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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.,
Савєльєв А.О., Панкратов К.М., ст. викладачі Кльопова І.В., Массанова Н.В.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ
1. Аналіз результатів заліково-екзаменаційної сесії. Рекомендації по
удосконаленню навчальної роботи кафедри у 2 семестрі.

Заст.зав.каф. Кльопова І.В.

2. Звіти викладачів про виконання індивідуальних планів роботи за
перший семестр.
Викладачі кафедри.

3. Результати виконання рішень кафедри за перший семестр.
доц. Панкратов К.М.

1. Аналіз результатів заліково-екзаменаційної сесії. Рекомендації з
удосконалення навчальної роботи кафедри у 2 семестрі.
СЛУХАЛИ: заст.зав.каф.ст.викл.Кльопову І.В.

В заліковій сесії, по кафедрі природознавчих наук, що відбулась з
16.01.17 по 20.01.17 р., прийняли участь 1 медична та 3 інженерні навчальні
групи. Групи 6-м, 7-і у зв’язку з пізнім заїздом працювали на канікулах
згідно розкладу занять. У зв’язку з тим, що відсутні групи економічного
напрямку навчання, іспит з математики у першому семестрі не заплановано.
Загальна кількість студентів, які вийшли на залікову сесію - 38. З них
26 студентів – інженерного напрямку навчання; 10 студентів - медичного
напрямку навчання. Двоє студентів не прийняли участь в заліковій сесії :
- Дженгіз Бурак (Туреччина), гр.1-і;
- Уеслаті Джихед (Туніс), гр. 5-м.
За результатами сесії успішно подолали програму 32 студенти, незадовільні
оцінки мають 4 студенти. Одну незадовільну оцінку мають 3 студенти, дві
незадовільні оцінки має 1 студент. Якщо брати результати сесії за
предметами, то:
 з математики (26 студентів)
успішних -22;
неуспішних -4.
- з фізики (9 студентів)
успішних – 8;
неуспішних -1.
- з хімії (9 студентів)
успішних -9
 з біології (10 студентів)
успішних -10
Зараз аналіз успішності провести складно у зв'язку з великим
розходженням відносно кількості заліків в навчальних групах навіть за
однаковими напрямками навчання, різними об’ємами дисциплін, які винесені
на заліки.
УХВАЛИЛИ:
1.

Довести до відома слухачів результати сесії.

2.
Запрошувати слухачів, які мають незадовільні оцінки та незаліки, на
консультації, домагатися від них відпрацювання пропущених занять та
контрольних робіт. Надати термін відпрацювання до 01.03.2017 р.

3.

Інформацію розмістити в соціальних мережах.
2. Звіти викладачів про виконання індивідуальних планів роботи за
перший семестр. Аналіз роботи кафедри у першому семестрі та задачі
на другий семестр.

Звіти викладачів про виконання індивідуальних планів за 1 семестр.

СЛУХАЛИ: проф. Булгара В.В.
1. Виконано 102 години навчальної роботи;
2. Методична, наукова та організаційна
розділам плану. Зауважень немає.

робота виконана по всім

Результати голосування:
За - 6; проти – немає; утрималось- немає.
УХВАЛИЛИ:
Індивідуальний план вважати виконаним. Зауважень немає.
СЛУХАЛИ: доц. Панкратова К.М.
1. Виконано 289,5 годин навчальної роботи;
2. Методична, наукова та організаційна
розділам плану.

робота виконана по всім

Результати голосування:
За - 6; проти – немає; утрималось- немає.
УХВАЛИЛИ:
Індивідуальний план вважати виконаним. Зауважень немає.
СЛУХАЛИ: доц. Колесніченка Є.З.
1.Виконано 241,25 годин навчальної роботи;
2.Методична, наукова та організаційна
розділам плану.
Результати голосування:
За - 6; проти – немає; утрималось- немає.

робота виконана по всім

УХВАЛИЛИ:
Індивідуальний план вважати виконаним. Зауважень немає.
СЛУХАЛИ: ст. викладача Кльопову І.В.
1. Виконано 178,25 годин навчальної роботи;
2. Методична, наукова та організаційна
розділам плану.

робота виконана по всім

Результати голосування:
За - 6; проти – немає; утрималось- немає.
УХВАЛИЛИ:
Індивідуальний план вважати виконаним. Зауважень немає.
3. Результати виконання рішень кафедри за І семестр.
СЛУХАЛИ: доц. Панкратова К.М.
Всі рішення кафедри за поточний період були виконані згідно термінів їх
виконання.
УХВАЛИЛИ:
Інформацію прийняти до відома.
Голова

Булгар В.В.

Секретар

Панкратов К.М.

