
План 
роботи кафедри гігієни та екології№4 на 2017-2018 навчальний рік 

1.Навчально-методична робота. 

№ Заходи Термін 

виконання 

Виконавець 1 Іримі-

тка 

1.1. Розробка документів і планування 

1.1.1. Складання та затвердження ро-

бочих навчальних програм, пла-

нів з дисциплін на поточний рік. 

серпень-

вересень 

зав. кафедри 

1.1.2. Складання і затвердження кален-

дарно-тематичних планів, лекцій 

і практичних занять для студен-

тів 2 курсу стоматологічного фа-

культету, 3 та 6 курсів медико-

психологічного, 3 курсу медич-

них факультетів № 2, 3, а також 

інтернів за фахом «Загальна гігі-

єна», курс «Гігієна харчування» 

слухачів ФПК. 

серпень-

вересень, 

січень 

куратори ку-

рсів 

1.1.3. Складання індивідуальних пла-

нів роботи та посадових 

обов'язків викладачів. 

до 15.09 усі викладачі 

1.1.4. Розподіл педнавантаження між 

викладачами кафедри. 

до 15.09 зав. кафедри 

1.1.5. Складання річного звіту кафед-

ри. 

травень-

червень 

зав. кафедри 

1.2. Методичні наради кафедри 

1.2.1. Затвердження плану роботи ка-

федри на поточний рік (не мен-

ше, ніж 2 рази на місяць). 

сері ІЄН ь-

вересень 

зав. кафедри 

1.2.2. Затвердження тематичних планів 

лекцій, практичних занять, СРС . 

серпень, 

січень 

зав. кафедри 

1.2.3. Затвердження методичних роз-

робок, тез і текстів лекцій, змін 

та доповнень до робочих навча-

льний програм дисциплін. 

протягом 

року 

зав. кафедри 

1.2.4. Придбання устаткування, облад-

нання для організації занять на 

стоматологічному, медичних, 

медико-психологічному факуль-

тетах. 

протягом 

року 

зав. кафедри 



1.3. Вдосконалення і о і п имізаніи викладання 

1.3.1. Доповнення та затвердження ме- протягом відповідальні 

тодичних матеріалів до практич- року викладачі, згі-

них занять та лекцій для студен- дно з розподі-

тів стоматологічного (2 курс), лом 

медичних факультетів (3 курс), 

медико-психологічного факуль-

тету (3, 6 курси), інтернів, слуха-

чів ФПК. 

1.3.2. Створення та доповнення мето- протягом викладачі 

дичних матеріалів до елективно- року кафедри 

го курсу «Нутриціологія» для 

студентів медичних та стомато-

логічного факультету українсь-

кою та англійською мовами. 

1.3.3. Придбання оргтехніки. протягом 

року 

зав. кафедри 

1.4. Підвищення кваліфікаці ї викладачів і лаборантів 

1.4.1. Забезпечення підвищення квалі-

фікації викладачів. 

протягом 

року 

зав. кафедри 

1.4.2. Проведення показових занять та 

лекцій. 

протягом 

року 

зав. кафедри 

1.5. Навчально-методична робота 

1.5.1. Участь в навчально-методичних згідно 3 зав. кафедри 

конференціях, семінарах, нара- пропози- та викладачі 

дах різних рівнів. ціями кафедри 

1.5.2. Доповнення та оновлення наоч- протягом відповідальні 

но-агітащиних матеріалів. року викладачі, згі-

дно з розподі-

лом 

2. Виховна робота 

2.1. Систематичне проведення вихо-

вної роботи серед студентів та 

викладачів, участь у просвітни-

цькій роботі з населенням. 

протягом 

року 

усі викладачі 

2.2. Забезпечення роботи студентсь- протягом зав. кафедри, 

кого наукового гуртка року куратор 

План роботи затверджений методичною нарадою співроб ітників кафедри 

" 3 1 " серпня 2017 року . Протокол № 2 . 

Завідувач кафедри гігієни та екологі ї № 4 , 

доцент Н.В. Велика 


