
ПЛАН РОБОТИ 

кафедри екології 
 

факультету природничо – географічної освіти та екології  

на 2020 / 2021 навчальний рік 
 

1. Коротка довідка про кафедру, циклову комісію.  

1.1. Штат науково-педагогічного (педагогічного) персоналу кафедри,  

циклової комісії на навчальний рік затверджено у кількості 7,5 ставок, із  

них:   
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1.2. Штат навчально-допоміжного персоналу затверджено у кількості 

______  ставок.  

У момент складання плану роботи кафедри, циклової комісії:  

штат НДС і НЛД _____________________осіб;  

докторантів _______________________осіб;  

очних аспірантів _______3___________ осіб;  

заочних аспірантів _________________ осіб;   

здобувачів _________________________осіб;   

Усього на кафедрі (комісії) ___6_________ осіб;  

1.3. У розпорядженні кафедри, циклової комісії знаходяться приміщення  

загальною площею ____105___ кв.м., у тому числі:  

навчальних лабораторій __0__ кімнат площею ___74____ кв.м.;  

комп’ютерних класів ___0___ шт., площею _______ кв.м., 

кількістю_______  комп’ютерів типу ______________;  

лабораторій НДС _____ кімнат площею _______ кв.м.,  

навчальних полігонів _______ площею_______ кв.м. 



 

2. Науково-методичні семінари 

№  

з/п 

Теми  Виконавці  Строк   

проведен 

ня 

Відмітка  

про вико 

нання 

1  2  3  4  5 

1 Он-лайн вебінар 

«Акредитація: як 

підготуватися та 

уникнути помилок?» 

НАЗЯВО Грудень 

2020  

виконано 

2 Науково-практичний 

тренінг  «Дистанційні 

записи навчання та  

підготовка до 

магістерського ЗНО» 

SOVA  Березень  

2021 

 

3 Навчально-методичний 

семінар  

 «Використання 

засобів дистанційного 

навчання в умовах 

дистанційного навчання» 

Зав. кафедри 

екології 

Волошина Н.О. 

Жовтень  

2020  

виконано 

4 Студентська 

конференція (онлайн)  

«Навчальна практика 

студентів-екологів в 

умовах дистанційного 

навчання» 

кафедра  

екології 

Вересень 

2020  

виконано 

5 Зміцнення викладання та 

організаційного 

управління в 

університетах 

Prometeus 

онлайн-курс 

Січень 

2021 

виконано 

6 Підготовка до  

проведення студентської 

конференції «Актуальні 

проблеми екології» 

кафедра  

 

Квітень-

травень 

2021 

 



 

3. Науково-методична робота 

№ 

з/

п  

Вид роботи Підсумковий результат   

(рукопис, друкована праця, 

обсяг, тираж тощо) 

Викона-

вець  

Строк 

прове 

дення 

1  2  3  4  5 

1 Підбір навчального матеріалу для укладання 

екзаменаційних робіт 

Питання, тести, 

перевірочні завдання 

Викладачі 

кафедри 

1-2 

семестри 

2  Проведення відкритих занять Журналі обліку відвідування 

відкритих занять 

Викладачі 

кафедри 

1-2  

семестри 

3 Продовження створення  електронних курсів Moodle та їх 

дидактичне та методичне наповнення 

Методичні  

розробки в системі   

Moodle 

Викладачі 

кафедри 

Упродовж  

навч. року 

4 Підбір навчальних матеріалів  для проведення  

індивідуальних робіт студентів  магістрів спеціальності  101 

Екологія 

Тестування, завдання   

для  

самостійної роботи 

Викладачі 

кафедри 

1-2  

семестри 

5 Підготовка екзаменаційних матеріалів для студентів  

неприродничих спеціальностей та за  спеціальністю 

Тести, завдання, 

екзаменаційні питання 

Викладачі   

кафедри 

1-2  

семестри 

6 Напрям «Зміст, форми, методи та засоби фахової підготовки» 

Тема «Формування  професійної  компетентності 

студентів екологів» 

Статті, тези  на 

конференції , 

семінари, 

методичні 

розробки та посібники 

Викладачі 

кафедри 

Упродовж 

навч. року 



4. Організаційна робота 

№  

з/п 

Вид роботи  Підсумковий  

результат  

Виконавець  Строк 

проведення 

Відмітка   

про  

виконання 

1  2  3  4  5  6 

1  Розподіл навчальних  доручень та педагогічних 

навантажень 

індивідуальний план ВолошинаН.О. вересень  2020 виконано 

2  Складання індивідуальних  планів Індивідуальні  плани Викладачі   

кафедри 

вересень 2020 виконано 

3  Планування наукової роботи  Індивідуальні  

плани 

Викладачі   

кафедри 

вересень 2020 виконано 

4  Підготовка екзаменаційної  документації Білети,  тести,  

завдання 

Викладачі   

кафедри 

грудень  2020  

травень 2021 

5  Звіт викладачів з наукової  роботи Письмовий  звіт Викладачі   

кафедри 

грудень 2020 

6  Звіт викладачів за всіма  видами  робіт Письмовий  звіт Викладачі   

кафедри 

травень  

2021 

7  Участь у роботі ради  

факультету 

Засідання   

Вченої Ради 

ВолошинаН.О. протягом  

року 

8  Взаємовідвідування занять  викладачів Звіт на  кафедрі та 

аналіз  

проведеного заняття 

Викладачі   

кафедри 

протягом  

року 



5. Виховна робота 

№ 

з/п 

Вид роботи  Підсумковий резул

ьтат  (рукопис,   

друкована  праця, 

обсяг,  тираж) 

Виконавець  Строк 

проведення 

1  2  3  4  5 

1  Зустріч з першокурсниками екологами  

факультету природничо  

географічної освіти та екології 

Творчий   

вечір 

Декан та завідувач  кафедри ф-ту   

студентський  актив 

Вересень 

2020 р. 

2  Участь в акціях на допомогу та 

благодійництво 

Звіт на засіданнях 

кафедри 

Волошина Н.О.,  

Шевченко В.Г. 

Протягом  року 

3  Зустріч з експертами галузі людьми  Звіт  студентів   

на кафедрі 

Викладачі кафедри Упродовж 

2021 р. 

4  Міжкафедральний науковий  студентський 

симпозіум 

Тренінг, майстер  

класи, проекти 

Викладачі кафедри педагогіки та 

екології 

Квітень, травень 

2021 р. 

 

6. Підвищення професійного рівня науково-педагогічних  (педагогічних) працівників 

№  

з/п 

Форма підвищення професійного рівня  Прізвище та   

ініціали   

працівника 

Строк   

виконання 

Відмітка про виконання 

1  Стажування. Wyzsza Szkola Turystyki i Ekologii (Sucha 

Beskidzka, Poland) 

Компанець Е.В.  Грудень 

2020 

Certificate of Professional 

Development Nr 40/NS/2020 Sucha 

Beskidzka, 30.12.2020 

 


