 

Зайцев В.С. 

Ковалевський С.В. 
Постійно 

5.Забезпечення післядипломної освіти. 

Підготовка наукових і науково-

педагогічних кадрів по різних формах 

навчання 

Ковалевський С.В. Постійно 

6.Проведення науково-дослідних робіт 

студентів  

Викладачі кафедри 

Зайцев В.С.  
Постійно 

4. Методична робота 

1.Коректування навчальних програм 

(об'єму і змісту), з урахуванням розвитку 

виробництва 

Викладачі кафедри 

 
Постійно 

2.Розробка навчальних посібників, що 

забезпечують самостійну підготовку 

студента по темі, дисципліні  або курсу  

Викладачі кафедри 

Зайцев В.С. 
Постійно 

3.Підготовка плану перепідготовки 

фахівців ПАТ «КЗВВ» на базі філії 

кафедри 

Зайцев В.С. 

Ковалевський C.В. 

Жовтень 

2020 

4.Коректування методичних вказівок до 

лабораторних робіт по дисциплінах, що 

проводяться на виробничій базі філії 

кафедри. 

Викладачі кафедри 
Протягом 

року 

5.Коректування програми інтегрованої 

підготовки під спеціалізацію 

підприємства  

Тулупов В.І. 
Жовтень 

2020 

6.Обмін інформацією по новітніх 

досягненнях в області машинобудування 

і комп'ютерно-інтегрованого управління 

технологічними процесами. Проведення 

Зайцев В.С. 

Ковалевський С.В. 

Постійно 

 



двосторонніх консультативних зустрічей 

по обговоренню актуальних питань 

економіки, виробництва, управління. 

7.Формування змісту безперервної 

підготовки і перепідготовки фахівців 

підприємства 

 

Зайцев В.С. 

Ковалевський С.В. 

Постійно 

 

8.Розробка робочих планів і програм 

дисциплін для всіх рівнів підготовки 

фахівців з урахуванням потреб 

підприємства 

Зайцев В.С. 

Ковалевський С.В. 

Постійно 

 

9.Розробка угод про працевлаштування 

випускників 

Зайцев В.С.  

Пелипинко О.О. 

Протягом 

року 

5. Стажування 

1.Підготовка перспективних програм 

підвищення кваліфікації співробітників 

кафедри і фахівців з профілю філії і 

кафедри. 

Зайцев В.С. 

Ковалевський С.В. 

Протягом 

року 

 

 

 

 

  

 

Зав. кафедри 

Інноваційних технологій і управління, 

д.т.н., проф.                                                    С.В. Ковалевський 

 

 

Зав. філією кафедри 

Інноваційних технологій і управління,, 

заст..директора по персоналу                                   В.С.Зайцев  
 

 


