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1.

КОРОТКА ДОВІДКА ПРО КАФЕДРУ

1.1. Штат науково-педагогічного (педагогічного) персоналу кафедри на навчальний
рік затверджено в кількості __15,50__ ставок, із них:
Всього
ставок

Розподіл за джерелами фінансування
загальний фонд
спеціальний фонд - погодинно
Всього
у тому числі
у тому числі
професорів доцентів
ст.
викладачів Всього професорів доцентів
ст.
викладачів
викладачів
викладачів
15,5 14,2
5
7,2
1
1
1,3
0,6
0,7

1.2. Штат навчально-допоміжного персоналу затверджено в кількості 4 ставок.

У момент складання плану роботи кафедри:
штат НДС І НДЛ
докторантів
очних аспірантів
заочних аспірантів
здобувачів

_-_ осіб;
_-_ осіб;
_4_ осіб;
_1_ осіб;
_-_ осіб;

Всього по кафедрі ____ осіб.
1.3. У розпорядженні кафедри перебувають приміщення загальною площею
305,4 кв. м, у тому числі:
навчальних лабораторій 6 кімнат площею 185,1 кв. м,
комп’ютерних класів 1 шт., площею 16,8 кв. м, з кількістю __ комп’ютерів типу
____________________________________;
лабораторій НДС 1 кімната площею 24,9 кв. м.

І

ІІ

ІІІ

Всього
за рік
денна
вечірня
заочна
(дистанційна)
екстернат
разом
денна
вечірня
заочна
(дистанційна)
екстернат
разом
денна
вечірня
заочна
(дистанційна)
екстернат
разом
денна
вечірня
заочна
(дистанційна)
екстернат
разом
120
95
145
178
327

2
21
65
31
6,5
21

2
141
57
160
88
176 185,5
136 311
348
439
100
100
4905,5
4186

134
3
60
53,5
144
879,5

1557 1584
524
60
148 190,5 320
583

2577 2690
860
177
183
281
489
766

608
226
2
24
125 84,5
15,5
165

3185 3188 1086
2
201
308 365,5 504,5
931

498

1248 1354
470

380
250
92

1628 1604
1329 1336
562
390

228
248

Керівництво і
приймання
індивідуальних завдань:

9

100

200

200

Всього

Керівництво аспірантами, здобувачами
та стажування викладачів, кафедрою.
Куратор

Керівництво, консультування,
рецензування та проведення захисту
дипломних робіт.
Екзаменатори ДІК

Проведення державних екзаменів

Керівництво навчальною і виробничою
практикою

Проведення семестрових екзаменів

Проведення заліку

курсових робіт і проектів

розрахункових, графічних та
розрахунково-графічних робіт

рефератів, аналітичних
оглядів, перекладів

Перевірка контрольних (модульних)
робіт, що виконуються під час
самостійної роботи.
Контр. роб-ти з/в

Перевірка контрольних (модульних)
робіт, що виконуються під час
аудиторних занять

Проведення екзаменаційних
консультацій.
О.К. до дер. іспитів

Проведення консультацій протягом
семестру

Проведення індивідуальних занять

Проведення семінарських занять

Проведення лабораторних занять

Проведення практичних занять

Читання лекцій

Форма навчання

Семестри

1.4. Обсяг навчальної роботи кафедри складає __9970,5__ годин, із них:

4037
868

5065,5

8223

1747,5

9970,5

2. ЗАСІДАННЯ КАФЕДРИ
№ з/п

Основні обговорювані питання

Строк проведення

2

3

Відмітка
про виконання
4

1. Про організацію навчального процесу та перспективи розвитку кафедри на 2019-2020 н.р.
2. Про обговорення, схвалення та затвердження:
 розподілу навчального навантаження між штатними викладачами кафедри на 201920н.р.;
- робочих програм навчальних та вибіркових дисциплін, які ними читаються у І
семестрі 2019-20н.р. згідно з навчальним планом спец. першого (бакалаврського) рівня вищої
освіти спец.: 101 «Екологія», 014.07 «Середня освіта (Географія)» й 015 «Професійна освіта
(Туристичне обслуговування)» та другого (магістерського) рівня вищої освіти за спец. 101
«Екологія» та 014 «Середня освіта (Географія)» (до 30.08);
- навчально-методичного забезпечення дисциплін 2019-20н.р. (методичних
рекомендацій до: самостійної роботи студентів; виконання лабораторних робіт; з підготовки
до практичних занять; до написання курсових та дипломних робіт; програм державних
атестацій.
3. Про затвердження на 2019-20н.р.:
- загальних обсягів навчального навантаження по кафедрі;
індивідуальних планів професорсько-викладацького складу кафедри
1. Про обговорення і затвердження на 2019-2020н.р.:
- плану: роботи кафедри;
 виховної роботи кафедри та кураторів академічних груп;
 роботи наукового та методичного семінарів;
- тематики: магістерських робіт для студентів 1-го курсу магістратури денної
форми навчання спец. 101 «Екологія» та спец. 014.07 «Середня освіта (Географія)» денної й
заочної форм навчання;
 курсових робіт та членів комісії із захисту курсових робіт;
- графіків: відкритих занять; контролю за СРС; ректорських контрольних робіт.
2. Про організацію і проведення розподілу ставок навчального навантаження
науково-педагогічним працівникам РДГУ (в т.ч. концертмейстерам) на 2019/20 н.р. та зміну
істотних умов праці з 1 вересня 2019 року.
3. Про атестацію аспірантів кафедри про наукову роботу за 2018-2019 н.р.
4. Про затвердження складу, керівника та членів проєктної групи, відповідальної за
підготовку здобувачів вищої освіти за галуззю знань - 20 - Аграрні науки та продовольство,
спеціальністю 201 - Агрономія першого (бакалаврського) та другого (магістерського)
рівнів за освітньо-професійною програмою «Експертна оцінка ґрунтів»
5. Про затвердження та введення в дію освітньо-професійної програми «Екологія
інформаційного простору» другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальністю 101
«Екологія», галуззю знань - 10 Природничі науки.
6. Про звіт з навчальної, навчально-методичної, наукової та виховної роботу кандидата
біологічних наук Глінської Світлани Олегівни на посаді доцента кафедри екології,
географії та туризму
1.
Про представлення викладачами кафедри навчально-методичного забезпечення
дисциплін, які ними читаються у І семестрі 2019-20 н.р.
2.
Про шляхи підвищення якості виконання кваліфікаційних випускових робіт та
дотримання академічної доброчесності.
3.
Про стан, готовність та перспективи до навчальної, наукової діяльності аудиторнолабораторного фонду.
4.
Про проведені відкриті заняття викладачів кафедри.
5.
Про пропозиції щодо проведення конференцій на 2020 рік.
6.
Про створення наукових профілів викладачів кафедри.
1. Про підготовку магістерських робіт студентів ІІ-го курсу денної форми навчання
спец. 101 «Екологія» та «Радіоекологія».
2. Про подання викладачами пропозицій щодо проведення профорієнтаційної роботи.
3. Про результати науково-дослідної роботи та міжнародної діяльності кафедри.
4. Про стан підготовки навчально-методичного забезпечення дисциплін відповідно
до нових вимог НАЗЯВО для акредитації ОПП.
5. Про результати ректорських контрольних робіт 2019-20 н.р.
6. Про проведені відкриті заняття викладачів кафедри
1. Про перезатвердження теми докторської дисертації кандидата сільськогосподарських
наук, професора Лико Сергія Михайловича за спеціальністю 101 «Екологія» у зв’язку зі
зміною напряму дослідження і призначенням його науковим консультантом доктора
сільськогосподарських наук, професора комунального вищого навчального закладу
«Вінницька академія неперервної освіти» Мудрака Олександра Васильовича.
2. Про підготовку до зимової заліково-іспитової сесії 2019-20н.р.
3. Про затвердження іспитових білетів з дисциплін І семестру 2019-2020 н.р
1. Про допуск до захисту дипломних робіт здобувачів вищої освіти другого
(магістерського) рівня вищої освіти денної форми навчання спец. 101 «Екологія» та спец. 101
«Екологія» освітньо-професійна програма «Радіоекологія» й про призначення рецензентів.
2. Про стан підготовки навчально-методичного забезпечення дисциплін відповідно
до нових вимог НАЗЯВО для акредитації ОПП.
3. Про підготовку кафедри до Міністерської експертної перевірки.
4. Про дотримання в РДГУ антикорупційного законодавства України.
1.
Про
затвердження
звітів
кураторів
академічних
груп
за І семестр 2019-20 н.р.
2.
Про
результати
написання
ректорських
контрольних
робіт
у І семестрі 2019-20н.р.

27 серпня 2019 р.

Протокол №10
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08 жовтня 2019 р.
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Протокол № 13
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27 грудня 2019 р.
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1
І семестр
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7

ІІ семестр
1.
1. Про результати зимової іспитової сесії І семестру 2019-20 н.р.
2. Про звіти викладачів щодо виконання індивідуальних планів, стан методичної роботи за І
семестр 2019-2020 н.р.
3. Про підведення підсумків наукової та науково-технічної діяльності кафедри за 2019 рік.
4.
Про
затвердження
звіту
з
виконання
плану
роботи
кафедри
за І семестр 2019-2020 н.р.
5. Про схвалення і рекомендацію до затвердження: робочих програм навчальних та
вибіркових дисциплін, які читаються у ІІ семестрі 2019-20н.р. згідно з навчальним планом
спец. першого (бакалаврського) рівня вищої освіти спец.: 101 «Екологія», 014.07 «Середня
освіта (Географія)» й 015 «Професійна освіта (Туристичне обслуговування)» та другого
(магістерського) рівня вищої освіти за спец. 101 «Екологія» та 014 «Середня освіта
(Географія)» та навчально-методичних матеріалів ІІ семестру 2019-2020 н.р.
6. Про звіт кандидата географічних наук, професора кафедри екології, географії та туризму
Мартинюка Віталія Олексійовича про наукову, навчальну, методичну, виховну та творчу
роботу в період дії трудових відносин.
7. Про затвердження графіків СРС, РКР та відкритих занять ІІ семестру 2019-20 н.р.
2. 1. Про результати захисту дипломних робіт магістрів VI курсу спец. 101 «Екологія».
1.
Про
затвердження
графіків
СРС
та
відкритих
занять
ІІ семестру 2019-20 н.р.
2. Про схвалення до затвердження програм та іспитових білетів вступних іспитів на 2020
рік.
4.
1. Про проведену кафедрою профорієнтаційну роботу за 2019-20 н.р.
2. Про підготовку до проведення ректорських контрольних робіт у ІІ семестрі 2019-20
н.р.
3. Про конкурсне обрання заміщення посад науково-педагогічних працівників у
поточному 2019-20 н.р.
5
1. Про підготовку дипломних робіт студентами 4–го курсу спец.: 101 «Екологія», 014.07
«Середня освіта (Географія)», 015 «Професійна освіта (Туристичне обслуговування)» денної
та заочної форм навчання.
2. Заслуховування звітів аспірантів (Андрійчук С.В., Штокало С.С., Степанюк Я.В.)
про виконану роботу за І півріччя 2019-20 н.р.
3. Про підготовку кафедри до проведення звітної наукової конференції викладачів,
співробітників та здобувачів вищої освіти за 2019 рік
6
1. Про допуск студентів 4-го курсу напряму підготовки (спеціальності) 101 «Екологія»
денної та заочної форми навчання до захисту дипломних робіт й про призначення
рецензентів та про допуск студентів 4-го курсу напряму підготовки (спеціальності ) 014.07
«Середня освіта (Географія)» до скдання кваліфікаційного іспиту.
2. Заслуховування звітів аспірантів (Зубкович І.В., Савчук Л.К.) про виконану роботу за
І півріччя 2019-20н.р.
7
1. Про організацію і проведення розподілу ставок навчального навантаження
науково-педагогічним працівникам РДГУ на 2020-21 н.р. та зміну істотних умов праці з 01
вересня 2019 року.
8
1. Про обговорення звіту голи ДЕК про підсумки захисту дипломних робіт
студентами 4-го курсу заочної форми навчання спец. "Екологія".
2. Про заслуховування звітів науково-педагогічних працівників кафедри про
педагогічну, наукову, методичну, творчу і виховну роботу в період дії трудових відносин та
питання щодо їх конкурсного обрання кафедри та прийому на роботу з 01.09. 2019 р.
3. Про результати ректорських контрольних робіт ІІ півріччя 2019-20 н.р.
4. Про звіти кураторів академічних груп про виконану виховну роботу за 2019-20н.р.
5. Про затвердження звітів викладачів про виконання індивідуального плану за ІІ
піріччя 2019-20н.р. та в цілому.
6. Про затвердження: навчальних програм дисциплін та наскрізних програм практик
(до 20.06)
9 1.
Про обговорення звіту головів ДЕК про підсумки: захисту дипломних робіт
студентами 4–го
курсу денної форми навчання спец. 101"Екологія»; складання
кваліфікаційного іспиту студентами 4-го курсу напряму підготовки (спеціальності ) 014.07
«Середня освіта (Географія)».
2.
Про затвердження звітів викладачів про виконання індивідуального плану за ІІ
піріччя 2019-20н.р. та в цілому.
3.
Про
затвердження
звіту
виконання
плану
роботи
кафедри
за II семестр 2019-20н.р. та в цілому.
4.
Про затвердження тематики дипломних робіт для студентів 4–их курсів денної та
заочної форми навчання на 2020-21 н.р.
5.
Про результати літньої заліково-екзаменаційної сесії 2019-20 н.р.
6.
Про
затвердження
звіту
про
навчально-виховну
роботу
кафедри
за 2019-20 н.р.
3.

14 січня 2020 р.

Протокол № 1

28 січня 2020 р.

Протокол № 2

11 лютого 2020р.

Протокол № 3

10 березня 2020р.

Протокол № 4

14 квітня
2020 р.

Протокол № 5

12 травня
2020р.

Протокол № 6

22 травня 2020р.

Протокол № 7

11 червня 2020р.

Протокол № 8

26 червня 2019 р.

Протокол № 9

3. МЕТОДИЧНІ СЕМІНАРИ
№ з/п

1.

Теми

Виконавці

І семестр 2019-2020 н.р.
Обговорення та затвердження плану проведення
Завкафедри,
методичних семінарів кафедри на 2019-2020 н.р.
д.с.-г.н., проф.
Лико Д.В
Перегляд, обговорення та внесення змін (при
Гаранти
необхідності) до освітніх програм та навчальних освітніх програм
планів спеціальностей
Розгляд та затвердження робочих програм та / або
Члени
силабусів навчальних дисциплін І та ІІ семестрів 2019навчально2020 н.р.
методичних комісій
Про
підготовку
до
реалізаціїї
ОПП
Д.б.н., проф.
з підготовки магістрів-екологів за спеціалізацією
Лисиця А.В.
"Екологія інформаційного простору"

2.

Перспективи впровадження елементів дуальної освіти
у закладах вищої освіти

3.

Механізми контролю та стимуляції дотримання
академічної доброчесності серед здобувачів вищої
освіти
Використання інтерактивних методів навчання у
К.геогр.н., проф.
викладанні дисципліни «Географія материків та
Мартинюк В.О.
океанів» для спеціальності 014.07 Середня освіта
(Географія)
Використання ГІС-технологій у підготовці майбутніх
Викл.
географів та екологів
Зубкович І.В.
ІІ семестр 2019-2020 н.р.

4.

1.

2.
3.

4.

5.

6.

Д.п.н., проф.
Войтович О.П.
Ст. викл.
Якута О.О.
К.б.н., доц.
Логвиненко І.П.

Організаційно-технологічні
засади
застосування
К.б.н.,
елементів
доц. Глінська С.О.
позааудиторної роботи: із досвіду упровадження
Методичні підходи щодо організації та проведення
К.б.н., доц.
наукової роботи студентів-екологів
Суходольська І.Л.
Актуалізація самостійної діяьльності студентів при
К.х.н.,
вивченні предметів природничого циклу в умовах доц. Мартинюк Г.В.
формування сучасного інформаційного простору
Особливості формування індивідуальних освітніх
К.п.н., доц.
траєкторій здобувачів вищої освіти
Герман Н.В.
Підвищення рівня практичної підготовки здобувачів
К.п.н., доц.
вищої освіти через співпрацю з роботодавцями та Костолович М.І.
випускниками програм (стейкхолдерами)
Дотримання студентоцентрованого навчання та
К.с.-г.н.,
викладання як елементів стимулювання їхньої доц. Портухай О.І.
мотивації до освітнього процесу
Забезпечення єдності підходів і вимог до оцінювання
К.с.-г.н.,
навчальних
проф. Лико С.М.
досягнень студентів та формування рейтингової оцінки
результатів їхньої навчальної праці
Методика організації «освітнього середовища»
Д.с.-г.н., проф.
кафедри
за
результатами
ведення
освітньої
Лико Д.В.
(взаємовідносини
із
викладачами
тощо)та
позаосвітньої (гуртожитки, студентські сервіси тощо)
діяльності

Строк
проведення

Відмітка
про виконання

вересень
2019 р.

04 вересня
2019 року

жовтень
2019 р.

30 жовтня
2019 року

листопад
2019 р.
грудень
2019 р.

січень 2020 р.

лютий 2020 р.
березень 2020р.
квітень 2020 р.
травень 2020 р.

червень 2020 р.

4. НАУКОВІ СЕМІНАРИ

№ з/п

1.

2.

Теми

Виконавці

І семестр 2019-2020 н.р.
Обговорення та затвердження плану проведення
Завкафедри,
наукових семінарів кафедри на 2019-2020 н.р.
д.с.-г.н., проф.
Лико Д.В.
Заслуховування звітів аспірантів кафедри про Аспіранти кафедри:
виконання індивідуального плану та про
Зубкович І.В.,
виконання дисертаційного дослідження за 2018Савчук Л.К.,
2019 н.р.
Штокало С.С.,
Андрійчук С.В.
Степанюк Я.В.
Оцінка стану фітоценозів Волинської височини
к.б.н., доц.
Логвиненко І.П.

3.

Особливості ведення сільськогосподарської
діяльності на радіаційно забруднених територіях
Попередній захист дисертаційних досліджень

4.

Еколого-географічний
моніторинг
гідроекосистем Українського Полісся

д.б.н., проф.
Лисиця А.В.
Викл.
Зубкович І.В.
к.б.н., доц.
Суходольська І.Л.

Строк
проведення

Відмітка
про виконання

вересень 2019р.

04.09. 2019 р.

жовтень
2019 р.

08.10. 2019 р.

листопад 2019р.

12.11. 2019 р.

грудень
2019 р.

проф.
Мартинюк В.О.,
викл.
Зубкович І.В.
Попередній захист дисертаційних досліджень
Аспіранти:
Савчук Л.К.,
Штокало С.С.
ІІ семестр 2019-2020 н.р.
Ландшафтно-гідрографічний
кадастр
поверхневих вод та паспортизація озер
Українського Полісся

1.

2.

Географічний моніторинг соціально-економіко- к.с.-г.н.. доц. Портухай
географічних процесів розвитку ОТГ поліських
О.І.
районів
Попередній захист дисертаційних досліджень
К.б.н., доц.
Глінська С.О.
Розробка стратегії сталого розвитку території

3.

Біоіндикаційна оцінка екологічного
водних та агроекосистем.

4.

Заслуховування звітів аспірантів кафедри про
виконання індивідуального плану та про
виконання дисертаційного дослідження за І
семестр 2019-20 н.р.

5.

6.

стану

січень
2019 р.

д.с.-г.н., проф.
Лико Д.В.,
к.с.-г.н., проф.
Лико С.М.

лютий
2020 р.

к.б.н., доц.
Суходольська І.Л.

березень 2020 р.

Аспіранти кафедри:
Зубкович І.В.,
Савчук Л.К.,
Штокало С.С.,
Андрійчук С.В.
Степанюк Я.В.
Сенсори контролю газових середовищ за к.х.н., доц. Мартинюк
дослідження атмосферного повітря м. Рівне
Г.В.
Оцінка ландшафтно-географічних передумов д.п.н., проф.. Войтович
формування туристсько-рекреаційних систем
О.П.
Рівненської області
к.п.н., доц. Костолович
М.І.
Результати наукової роботи кафедри
Завкафедри,
професорськовикладацький склад

квітень
2020 р.

травень
2020 р.
червень
2020 р.

5. МЕТОДИЧНА РОБОТА
№ з/п

Вид робіт

Завершити
формувати
навчально-методичні
комплекси
з
дисциплін:
програми; тестові програми
вхідного,
поточного
та
підсумкового
контролю
знань;
методичні
рекомендації до самостійної
роботи;
до
виконання
лабораторних
робіт;
з
підготовки до практичних
занять;
до
написання
курсових та дипломних робіт
2. Викладачам розробити та
підготувати до видання:

робочі
програм
навчальних дисциплін, які
читаються у І та ІІ семестрах
2019-20н.р.;

навчально-методичне
забезпечення
дисциплін
2019-20н.р.
(методичні
рекомендацій
до:
самостійної
роботи
студентів;
виконання
лабораторних
робіт;
з
підготовки до практичних
занять;
до
написання
курсових
та
дипломних
робіт; програм державних
атестацій)
3. Про
стан
підготовки
навчально-методичного
забезпечення
дисциплін
відповідно до нових вимог
НАЗЯВО для акредитації
ОПП
1.

Підсумковий
результат (рукопис,
друкована праця,
обсяг,
тираж тощо)

Виконавці

Термін виконання

професорсько- І та ІІ семестри
викладацький
2019-20 н.р.
склад кафедри

професорсько- І та ІІ семестри
викладацький
2019-20 н.р.
склад кафедри

професорсько- І та ІІ семестри
викладацький
2019-20 н.р.
склад кафедри

Позначка
про
виконання

6. НАУКОВА РОБОТА
№
Вид робіт
з/п
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

Підсумковий результат
(рукопис, друкована праця,
обсяг, тираж тощо)
Провести підготовчі роботи
Проект
для участі у конкурсному фундаментального/прикладного
відборі проектів наукових дослідження, підготовлений
досліджень і розробок
для подання на конкурс
Здійснення теоретичних та
прикладних досліджень за
науковими темами:
1. «Проблеми збереження
біорізноманіття в умовах
антропогенного
впливу
Західного
Полісся
України».
2. «Відтворення родючості Наукові статті, тези доповідей
грунтів та збалансоване
природокористування».
3. «Еколого-географічний
моніторинг
геосистем
Українського Полісся в
умовах
природноантропогенних
трансформацій».
Проводити
наукові Підготовка рукопису розділу
дослідження
комплексної наукового звіту, виступ на
кафедральної тематики з науковому семінарі кафедри та
виконання дипломних та представлення доповідей на
магістерських робіт
щорічній науково-практичній
конференції викладачів,
співробітників, докторантів,
аспірантів та студентів РДГУ
Брати активну участь у Публікації у збірках матеріалів
наукових конференціях
конференції, сертифікати
учасників конференції
Опубліковувати
наукові
Наукові статті та тези
статті та тези доповідей у
доповідей
наукових виданнях України,
зарубіжжя
Підготувати
наукові
Тези доповідей
доповіді
до
наукової
конференції РДГУ разом зі
студентами
та
магістрантами
Взяти участь у щорічній
Публікації у матеріалах
науково-практичній
конференції
конференції
викладачів,
співробітників, докторантів,
аспірантів та студентів
Надавати
рецензії
на
Рецензії
наукову
продукцію
(автореферати,
статті,
монографії)
Брати участь у роботі Доповіді на наукових семінарах
наукових семінарів

Виконавці

Строк
виконання

Професорсько- впродовж
викладацький навчального
склад кафедри
року
Професорськовикладацький
склад кафедри

впродовж
року

Професорськовикладацький
склад кафедри,
керівники
дипломних
робіт,
аспіранти,
студенти
викладачі
кафедри

впродовж
року

викладачі,
аспіранти,
студенти

впродовж
року

викладачі
кафедри

березень
2020 року

впродовж
року

професорсько- квітень 2020
викладацький
року
склад кафедри,
аспіранти,
студенти
професорсько- впродовж
викладацький
року
склад кафедри
викладачі
кафедри

впродовж
року

Відмітка
про
виконання

7. ОРГАНІЗАЦІЙНА РОБОТА
№
з/п

Вид робіт

Підсумковий
результат

1

2

3

1.

Проведення
наукових
конференцій, методичних
та наукових семінарів,
засідань кафедри

2.

Проведення
профорієнтаційної роботи

3.

Організація та проведення
конкурсів зі студентами,
магістрантами
та
аспірантами

Підготовка студентів до
участі
в
олімпіадах,
студентських конкурсах
наукових робіт
5. Проведення зустрічей зі
студентами І курсу з
метою ознайомлення їх з
вимогами
навчального
процесу за стандартом
освіти України
6. Проведення зустрічей зі
студентами ІІ-VІ курсів з
метою
вдосконалення
методів
роботи
за
кредитно-трансферною
системою
7. Організація та проведення
засідань
кафедри,
наукових та методичних
семінарів
8. Брати активну участь в
заходах, що проводяться
психолого-природничим
факультетом
4.

Виконавець

Строк
виконання

Відмітка
про
виконання

4

5

6

Зав. кафедри,

впродовж
року

професорськовикладацький
склад
професорськовикладацький
склад
лектори,

впродовж
року
впродовж
року

куратори,
керівники
бакалаврських,
магістерських та
кандидатських
дисертацій
викладачі
кафедри
Зав. кафедри,
професорськовикладацький
склад кафедри

впродовж
року
вересеньжовтень
2019 р.

Зав. кафедри,
професорськовикладацький
склад кафедри,
куратори

впродовж
року

Зав. кафедри,
професорськовикладацький
склад кафедри
Зав. кафедри,
професорськовикладацький
склад кафедри

впродовж
року
впродовж
року

8. ПІДВИЩЕННЯ ПРОФЕСІЙНОГО РІВНЯ
НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ (ПЕДАГОГІЧНИХ) ПРАЦІВНИКІВ
№
Форма
Прізвище
Строк виконання
з/п
підвищення
та ініціали
професійного
працівника
рівня
з 13 січня 2020 року по
Войтович О.П.
1
стажування
13 липня 2020 року

Відмітка
про виконання

9. ЗМІНИ ДО ПЛАНУ
Дата
1

Розділ
2

Назва змін та доповнень
3

Строк виконання
4

10. ЗАУВАЖЕННЯ ОСІБ, ЯКІ ПЕРЕВІРЯЮТЬ РОБОТУ КАФЕДРИ
Дата

Зміст зауважень

Підпис

11. ПІДСУМКИ ВИКОНАННЯ ПЛАНУ
________________________________________________________________________
Перший семестр
Усі види робіт, які були заплановані планом роботи кафедри на І семестр 2018-2019 н.р. виконані
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

Обговорено і ухвалено на засіданні кафедри,
від „14” січня 2019 р.

протокол № 1

________________________________________________________________________

Другий семестр
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________

Обговорено і ухвалено на засіданні кафедри,
від „___” ______________ 2020р.

протокол № ____

Завкафедри __________________________________________проф. Лико Д.В._
(підпис)

(прізвище та ініціали)

