Витяг з плану роботи
кафедри управління проектами
та загальнофахових дисциплін
на 2015 - 2016 н.р.
(протокол засіданні кафедри № 1
від «27» серпня 2015р.)
Зав.каф проф. Алейнікова О.В.________________
2. ЗАСІДАННЯ КАФЕДРИ
№
з/п

Основні питання

Доповідачі

1 семестр

1.

2.

1.

2.

3.

1.
2.
3.

1.
2.

Серпень 2015 р.
Обговорення розподілу навчального навантаження по
кафедрі за посадами та індивідуальних планів
викладачів на 2015-2016 н.р. та плану кафедри на
2015-2016 н.р.
Затвердження та перезатвердження ПНД (РПНД) у
зв’язку зі змінами навчальних планів підготовки.
Вересень 2015 р.
Обговорення підсумків діяльності ІМП у 2014-2015
н.р. та завдання колективу кафедри на 2015-2016 н.р.
Розподіл громадських доручень між викладачами
кафедри на 2015-2016 н.р.
Про стан навчально-методичного забезпечення
дисциплін кафедри з урахуванням методів
дистанційної форми навчання
Обговорення стану, перспектив зростання наукового
потенціалу кафедри. Обговорення проведеного
відкритого заняття проф. Алейнікової О.В.
Жовтень 2015 р.
Про результати завершення першого етапу
комплексної науково-дослідної теми кафедри
Забезпечення розробки НМК дисциплін для студентів
денної
форми
навчання
із
застосуванням
інформаційно-комунікативних технологій.
Про стан виховної роботи та дисципліну студентів
денної форми навчання
Листопад 2015 р.
Про стан поточної успішності навчання студентів та
готовність до екзаменаційної сесії І семестру
Про науково-педагогічний склад кафедри: стан,
перспективи зростання наукового потенціалу

Зав. кафедри
Алейнікова О.В.
Зав. кафедри
Алейнікова О.В.

Зав. кафедри
Алейнікова О.В.,

Зав. кафедри
Алейнікова О.В
Проректор з навчальновиховної роботи
Кириченко М.О.,
зав. кафедри
Алейнікова О.В
Викладачі кафедри
Зав. кафедри
Алейнікова О.В.,
викладачі кафедри
Викладачі кафедри,
куратори (Івкін В.М.)
Викладачі кафедри
Зав. кафедри
Алейнікова О.В.

Відмітка
про
виконання

1.

2.

1.
2.

3.

4.

1.

2.

Грудень 2015 р.
Про результати виконання завдань комплексної
науково-дослідної теми кафедри та підготовку звіту за
першим етапом дослідження
Про результати успішності навчання студентів за
підсумками зимової екзаменаційної сесії 2015-2016
н.р. та стан ліквідації академзаборгованості
2 семестр
Січень 2016 р.
Звіти викладачів про виконання індивідуальних
планів роботи за 1 семестр 2015-2016 н.р.
Затвердження звіту кафедри про виконання
навчального навантаження за 1 семестр 2015-2016 н.р
.

Зав. кафедри
Алейнікова О.В.,
викладачі кафедри
Викладачі кафедри

Викладачі кафедри

Зав. кафедри
Алейнікова О.В.,
викладачі кафедри
Зав. кафедри
Про початок другого етапу науково-дослідної роботи
Алейнікова О.В.,
та завдання кафедри щодо її вдосконалення
викладачі кафедри
Зав. кафедри
Про стан готовності кафедри до навчального процесу у ІІ
Алейнікова О.В.,
семестрі навчального року
викладачі кафедри
Лютий 2016 р.
Зав. кафедри
Про стан роботи з поновлення інформації на WEB
Алейнікова О.В.,
сторінці кафедри, інституту
викладачі кафедри
Про організацію профорієнтаційної роботи серед
випускників ВНЗ щодо вступу на навчання до Зав. кафедри
університету на магістерську програму «Управління Алейнікова О.В.,
проектами»
викладачі кафедри
Березень 2016 р.

1.

2.

1.
2.

1.
2.

Зав. кафедри, проф.
Про стан підготовки навчально-методичних видань
Алейнікова О.В.,
кафедри.
викладачі кафедри
Зав. кафедри, проф.
Про результати виховної роботи та стан дисципліни
Алейнікова О.В.,
студентів денної форми навчання
викладачі кафедри
Квітень 2016 р.
Про результати рубіжного контролю знань студентів з
навчальних дисциплін кафедри у 2 семестрі 2015Викладачі кафедри
2016 н.р. та заходи з підвищення успішності навчання
Про стан виконання індивідуальних планів видання
Викладачі кафедри
навчальних посібників, підручників, монографій.
Травень 2016 р.
Про стан успішності навчання студентів та готовність Викладачі кафедри
кафедри до літньої заліково-екзаменаційної сесії
2015-2016 н. р.
Звіти викладачів про проміжні результати виконання Викладачі кафеди

1.
2.

комплексної науково-дослідної теми кафедри
Червень 2016 р.
Про результати успішності навчання студентів за
підсумками літньої екзаменаційної сесії 2015-2016
н.р.
Звіти викладачів кафедри про виконання
індивідуальних планів роботи за 2015-2016 н. р.

Викладачі кафедри
Викладачі кафедри

3.

Зав. кафедри
Затвердження звіту кафедри про виконання
Алейнікова О.В.
навчального навантаження за 2015-2016 н.р.
викладачі кафедри

4.

Обговорення попереднього розподілу педагогічного
навантаження та індивідуальних планів роботи
викладачів на 2016-2017 н.р.

Зав. кафедри
Алейнікова О.В.

5.

Обговорення плану роботи кафедри на 2016-2017 н.р.

Зав. кафедри
Алейнікова О.В.

