
ПЛАН ЗАСІДАННЯ КАФЕДРИ МЕНЕДЖМЕНТУ ТА ТУРИЗМУ НА 2021-2022 н.р. 

 

N 

з/п 

Основні питання Строк 

проведення 

Відмітка 

про 

виконання 

  I семестр     

1 

Затвердження плану роботи кафедри на 2021-2022 н. р. 

Обговорення та затвердження оновлених робочих програм з 

урахуванням освітнього процесу на 2021-2022 н. р. 

Готовність методичного забезпечення академічних дисциплін. 

План наукової роботи здобувачів освіти на поточний навчальний 

рік.  

Обговорення та затвердження індивідуальних планів роботи 

викладачів кафедри на 2021-2022 н. р. 

Затвердження методичних рекомендацій по написання та захисту 

кваліфікаційної роботи. 

Різне. 

 

Вересень 

2021 р. 

 

 

 2 

Аналіз форм та методів самостійної роботи студентів 

спеціальності. 

Підвищення ефективності виховної роботи шляхом впровадження 

інноваційних технологій у освітній процес. 

Різне. 

жовтень  

2021 р.  

3  

Затвердження складу комісій по захисту курсових робіт та звітів 

з практик. 

Про роботу наукового гуртка «Топ-менеджер».  

Затвердження орієнтовної тематики курсових робіт з навчальних 

дисциплін.  

Різне. 

листопад 

2021 р.  

 4 

Про готовність студентів до заліково-екзаменаційної сесії. 

Про виконання плану профорієнтаційної роботи кафедри. 

Забезпечення студентів базами практики. 

Затвердження тем та закріплення наукових керівників 

кваліфікаційних робіт студентів.  

Звіт викладачів кафедри за І семестр 2021-2022 н.р. 

Різне. 

грудень 

2021 р.  



 

 

II семестр 

  

6 

Аналіз успішності студентів за результатами екзаменаційно – 

залікової сесії.  

Обговорення питань організації практики студентів.  

Про готовність до акредитаційної експертизи ОПП 

«Менеджмент». 

Різне. 

січень 

2022 р.  

7 

Аналіз якості проведення занять викладачами кафедри.  

Про завершення практики та її результати студентів 

спеціальності. 

Про готовність до проведення міжвузівської конференції спільно 

із кафедрою менеджменту та міжнародних економічних відносин 

Таврійського національного університету імені В.І. Вернадського. 

Різне. 

лютий 

2022 р.  

8 

Необхідність застосування мультимедійних технологій 

студентами при виконанні різних видів самостійної та 

індивідуальної роботи. 

Готовність студентів та викладачів кафедри до Міжнародної 

науково-практичної конференції. 

Різне. 

березень 

2022 р.  

9 

Про результати проведення міжнародної науково-практичної 

конференції. 

Про можливості удосконалення контролю за виконанням 

студентами самостійної роботи. 

Результати обговорення освітніх програм на 2022/2023 н.р. 

Різне. 

квітень 

2022 р.  

10 

Готовність студентів випускних курсів до випускової атестації. 

Аналіз результатів літньої заліково-екзаменаційної сесії студентів 

заочної форми навчання. 

Порядок підготовки членів кафедри до щорічного звіту. 

Різне. 

травень 

2022 р.  

11 

Аналіз проведених заходів зі спеціальності серед викладачів 

кафедри. 

Аналіз результатів студентів спеціальності з випускової атестації.  

Попередній розподіл педагогічного навантаження викладачів 

кафедри на 2021-2022 н.р. 

Звіт викладачів за роботу за рік. 

Звіт завідувача кафедри за рік. 

Різне. 

червень 

2022 р.  

 

 


