
КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН
(орієнтовний)

засідань кафедри української мови на 2022/2023 н. р.

2022

Вересень
1. Завдання кафедри української мови на 2022-2023 навчальний рік.
Доповідає завідувач кафедри доц. Філон М.І.
3.Різне.

Жовтень
1. Про забезпечення навчальних дисциплін на соціологічному факультеті.
Доповідач – доц. Літвінова І.М.
2. Звіт керівника діалектологічної практики.
Доповідач – доц. Сердега Р. Л.
3. Про навчальну роботу на 1-х курсах філологічного факультету.
Доповідають викладачі кафедри.
4. Про стан виготовлення магістерських робіт студентами шостого курсу
денного відділення.
Інформують керівники дипломних робіт
5. Про участь студентів у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових
робіт.
Доповідач – доц. Філон М. І.
6. Підготовка студентів до мовно-літературного конкурсу імені Тараса
Шевченка та конкурсу знавців української мови імені П. Яцика.
Доповідачі – доц. Хомік О. Є., доц. Губарева Г.А.
7. Різне.

Листопад
1. Про рекомендацію до захисту магістерських робіт студентів денної та
заочної форм навчання. Доповідають керівники і студенти.
2. Про підготовку до зимової екзаменаційної сесії. Доповідає завідувач
кафедри, викладачі
3. Стан навчальної роботи на 2-4 курсах філологічного факультету.
4. Різне.

Грудень
1. Науково-дослідна робота кафедри в 2022 році.
2. Підготовка до зимової екзаменаційної сесії.
3. Профорієнтаційна робота кафедри української мови.
4. Затвердження тем наукових семінарів та спецкурсів.
5. Звіт керівників педагогічної практики.
5. Різне.

2023



Січень
1. Про результати зимової екзаменаційної сесії.
2. Про підготовку й розміщення на сайті факультету методичної й навчальної
літератури для студентів денної та заочної форми навчання.
3. Різне.

Лютий
1. Про навчальну роботу на першому курсі денного відділення (усі
відділення).
2. Про хід виготовлення дипломних робіт студентами четвертого курсу.
3. Про виготовлення курсових робіт студентами заочного відділення.
4. Різне.

Березень
1. Про навчальну роботу на 3-4-х курсах денного відділення.
2. Про педагогічну практику студентів IV курсу денної форми навчання.
3. Про навчальну роботу студентів у наукових семінарах).
4. Про участь студенів у науковій конференції студентів філологічного
факультету.
5. Різне.

Квітень
1. Про підготовку кафедри української мови до літньої екзаменаційної сесії
2. Про роботу кураторів.
3. Про участь студентів у студентській науковій конференції
4. Різне.

Травень
1. Про хід виготовлення монографічних досліджень. Звіти доц. Філона М. І.,
Літвінової І.М., Бутко С.Г.
2. Звіти аспірантів денної та заочної форми навчання.
3. Різне

Червень
1. Про розподіл академічних доручень на 2023 – 2024 навчальний рік.
2. Рекомендація випускників-магістрів, які закінчили університет із
відзнакою, до аспірантури.
3. Звіт про науково-педагогічну діяльність колективу кафедри у
2022/2023 н. р.

Схвалено на засіданні кафедри української мови
22 вересня 2022 р. (протокол № 2).



Завідувач кафедри
української мови доц. Філон М. І.


