
7. ОРГАНІЗАЦІЙНА РОБОТА № з/п Вид  роботи Підсумковий результат Виконавець Строк виконан-ня Відмітка про виконан-ня 1 2 3 4 5 6 
1 Розглянути на засіданні кафедри, затвердити та забезпечити виконання нормативних кафедральних документів на 2017-2018 н. р.: - положення про кафедру; - план роботи; - індивідуальні плани викладачів; - програми та робочі програми навчальних дисциплін; НМК з дисциплін кафедри; 

документаціязгідно номенклатури кафедри Зав. кафедри, викладачі 30.08.17. 
  2 Здійснити взаємовідвідування лекцій та практичних занять викладачів з дисциплін кафедри Журнал взаімовідвідування занять Зав. кафедри, викладачі І-ІІ півріччя   3 Провести відкриті лекції та практичні заняття з дисциплін кафедри Протоколи засід. кафедри  Зав. кафедри, викладачі І-ІІ півріччя за графіком   4 Заслухати звіти викладачів за І та ІІ півріччя. Звіти Зав. кафедри, викладачі І-ІІ півріччя   5 Заслухати звіти викладачів про результати зимової та літньої  сесії Звіти Зав. кафедри, викладачі І-ІІ півріччя   6 Заслухати звіти викладачів про підсумки виробничої практики практик  Звіти Тупєєв Ю.В.,   Козубенко С.О. Тіхоміров А.І. Протягом року за планом практик   7 Розробити графіки проведення консультацій та здійснювати контроль за самостійною роботою студентів Графік консультацій Викладачі до 15.09.17 р.   8 Скласти план стажування викладачів План стажування Зав. кафедри, викладачі до 01.09.17   9 Готувати студентів до участі у Всеукраїнських студентських науково-практичних конференціях Копії статей Зав. кафедри, викладачі Протягом року   10 Переглянути та доповнити тематику курсових робіт з дисциплін кафедри. тематика курсових робіт Зав. кафедри, викладачі до 15.09.17 р.   11 Використовувати у навчальному процесі технічні засоби навчання (відеофільми, слайди, таблиці, комп’ютерні та мультимедійні технології). Матеріали на електронних носіях Зав. кафедри, викладачі Протягом року   12 Прийняти участь у роботі ректорату, Вченої Ради університету, Ради факультету  фізичної культури та спорту, засіданнях кафедри Регламент роботи університету Зав. кафедри, викладачі Протягом року   13 Надати практичну допомогу у проведенні районних, міських, обласних та республіканських змагань з легкої атлетики, веслувального спорту, туризму.  План Тупєєв Ю.В.,  Демидова І.В. Козубенко С.О. Тіхоміров А.І. За графіком проведення змагань     



 1 2 3 4 5 6 14 Звіт про роботу кафедри за І півріччя та навчальний рік кафедри. Звіти Зав. кафедри січень, червень 2017 р.   15 Річний та піврічний  звіти про виконання НДР кафедри та викладачів. . Звіти   31 грудня 2017, 30 червня  2018 .   16 Організувати роботу наукового та науково-методичних семінарів Звіт Зав. кафедри Протягом року   17 Проводити профорієнтаційну роботу серед учнів ЗОШ, ВУФК, ДЮСШ, ШВСМ та СДЮШОР Списки абітурієнтів Зав. кафедри Протягом року   18 Здійснювати керівництво студентами  у суспільних заходах МНУ ім. В.О.Сухомлинського. План заходів МНУ Зав. кафедри, викладачі Протягом навчального року   19 Проводити виховну роботу зі студентами, які мешкають  гуртожитку № 2  Звіт Викладачі За графіком   20 Проводити виховну роботу під час лекцій, лабораторних, практичних  занять з дисциплін кафедри Звіт Викладачі Протягом навчального року   21 Скласти план виховних заходів у гуртожитку  № 2. План Викладач Козубенко О.С. 15.09.2017   22 Проводити виховну роботу в академічних групах І курсу. Звіт Викладачі . Протягом року   23 Брати участь у виховних заходах на рівні університету, факультету Звіт Зав. кафедри, викладачі Протягом року   24 Робота в міських, обласних та республіканських федераціях та науково-методичних радах з легкої атлетики, плавання, веслувального спорту, боротьби, важкої атлетики. Звіт Викладачі Протягом року   25 Надання допомоги освітнім та спортивним установам в організації, проведенні та суддівстві міських, обласних та республіканських змагань. Звіт Викладачі Протягом року   26 Підготувати суддів для забезпечення суддівства змагань з дисциплін кафедри Звіт Викладачі Протягом року    


