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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.
Організаційні заходи щодо якісного проведення заліковоекзаменаційної сесії та завершення навчання у 2016-2017 навчальному році.
Заст. зав. каф. ст.викл. Кльопова І.В.
2. Про результати роботи викладачів кафедри по організації виховної та
культурно-масової роботи з іноземними студентами в 2016-2017 навчальному
році.
Зав. каф. проф. Булгар В.В.
3. Поточні питання.
Затвердження екзаменаційних білетів за предметами кафедри.
Зав. каф. проф. Булгар В.В.
1.
Організаційні заходи щодо якісного проведення заліковоекзаменаційної сесії та завершення навчання у 2016-2017 навчальному
році.
СЛУХАЛИ: заст.зав.каф.ст.викл.Кльопову І.В.
Іноземні студенти підготовчого факультету проходять навчання з
дисциплін кафедри в 11 навчальних групах з різними термінами початку
занять. В квітні поточного року проведена атестація у навчальних групах
з 1 по 8. Іноземні студенти в більшості ліквідували заборгованості за 1
семестр. Таку інформацію з ліквідації заборгованостей терміново

необхідно надати в деканат факультету. Викладачам кафедри необхідно
виставити реальні оцінки за предметами кафедри та проводити
роз’яснювальну роботу серед іноземних студентів з питання атестації.
З 6 по 10 червня буде проведена залікова сесія з предметів кафедри.
Для якісного проведення залікової та екзаменаційної сесії необхідно
виконати слідуючі заходи всім викладачам кафедри:
1.
Провести детальний аналіз поточної успішності іноземних
студентів, їх відвідування занять, планових консультацій, виконання
контрольних робіт та домашніх завдань, їх відношення до організацій
навчального та навчально-виховного процесу.
2.
На основі аналізу п.1 визначити іноземних студентів, котрим
необхідна додаткова увага у вигляді додаткових консультацій та
індивідуальних занять з метою успішного освоєння програм дисциплін
кафедри.
3.
Визначити іноземних студентів, котрі мають багато пропусків
занять, не належним чином відносяться до навчального процесу та мають
значні заборгованості з дисциплін кафедри. Таким чином, визначити
потенціальних “проблемних студентів”. Список таких студентів передати до
деканату з пропозиціями адміністративного реагування та опублікувати в
соціальних мережах.
4.
Всім викладачам на заняттях з дисциплін кафедри провести
роз’яснювальну роботу з технології та значимості заліків, як “допуск” чи
“недопуск” до складання іспитів. Надати конкретну інформацію з темаики (а
також питанням), котрі виносяться на екзамен з дисциплін кафедри та
опублікувати іх в соціальних мережах.
5.
Викладачам кафедри розробити та подати мені на затвердження
екзаменаційні білети з дисциплін кафедри з урахуванням терміну початку
занять в навчальних групах та робочих програм дисциплін.
6.
Всім викладачам кафедри провести залікову сесію з 6 по 10
червня 2017 року. Відомості на кожну навчальну групу та кожну дисципліну
кафедри необхідно відповідно оформити до 10.06.2017 включно. Термін
оформлення та прийняття заліків з предметів, де є диференційні заліки
(основи інформатики та обчислювальної техніки, креслення, історія України,
математика для медичних груп) продовжено до 12.06.2017 р. В інший термін
заліки проводяться згідно направлень деканату.
7.
Всім викладачам підготувати інформацію та відповідним чином
оформити індивідуальні плани викладача.
На засіданні кафедри 29 червня 2017 року розглянути підсумки заліковоекзаменаційної сесії та остаточний звіт про роботу кафедри в 2016-2017
навчальному році.
УХВАЛИЛИ: інформацію прийняти до відома та виконання.

2. Про результати роботи викладачів кафедри по організації виховної та
культурно-масової роботи з іноземними студентами в 2016-2017 році.
СЛУХАЛИ: зав.каф.проф. Булгара В.В.
В 2016-2017 навчальному році всі викладачі кафедри організовували та
приймали участь в заходах з виховної та культурно-масової роботи з
іноземними студентами. Вся ця робота планувалась та виконувалась згідно
плану роботи факультету. Так, всі заплановані заходи з виховної роботи в 1
семестрі були проведені за участю Кльопової І.В., Панкратова К.М.,
Колесніченка Є.З., Савельєва А.О., тобто тих викладачів кафедри, котрі
працювали на кафедрі згідно наказів по ОНПУ.
Викладачі кафедри відвідували студентський гуртожиток, де мешкають
наші іноземні студенти підготовчого факультету. Мазалова С.О.
підтримувала постійний зв’язок з дирекцією БО “Мирний” та неодноразово
відвідувала місце проживання студентів. Також викладачі приймали участь в
підготовці та проведенні новорічних заходів та заходів, що планувались на
період зимових канікул.
В 2 семестрі серед заходів виховного характеру слід виділити екскурсії
по м.Одеса та до катакомб, поїздки до м.Березівки та Умані. Організація та
проведення таких заходів за участю викладачів кафедри сприяли
підвищенню рівня культурного виховання серед іноземних студентів
підготовчого факультету.
УХВАЛИЛИ: інформацію прийняти до відома.
3. Поточні питання.
Затвердження екзаменаційних білетів за предметами кафедри.
СЛУХАЛИ: зав. каф. проф. Булгара В.В.
Всі залікові та екзаменаційні матеріали з дисциплін кафедри підготовлені.
Розроблені, перероблені та відкориговані екзаменаційні білети з:
- математики (інженерно-технічний профіль навчання, економічний
профіль навчання);
- фізики (інженерно-технічний профіль навчання, медико-біологічний
профіль навчання);
- хімії (інженерно-технічний профіль навчання, медико-біологічний
профіль навчання);
- біології (медико-біологічний профіль навчання);
УХВАЛИЛИ:
1. Інформацію прийняти до відома.

2. Всім викладачам кафедри прийняти відповідні заходи щодо підготовки
студентів до заліково-іспитового оцінювання знань студентів.
3. Затвердити залікові та екзаменаційні матеріали з дисциплін кафедри
для проведення літньої сесії 2016-2017 н.р.:
- математики (інженерно-технічний профіль навчання, інженерноекономічний профіль навчання);
- фізики (інженерно-технічний профіль навчання, медико-біологічний
профіль навчання);
- хімії (інженерно-технічний профіль навчання, медико-біологічний
профіль навчання);
- біології (медико-біологічний профіль навчання);
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