План засідань кафедри
географії та природознавства на 2016-2017 н.р.
Вересень.
1. Затвердження обсягу навчального навантаження викладачів кафедри.
2. Про організацію навчальної та науково-дослідної роботи студентівмагістрів.
3. Про створення лабораторії при кафедрі.
4. Про обрання заступників завідувача кафедри.
Жовтень
1. Затвердження робочих програм навчальних дисциплін і тематики
магістерських робіт.
2. Затвердження індивідуальних планів роботи викладача кафедри.
3. Затвердження планів виховної роботи.
4. Про науково-методичне забезпечення викладання навчальних дисциплін
кафедри щодо підвищення якості підготовки спеціалістів, проведення
виробничої практики та посилення зв’язку із роботодавцями.
5. Затвердження кафедрального плану підготовки до публікації науковометодичних матеріалів на 2016-2017 н.р.
Листопад
1. Аналіз поточної успішності і стану відвідування занять студентами .
2. Затвердження контрольних пакетів завдань для проведення ректорських
контрольних робіт .
3. Затвердження тематики тез доповідей викладачів та студентів на звітнонауковій конференції університету.
Грудень
1. Підготовка до проведення заліково-екзаменаційної сесії.
2. Затвердження екзаменаційних білетів.
3. Проведення самоаналізу діяльності кафедри за 1 семестр і розробка
відповідних заходів.
4. Про наукову роботу викладачів кафедри.
5. Звіт про наукове стажування (доц. Сливка Р.Р.)
Січень
1. Підведення підсумків успішності студентів по академічних групах.
2. Підсумки роботи кафедри за 1 семестр.
3. Підготовка до проведення педагогічної практики в школах міста
студентами денної форми навчання (4 курс).

4. Про стан підготовки до акредитації кафедри за ОКР «магістр».
5. Підсумки виконання індивідуальних планів роботи викладачами кафедри.
Лютий
1. Обговорення результатів екзаменаційної сесії студентів.
2. Підготовка до акредитації спеціальності «Географія» за ОКР «магістр».
3. Затвердження робочих програм навчальних дисциплін, що вивчаються у
2 семестрі.
Березень
1. Матеріально-технічне забезпечення навчальних дисциплін, що
викладаються у 2 семестрі.
2. Організація профорієнтаційної роботи серед учнівської молоді щодо
вступу на навчання до університету (спеціальність географія).
Квітень
1. Організація та проведення звітно-наукової конференції студентів та
викладачів.
2. Підготовка матеріалів до проведення зрізів залишкових знань серед
студентів для ректорських контрольних .
3. Про стан навчально-виховної роботи серед магістрів кафедри.
Травень
1. Підготовка до проведення навчальної практики студентів (1-3 курси).
2. Затвердження програмових вимог, білетів для проведення екзаменів
бакалаврів та спеціалістів.
3. Про організацію літніх польових практик.
Червень
1. Аналіз результатів екзаменаційної сесії та випускних екзаменів студентів
напрямку підготовки «Географія».
2. Підсумки роботи кафедри за 2016-2017 навчальний рік.
3. Затвердження програмових вимог і тестових завдань для вступних
іспитів.

Зав кафедри

проф. Гуцуляк В.М.

