
                                          
                                                            Затверджено на засіданні кафедри  фізичної географії та картографії  

                                                                                                   19 січня 2023 р., протокол №     

ПЛАН ЗАСІДАНЬ КАФЕДРИ ФІЗИЧНОЇ ГЕОГРАФІЇ ТА КАРТОГРАФІЇ  

У 2 СЕМЕСТРІ 2022-2023 н.р. 

 

19 січня 2023 р., четвер, 10.00 год. 

 

1. Підсумки зимового підсумкового контролю та завдання на ІІ семестр. куратори, зав.каф 

2. Підсумки практик осіннього семестру 2022-2023 н.р. Керівники практик  

3. Результати внутрішнього аудиту та напрямки подальшого вдосконалення роботи Ю. І. Прасул 

4. Про підсумки захисту кваліфікаційних робіт магістрів М. В. Прядка 

5. Затвердження виконання викладачами індивідуальних планів у  першому семестрі.  викладачі 

6. Виконання плану засідань кафедри у І семестрі та затвердження плану засідань кафедри 

на другий семестр. 

зав. кафедри 

7. Про підготовку до конференції «Географічні дослідження: історія, сьогодення, 

перспективи» 

Б. О. Шуліка 

8. Затвердження графіків роботи викладачів і співробітників кафедри у 2 семестрі  В.М. Салімон 

9. Погодження графіків роботи навчальних лабораторій і графіків консультацій студентів 

з дисциплін кафедри. 

В.М. Салімон 

Поточні справи.  

 

23 лютого 2023 р., четвер, 10.00 

1. Про хід навчального процесу та організацію самостійної роботи студентів        Викладачі 

2. Про підготовку до навчальних, виробничих практик Керівники практик, 

відповідальні за накази 

3. Підготовка до акредитації ОПП спеціальностей 106 Географія, 014 Середня освіта Гаранти програм 

4. Про підготовку до конференції, присвяченої пам’яті професора Г. П. Дубинського.  Б. О. Шуліка 

5. Про підготовку до 2023-2024 н.р. Освітні програми, навчальні плани.  Гаранти освітніх програм 

6. Сучасний стан та перспективи міжнародних зв’язків: навчальні, наукові А. М. Байназаров 

7. Про наповненість кафедрального сайту В.С. Попов, відповідальні 

за сторінки 

8. Поточні справи.  

 

16-23 березня 2023 р. 

1. Погодження освітніх програм з представниками роботодавців та органів 

студентського самоврядування. Узагальнення пропозицій. Затвердження 

проєктів ОПП і навчальних планів на 2023-24 н.р.  

2. Рекомендація до друку збірника «Проблеми безперервної географічної освіти і  

картографії» 

 

6 квітня 2023 р., четвер, 10.00 

1. Про підготовку до літнього підсумкового контролю, хід навчального процесу та 

самостійної роботи студентів 

Викладачі 

2. Затвердження графіків переддипломної практик бакалаврів Керівники практик, 

відповідальні за накази 

3. Про підготовку до пленарного засідання конференції, присвяченої пам’яті професора 

Г. П. Дубинського. Рекомендація до друку збірника матеріалів конференції 

Керівники секцій, 

Шуліка Б. О. 

4. Про готовність до захисту кваліфікаційних робіт бакалаврів. Затвердження графіку 

захисту кваліфікаційних робіт бакалаврів. 

Наукові керівники, 

 М. В. Прядка 

5. Про стан профорієнтаційної роботи. К. Б. Борисенко, 

викладачі, 

співробітники 

6. Заняття кафедральної групи цивільної оборони А. В. Пілюгін 

7. 

8. 

Про сприяння працевлаштуванню випускників і студентів 

Затвердження робочих навчальних планів на 2023-24 н.р. 

К. Б. Борисенко 

Н. О. Бубир 
 Поточні справи.  

 

20 квітня 2023 р., четвер, 10.00 

1. Про підготовку навчально-методичних видань та участь у проєкті «Каразінський А. М. Байназаров, 



підручник» викладачі 

2. Про підготовку до практики. Затвердження графіків навчальних і виробничих 

практик. 

Керівники практик 

3. Про проведення інструктажу з техніки безпеки і відповідальність керівників 

практик за виконання студентами правил техніки безпеки 

А. В. Пілюгін  

Керівники практик  

4. Про результати конференції, присвяченої пам’яті професора Г. П. Дубинського Б. О. Шуліка 

5. Затвердження індивідуальних завдань студентам 3 (бакалаври) і 1 (магістри) курсів 

на виробничу практику. 

Наукові керівники 

6. Звіт аспірантів. Обговорення результатів роботи. Ю. Ю. Сержантова, 

С. С. Дмітрієв 
 Поточні справи.  

 

18 травня 2023 р., четвер, 10.00 

1. Попередні результати літнього підсумкового контролю.  Викладачі  

2. Рекомендація до друку збірника «Проблеми безперервної географічної освіти і  

картографії» 

О.О. Жемеров,  

Н. В. Свір  

3. Затвердження планів підготовки навчальних лабораторій до 2023-2024 н.р. Зав. лабораторій 

4. Звіт керівників СНТО Керівники СНТО 

5. 

6. 

7. 

Звітування викладачів за 2022-2023 н.р. Затвердження звітів. 

Звіт про роботу та виконання плану роботи кафедри за 2022-2023 н.р. 

Затвердження навчального навантаження викладачів на 2022-2023 н. р. 

Викладачі 

Ю. І. Прасул 

Б. О. Шуліка 

8. Звіт кураторів про роботу зі студентами, анкетування студентів тощо куратори 

9. Орієнтовний розподіл навантаження на 2023-2024 н.р. Б. О. Шуліка 

10. Конкурсні справи?  
 Поточні справи  

 

26 травня – захист переддипломної практики 4 курсу  з одночасним перед захистом 

5-7 червня – перевірка на плагіат  

7-8  червня 2023 р., у залежності від якості кваліфікаційних робіт бакалаврів 

рекомендації до передзахисту, затвердження протоколів перевірки на наявність запозичень 

9 червня 2023 р. офіційний передзахист кваліфікаційних робіт бакалаврів (протокол) 

16 червня 2023 р. – захист кваліфікаційних робіт бакалаврів 

 

 

 

29-30 серпня 2022 р., вівторок-середа, 09.00 

1. Затвердження звітів з практик за весняний семестр керівники практик 

2. Затвердження плану роботи кафедри на 2023-2024 н.р. зав. кафедри 

3.  Погодження робочих програм навчальних дисциплін з представниками роботодавців 

та органів студентського самоврядування. Затвердження робочих програм дисциплін 

та практик. 

викладачі 

4.  

5. 

6. 

Затвердження (перезатвердження) питань підсумкових контролів 

Затвердження плану доручень по кафедрі. 

Виконання плану засідань кафедри у 2 семестрі поточного н. р. і затвердження плану 

засідань кафедри на 1 семестр 2023-2024 н. р. 

викладачі  

зав. кафедри 

зав. кафедри 

 
  Поточні справи   

  

 

 

Зав. кафедри фізичної географії та картографії                                                             Юлія  ПРАСУЛ     


