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ПЛАН
організаційної роботи кафедри «Автомобілі та трактори»
на 2021/2022 навчальний рік

Кременчук 2021

План організаційної роботи
кафедри «Автомобілі та трактори»
№
п/п

Заходи

Термін
виконання

1
2
3
1 Проведення зборів в а/групах за питаннями:
Протягом року
 виконання внутрішнього розпорядку дня по
університету;
 основні карантинні обмеження, що діють в
Україні.
Правила
профілактики
вірусних
захворювань, зокрема Covid-19.
 техніка безпеки під час проведення занять;
 100 років вищої освіти у Кременчуці;
 220 років Михайлу Васильовичу Остроградському;
 постановка задач на навчальний рік;
 вибори активу а/груп;
 дистанційна та змішана форми навчання в
університеті;
 роль освіти, у тому числі вищої, у житті людини;
 збереження матеріальних цінностей університету;
 дотримання здобувачами освіти принципів і
правил академічної доброчесності під час
здобування вищої освіти;
 ознайомлення з Положенням про проведення
поточного та семестрового контролю;
 робота з студентами щодо участі в анкетуванні, які
проводяться в університеті;
 ознайомлення студентів з змістом ОПП,
компетенція ми, які набуваються під час навчання;
 зміст вибіркової частини та правила вибору
дисциплін з вибіркового блоку;
 оформлення студентами заяв на вибір професійноорієнтованих дисциплін;
 норми діючого законодавства щодо поведінки у
суспільстві, та закону про корупцію;
 можливості працевлаштування випускників за
спеціальністю.
Міжнародна
діяльність
в
університеті;
 особливості вивчення технічних дисциплін.
Науково-дослідна робота студентів;
 Європейський вибір України;
 відвідування студентами занять;
 ліквідація академзаборгованостей.
2 Святкування Дня автомобіліста (поздоровлення,
Жовтень 2021
виставка стіннівок, проведення інтелектуальної
вікторини)
3 Проведення турніру з міні футболу, Кубок
Жовтень 2021
автомобіліста

Виконавець
4
Куратори,
Черниш А.А.

Викладачі,
групи
Черниш А.А.
Клімов Е.С.

4 Проведення турніру з настільного тенісу
присвяченого до дня автомобіліста
5 Робота з батьками. Збори, зустрічі, інформування по
телефону.
6 Участь у спортивних змаганнях «Веселі старти» за
участю студентів 1 курсу
7 Участь у святкуванні 100-річчя вищої освіти у
Кременчуці
8 Організація зустрічі з представниками Громадської
організації "БОЙОВЕ БРАТСТВО". Відвідування
музею.
9 Зустріч із слухачами НВК №2 м. Кременчука,
проведення екскурсій по лабораторіях кафедри АТ,
інтелектуальної вікторини
10 Проведення зустрічі студентів із керівниками
автотранспортних підприємств
11 Проведення зустрічі з працівником поліції на тему
«Правила дорожнього руху. та відповідальність за іх
недотримання»
12 Проведення турніру з шахів присвяченого до дня
автомобіліста
13 Проведення футбольного матчу між викладачами та
студентами кафедри
14 Індивідуальна робота зі студентами.
15 Робота із пільговими категоріями студентів
16 Контроль відвідування. Аналіз успішності.
17 Запрошення на засідання кафедри студентів, які не
виконують навчальну програму, їх батьків
18 Участь у благоустрої території університету та
кафедри
19 Проведення екскурсій студентів на автотранспортні
підприємства, СТО, АТП-15307, Єристівський ГЗК
20 Організація культпоходів груп до музеїв, на виставки
тощо.
21 Відвідування гуртожитку згідно з графіком
чергування
22 Звіти кураторів про виконання плану роботи
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Листопад 2021

Черниш А.А.

Лютий 2022

Клімов Е.С.

Лютий 2022

Черниш А.А.

Квітень 2022
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Протягом року
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