ПРОТОКОЛ

№2

18 жовтня 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. Затвердження плану роботи кафедри на 2016-2017 навчальний рік.

Заст.зав.каф.ст.викл. Кльопова І.В.
2. Обговорення та затвердження
кафедри на 2016- 2017 н.р.

навчальних планів роботи викладачів

Викладачі кафедри.
3. Результати заліково-екзаменаційної сесії групи 7-і.
Зав.каф. проф. Булгар В.В.
1. Затвердження плану роботи кафедри на 2016-2017 навчальний рік.
СЛУХАЛИ: заст.зав.каф. Кльопову І.В.
У зв’язку з тим, що зараз на факультеті дуже мало іноземних
студентів, на кафедрі працює 4 викладачі, в тому числі завідувач кафедри,
професор Булгар В.В., доценти Колесніченко Є.З., Панкратов К.М., старший
викладач Кльопова І.В.
Незалежно від контингенту студентів ми повинні спланувати на 20162017 н.р. роботу кафедри природознавчих наук в повному обсязі. Планування
роботи кафедри полягає в забезпеченні навчально-виховного процесу з
іноземними студентами, проведенні наукових досліджень, методичної та
організаційної роботи. Запропонований план роботи враховує всі ці
напрямки, але виконавці поки що не в повному складі. При прийнятті на
роботу інших викадачів до плану будуть вноситись корективи.

УХВАЛИЛИ:
1. Інформацію прийняти до відома.
2. Затвердити план роботи кафедри на 2016-2017 навчальний рік.
2. Обговорення та затвердження навчальних планів роботи викладачів
кафедри на 2016- 2017 н.р.
СЛУХАЛИ: викладачів кафедри за індивідуальними планами роботи на
2016-2017 н.р.
Плани роботи викладачів кафедри складено згідно нормативів.
Спланована робота забезпечує виконання плану роботи кафедри.
У зв’язку з труднощами набору іноземних громадян на підготовчий
факультет та неравномірним заїздом навчальна робота буде плануватись по
мірі заїзду студентів на навчання. Методична, наукова, організаційновиховна роботи заплановані на весь навчальний рік.
УХВАЛИЛИ:
1. Інформацію прийняти до відома.
2. Затвердити індивідуальні плани роботи
викладачів Булгара В.В.,
Колесніченка Є.З., Панкратова К.М., Кльопової І.В.
3. Результати заліково-екзаменаційної сесії студентів групи 7-і.
СЛУХАЛИ: зав.каф. проф. Булгара В.В.
З 1 вересня 2016 року був продовжений навчальний процес в групі 7-і
згідно з календарним планом. Був складений розклад занять (математика –
доцент Панкратов К.М., фізика – Колесніченко Є.З., хімія – Кльопова І.В.,
креслення – Булгар В.В., основи інформатики та обчислювальної техніки –
Кльопова І.В.).
На початок занять в навчальній групі 7-і навчалися 4 студенти за
інженерно-технічним профілем навчання. В подальшому з 27.09.2016 за
пропуски занять та невиконання програми навчання були відраховані з
університету згідно наказу № 765-к від 27.09.2016 студенти Хакімі Амадіауїб
Абдулбарі (Афганістан) та Соуза Франклін Даніель Антоніо (Ангола). В
жовтні до групи було зараховано студента Гутлієва Гадама (Туркменістан)
для ліквідації заборгованостей за минулий навчальний рік з математики,
фізики, хімії.
Навчальні заняття та консультації для студентів проводилися згідно
розкладу занять та консультацій. Після закінчення занять згідно розкладу (з
16.10.2016) були проведені підсумкові консультації та заліки і іспити. Всі
студенти групи 7-і виконали навчальну программу та отримали позитивні
оцінки на заліках та іспитах.

УХВАЛИЛИ:
1. Інформацію зав.кафедри Булгара В.В. прийняти до відома.
2. Результати заліків та іспитів передати до деканату.

Голова

Булгар В.В.

Секретар

Панкратов К.М.

