ПРОТОКОЛ

№1

20 вересня 2016 року
Засідання кафедри
природознавчих наук
Голова – зав.кафедри, проф. Булгар В.В.
Секретар – к.ф.-м.н., доц. Панкратов К.М.
Є присутніми: зав.каф. проф. Булгар В.В., доценти Колесніченко Є.З.,
Савельєв А.О., Панкратов К.М., ст.викладач Кльопова І.В.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ
1. Задачі кафедри на 2016-2017 навчальний рік та забезпечення навчального
процесу для іноземних студентів з повторним вивченням окремих дисциплін.
Зав. каф. проф. Булгар В.В.
2. Обговорення та затвердження навчальних планів всіх профілів навчання на
2016-2017 навчальний рік.
Заст.зав.каф.ст.викл. Кльопова І.В.
3. Обговорення та затвердження робочих навчальних програм з усіх
дисциплін кафедри на 2016-2017 навчальний рік.
Заст.зав.каф.ст.викл. Кльопова І.В.

1. Задачі кафедри на 2016-2017 навчальний рік та забезпечення
навчального процесу для іноземних студентів з повторним вивченням
окремих дисциплін.
СЛУХАЛИ: зав.каф.проф. Булгара В.В.
На початок навчального року на кафедрі природознавчих наук працює
4 викладачі. У зв’язку з труднощами набору іноземних громадян на
підготовчий факультет три викладачі – доценти Колесніченко Є.З.,
Панкратов К.М. та старший викладач Кльопова І.В. згідно наказу ректора
взяті на роботу до 31 жовтня 2016 року.
Всі працюючі викладачі кафедри повинні забезпечити проведення
навчального процесу зі студентами навчальної групи № 7і та студентами,

котрі мають незаліки та незадовільні оцінки за результатами 2 семестру 20152016 навчального року.
Для навчальної групи № 7 складено та затверджено розклад занять,
згідно якого заняття проводять: проф. Булгар В.В. – креслення, доц.
Колесніченко Є.З. – фізика, доц. Панкратов К.М. – математика, ст.викл.
Кльопова І.В. – хімія та інформатика.
Для іноземних студентів з незадовільними оцінками та незаліками за
результатами підсумкового оцінювання знань в 2 семестрі необхідно скласти
розклад проведення консультацій для ліквідацій заборгованостей з кожного
предмета. Встановити терміни ліквідації заборгованостей, довести до
студентів графік ліквідації заборгованостей, отримання заліків з предметів.
Подати до деканату пропозиції про терміни проведення заліків та іспитів з
кожного предмету.
Всім викладачам при проведенні навчальних занять зі студентами
групи № 7 та зі студентами, що мають заборгованості за результатами 2
навчального семестру 2015-2016 навчального року, максимально надати
необхідні методичні матеріали, завдання по контрольним роботам,
передбачивши виконання їх в позанавчальний час, в тому числі й на
самостійну роботу. Інформувати деканат про хід ліквідації заборгованостей
та проведення занять в навчальній групі № 7і.
УХВАЛИЛИ:
1. Проводити навчальні заняття згідно розкладу занять та консультацій,
забезпечити всіх студентів необхідною методичною літературою,
максимально надавати необхідні консультації при ліквідації
заборгованостей.
2. Регулярно інформувати деканат про хід навчальних занять в групі № 7
та терміни ліквідації заборгованостей серед невстигаючих студентів за
результатами 2015 –2016 навчального року.

2. Обговорення та затвердження навчальних планів всіх профілів
навчання на 2016-2017 навчальний рік.
СЛУХАЛИ: Заст. зав. кафедри Кльопову І.В.
Необхідно розглянути навчальні плани для п’яти профілів навчання на
2016-2017 навчальний рік:
- інженерно-технічний профіль навчання;
- інженерно-економічний профіль навчання;
- економічний профіль навчання;
- медіко-біологічний профіль навчання;
- гуманітарний профіль навчання.
Враховуючи досвід попередніх років та беручи до уваги навчальні плани,
рекомендовані Міносвіти України, пропоную затвердити навчальні плани,
також необхідно в навчальних планах констатувати можливість зменшення

навантаження на 25-50% для навчальних груп іноземних студентів з пізнім
заїздом.
УХВАЛИЛИ:
1. Інформацію прийняти до відома.
2. Затвердити навчальні плани на 2016 -2017 навчальний рік для п’яти
профілів навчання.
3. Розробити коригуючи навчальні плани для всіх профілів навчання зі
зменшеним навантаженням на 25-50%.

3. Обговорення та затвердження робочих навчальних програм з усіх
дисциплін кафедри на 2016-2017 навчальний рік.
СЛУХАЛИ: Заст. зав. кафедри ст. викладача Кльопову І.В.
Робочі навчальні програми відкориговані відповідно до діючих
навчальних програм, профілів навчання та графіку навчального процесу на
2016-2017 н.р. Програми складені згідно норм. Всього належить затвердити
програми з:
- Фізики – 3 ( інженерно-технічний, інженерно-економічний, медикобіологічний профілі навчання);
- Математики - 4 (інженерно-технічний, інженерно-економічний,
медико-біологічний, економічний профілі навчання);
- Біології - 1 (медико-біологічний профіль навчання);
- Креслення - 1( інженерно-технічний профіль навчання)
- Основи інформатики та обчислювальної техніки – 5 (інженернотехнічні, інженерно-економічні, медико-біологічні, гуманітарні,
економічні профілі навчання);
- Основи економіки - 1 (економічний профіль навчання);
- Основи
соціальної та економічної географії країн світу – 2
(гуманітарний та економічний профіль навчання);
- Хімії – 3 (інженерно-технічний, інженерно-економічний та медикобіологічний профілі навчання);

УХВАЛИЛИ:
Затвердити робочі навчальні програми з дисциплін кафедри:
- Фізики – 3 ( інженерно-технічний, інженерно-економічний, медикобіологічний профілі навчання);
- Математики - 4 (економічний, інженерно-технічний, інженерноекономічний, медико-біологічний профілі навчання);
- Біології - 1 (медико-біологічний профіль навчання);
- Креслення - 1( інженерно-технічний профіль навчання)

- Основи інформатики та обчислювальної техніки – 5 (інженернотехнічні, інженерно-економічні, медико-біологічні, гуманітарні,
економічні профілі навчання);
- Основи економіки - 1 (економічний профіль навчання);
- Основи соціальної та економічної географії світу – 2 (гуманітарний
та економічний профіль навчання);
- Хімії (інженерно-технічний, інженерно-економічний, медикобіологічний профілі навчання);

Голова

Булгар В.В.

Секретар

Панкратов К.М.

