Завдання на січень-лютий 2015 року для професорсько-викладацького
складу Інституту людини

№

Види роботи

1

Узгодити графік складання академічної
заборгованості студентів за
результатами навчання у І півріччі
Узгодити і затвердити розклад
проведення «повторних курсів» для
студентів за результатами навчання у І
півріччі
Розробити та подати на затвердження
робочі навчальні програми дисциплін
на ІІ півріччя 2014-2015 н.р.

До 29.12.2014

Разом
з Клішевич Н.А.

До 9.02.2015

Разом
з Клішевич Н.А.

До 15.02.2015

З 2 лютого
працюватиме
ресурсний центр, де
можна ознайомитися
з новими
надходженнями та
включити їх до
переліку літератури
до курсу

Розробити, роздрукувати та затвердити
екзаменаційні білети на
компетентнісних засадах для
семестрового контролю
Розробити електронні навчальні курси
для дисциплін ІІ півріччя 2014-2015 н.р.
для студентів заочної форми навчання
2014 року вступу

До 15.02.2015

2

3

4

5

Термін
виконання
Навчально-методична робота

До 15.02.2015

6. Подати на сертифікацію ЕНК
дисциплін 1 півріччя для студентів
заочної форми навчання 2014 року
вступу
7. Зробити необхідне редагування
електронних курсів

Лютий 2015 р.

8. Всім викладачам перейти на
користування корпоративною поштою

Січень 2015 р.

Лютий 2015 р.

Примітка

З 16 січня з 10.00 до
16.00 можна
звертатися за
консультаціями до
Качанюк Н.В. у 323
кабінет
Для викладачів, які
вже мають
розроблені курси
Урахувати
зауваження,
зроблені
Лєонтьєвою О.В. та
рішення Вченої ради
Інституту людини
від 17 грудня 2014 р.
Зроблена повторна
розсилка адрес на
кафедри 22
грудня2014 р.

Наукова робота
1. Підготувати наукову статтю до
вітчизняного чи зарубіжного журналу

Січень-лютий

2. Розмістити публікації за 2014 рік у
репозиторії

Січень-лютий

3. Створити профіль у гугл академії

Січень-лютий

Інформацію про
розміщення
публікації переслати
на електронну
пошту Терещенко
М.В.
до 1 березня
З 16 січня з 10.00 до
16.00 можна
звертатися за
консультаціями до
Качанюк Н.В. у 323
кабінет
Обов’язково для
професорів,
доцентів, докторів
наук
Всі інші за
бажанням.
Інструкція по
створенню профілю
надіслана на
кафедри 22 грудня.
З 16 січня з 10.00 до
16.00 можна
звертатися за
консультаціями до
Качанюк Н.В. у 323
кабінет

Профорієнтаційна робота
Провести профорієнтаційну зустріч з
випускниками шкіл за місцем
проживання викладача

лютий

Рекламноінформаційні
матеріали взяти на
кафедрах або у
Павлюка Р.О.
Інформацію про
зустріч направити на
електронну пошту
Павлюка Р.О. та
розмістити на
сторінках кафедри

