
Графік проведення засідань кафедри теорії держави і права 

на ІІ семестр 2019-2020 н.р. 

№ 

з\п 

Тема  

засідання 

Дата  

проведення 

Час 

 проведення 

Місце 

проведення 
1 2 3 4 5 

1.  1.Про підготовку роботи кафедри у 2 

семестрі 2019-2020 н.р. 

2. Про профорієнтаційну роботу викладачів 

кафедри. 

3. Про наукові заходи за участю викладачів 

кафедри теорії держави і права. Виконання. 

4. Затвердження завдання індивідуальних 

програм підвищення кваліфікації 

(стажування) доц. Хомишин І.Ю., НУ 

"Львівська політехніка"; проф. Остапенко 

О.І. НУ "Львівська політехніка"; доц. 

Скочиляс-Павлів О.В. НУ "Львівська 

політехніка"; ас. Сливка М.М. НУ 

"Львівська політехніка". 

Термін стажування з 12.03.2020 р. до 

12.06.2020 р.  

5. Про роботу викладачів кафедри над 

проєктами силабусів дисциплін. 

 

 

7 лютого  

2020 р. 

 

 

13.30 

 

вул. 

Тершаківців,2а 

ауд.415 

2.  1.Про стан наукової роботи та розробку 

науково-дослідної теми. 

2. Виконання плану роботи кафедри. 

3. Про підготовку студентів до 

студентської конференції.  

4. Про роботу кафедральних гуртків. 

 

 

11 березня  

2020 р. 

 

13.30 

 

вул.Самчука,9 

ауд.520 

3.  1. Про ведення поточної документації та 

стан методичного забезпечення навчальних 

дисциплін (робочі та навчальні програми, 

дистанційні курси, завдання для 

самостійної роботи) 

2. Про проведення науково-практичних 

заходів викладачами кафедри. 

3. Затвердження екзаменаційних білетів. 

4. Про профорієнтаційну роботу викладачів 

кафедри.  

 

 

 

 

10 квітня  

2020 р. 

 

 

 

 

13.30 

 

 

 

 

вул.Самчука,9 

ауд.520 

4.  1. Про підготовку до літньої заліково – 

екзаменаційної сесії та попередні підсумки 

роботи студентів над дипломними 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



проектами. 

2. Про підготовку звітів: про роботу 

кафедри за 2019-2020 н.р.; 

про науково-дослідну роботу викладачів 

кафедри за 2019-2020 н.р. 

3. Затвердження білетів на державні 

екзамени. 

4. Про підготовку звіту з наукової та 

виховної роботи.  

 

 

14 травня  

2020 р. 

 

 

13.30 

 

 

вул.Самчука,9 

ауд.520 

5.  1. Про результати проведення навчально-

виховних наукових та профорієнтаційних 

заходів викладачами кафедри у 2019-2020 

н.р. 

2. Звіти викладачів кафедри про навчально-

методичну і наукову роботу за  період з 

вересня 2019 року по червень 2020 року. 

3. Про рейтингове оцінювання діяльності 

викладачів кафедри.  

 

 

5 червня  

2020 р. 

 

 

13.30 

 

 

вул.Самчука,9 

ауд.520 

6.  1. Про підсумки  літньої заліково – 

екзаменаційної сесії.  

2.Попередній розподіл педагогічного 

навантаження 2020-2021 н.р. 

3. Затвердження звітів про роботу кафедри 

та виконання педнавантаження 

викладачами кафедри у 2019-2020 н.р.  

4. Оновлення робочих програм кафедри. 

 

 

 

26 червня 

2020 р. 

 

 

 

13.30 

 

 

 

вул.Самчука,9 

ауд.520 

 

Завідувач кафедри                                                                  проф. Вдовичин І.Я. 

 


