МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Національний університет «Запорізька політехніка»
Інститут, факультет
Кафедра

ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ПЛАН
РОБОТИ ВИКЛАДАЧА ТА ЇЇ ОБЛІК
(прізвище, ім’я, по батькові)

VII. ЗАУВАЖЕННЯ ОСІБ, ЯКІ ПЕРЕВІРЯЮТЬ РОБОТУ КАФЕДРИ
Дата

Зміст зауважень

Форма № 10

Підпис

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ
Національний університет «Запорізька політехніка»
Інститут, факультет
Кафедра

ІНДИВІДУАЛЬНИЙ ПЛАН
РОБОТИ ВИКЛАДАЧА ТА ЇЇ ОБЛІК
(прізвище, ім’я, по батькові)

Навчальний
рік
20__/20__
20__/20__
20__/20__
20__/20__
20__/20__

Посада

Науковий
ступінь

Вчене звання

Ставка
або її
частина

Примітка

Шифр груп (потоків)

3

4

5

6

Проведення
індивідуальних занять

Кількість студентів

2

Проведення
семінарських занять

Курс навчання

1

Проведення
лабораторних занять

Спеціальність,
інститут, факультет

Проведення
практичних занять

Назва навчальних дисциплін і
видів навчальної роботи

пл. вк. пл. вк.

пл. вк.

пл. вк.

пл. вк.

9

10

11

Читання лекцій

№ з/п

VI. ВИСНОВОК ПРО ВИКОНАННЯ ПЛАНУ

7

8

денна

Форма навчання

І. НАВЧАЛЬНА РОБОТА

заочна, дистанційна

Усього

Усього

денна

Разом за I семестр

заочна, дистанційна

Усього

Усього
Разом за II семестр
Разом за навчальний рік (денна)
Разом за навчальний рік заочна (дистанційна)
Усього за навчальний рік

Затверджено на засіданні кафедри «_____» ______________ 20____ року

Протокол № _____________

Навчальний рік,
семестр

Зміст

Підпис
завідувача
кафедри

1

2

3

Дата, вид робіт
Зміст внесених змін та їх обґрунтування
Підпис
завідувача
кафедри

1
2
3

пл.

12

вк.
пл.

13

рефератів,
аналітичних
оглядів,
перекладів
розрахункових,
графічних,
розрахунковографічних робіт

пл.

14

пл.
пл.
пл.

вк.

Викладач _________________

15

вк.

16

вк.

17

			

вк.

18

Керівництво і приймання
індивідуальних завдань:

19
20
21

пл. вк. пл. вк. пл. вк. пл. вк. пл. вк.

22

пл.

Завідувач кафедри ________________
(підпис)

23
вк.

24

УСЬОГО

Керівництво
аспірантами,
здобувачами та
стажуванням викладачів

Керівництво,
консультування,
рецензування та
проведення захисту
дипломних проектів
(робіт)

Проведення атестації

Керівництво навчальною
і виробничою практикою

Проведення
семестрових екзаменів

Проведення заліку

курсових
проектів, робіт

Перевірка контрольних
(модульних) робіт, що
виконуються під час
самостійної роботи

вк.

Перевірка контрольних
(модульних) робіт, що
виконуються під час
аудиторних занять

Проведення
екзаменаційних
консультацій

Проведення
консультацій протягом
семестру

V. ПЕРЕЛІК ЗМІН У ПЛАНІ РОБОТИ ВИКЛАДАЧА
на 20___/20___ навчальний рік

пл. вк.

25

___________________
(прізвище та ініціали)

20____ / 20____ навчальний рік

4

5

6

Проведення
індивідуальних занять

Шифр груп (потоків)

3

Проведення
семінарських занять

Кількість студентів

2

Проведення
лабораторних занять

Курс навчання

1

Проведення
практичних занять

Спеціальність,
інститут, факультет

пл. вк. пл. вк.

пл. вк.

пл. вк.

пл. вк.

9

10

11

Читання лекцій

№ з/п

Назва навчальних дисциплін і
видів навчальної роботи

7

8

денна

Форма навчання

І. НАВЧАЛЬНА РОБОТА
1

2

Викладач ________

3

4

Завідувач кафедри ________

(підпис)

(підпис)

Усього

5

__________________
(прізвище та ініціали)

20____ / 20____ навчальний рік
2

3

4

5

заочна, дистанційна

1

Усього
Разом за I семестр

денна

Викладач ________

Завідувач кафедри ________

(підпис)

(підпис)

__________________
(прізвище та ініціали)

20____ / 20____ навчальний рік
1

2

3

4

5

заочна, дистанційна

Усього

Усього
Разом за II семестр
Разом за навчальний рік (денна)
Разом за навчальний рік заочна (дистанційна)
Усього за навчальний рік

Затверджено на засіданні кафедри «_____» ______________ 20____ року

Викладач ________
Протокол № _____________

(підпис)

Завідувач кафедри ________
(підпис)

__________________
(прізвище та ініціали)

пл.

вк.

12

Викладач ________

Завідувач кафедри ________

(підпис)

(підпис)

пл.

вк.

13

вк.

17

пл. вк. пл. вк. пл. вк. пл. вк. пл. вк.

18

19

20

21

пл.

22

вк.

23

УСЬОГО

Керівництво
аспірантами,
здобувачами та
стажуванням викладачів

пл.

вк.

16

Керівництво,
консультування,
рецензування та
проведення захисту
дипломних проектів
(робіт)

пл.

вк.

15

Проведення атестації

пл.

вк.

14

Керівництво навчальною
і виробничою практикою

пл.

Проведення
семестрових екзаменів

5

Проведення заліку

4

курсових
проектів, робіт

3

розрахункових,
графічних,
розрахунковографічних робіт

2

Керівництво і приймання
індивідуальних завдань:

рефератів,
аналітичних
оглядів,
перекладів

Позначка про
виконання

Перевірка контрольних
(модульних) робіт, що
виконуються під час
самостійної роботи

Строк
виконання

Перевірка контрольних
(модульних) робіт, що
виконуються під час
аудиторних занять

1

Зміст

Підсумковий
результат

Проведення
екзаменаційних
консультацій

№
з/п

на 20___/20___ навчальний рік
Проведення
консультацій протягом
семестру

ІV. ОРГАНІЗАЦІЙНА РОБОТА на 20____ / 20____ навчальний рік

пл. вк.

24

25

__________________
(прізвище та ініціали)

20____ / 20____ навчальний рік
1

2

Викладач ________
(підпис)

3

4

Завідувач кафедри ________
(підпис)

5

__________________
(прізвище та ініціали)

Викладач _________________

			

Завідувач кафедри ________________
(підпис)

___________________
(прізвище та ініціали)

20____ / 20____ навчальний рік

4

5

6

Проведення
індивідуальних занять

Шифр груп (потоків)

3

Проведення
семінарських занять

Кількість студентів

2

Проведення
лабораторних занять

Курс навчання

1

Проведення
практичних занять

Спеціальність,
інститут, факультет

пл. вк. пл. вк.

пл. вк.

пл. вк.

пл. вк.

9

10

11

Читання лекцій

№ з/п

Назва навчальних дисциплін і
видів навчальної роботи

7

8

денна

Форма навчання

І. НАВЧАЛЬНА РОБОТА
1

2

Викладач ________

3

4

Завідувач кафедри ________

(підпис)

(підпис)

Усього

5

__________________
(прізвище та ініціали)

20____ / 20____ навчальний рік
2

3

4

5

заочна, дистанційна,

1

Усього
Разом за I семестр

денна

Викладач ________

Завідувач кафедри ________

(підпис)

(підпис)

__________________
(прізвище та ініціали)

20____ / 20____ навчальний рік
1

2

3

4

5

заочна, дистанційна

Усього

Усього
Разом за II семестр
Разом за навчальний рік (денна)
Разом за навчальний рік заочна (дистанційна)
Усього за навчальний рік

Затверджено на засіданні кафедри «_____» ______________ 20____ року

Викладач ________
Протокол № _____________

(підпис)

Завідувач кафедри ________
(підпис)

__________________
(прізвище та ініціали)

пл.

вк.

12

Викладач ________

Завідувач кафедри ________

(підпис)

(підпис)

пл.

вк.

13

вк.

17

пл. вк. пл. вк. пл. вк. пл. вк. пл. вк.

18

19

20

21

пл.

22

вк.

23

УСЬОГО

пл.

вк.

16

Керівництво
аспірантами,
здобувачами та
стажуванням викладачів

пл.

вк.

15

Керівництво,
консультування,
рецензування та
проведення захисту
дипломних проектів
(робіт)

пл.

вк.

14

Проведення атестації

пл.

Керівництво навчальною
і виробничою практикою

5

Проведення
семестрових екзаменів

4

Проведення заліку

3

курсових
проектів, робіт

2

розрахункових,
графічних,
розрахунковографічних робіт

1

Керівництво і приймання
індивідуальних завдань:

рефератів,
аналітичних
оглядів,
перекладів

(рукопис, друкована
праця, обсяг, тираж
тощо)

Позначка про
виконання

Перевірка контрольних
(модульних) робіт, що
виконуються під час
самостійної роботи

Зміст

Строк
виконання

Перевірка контрольних
(модульних) робіт, що
виконуються під час
аудиторних занять

№
з/п

на 20___/20___ навчальний рік

Проведення
екзаменаційних
консультацій

Підсумковий
результат

Проведення
консультацій протягом
семестру

ІІІ. НАУКОВА РОБОТА на 20____ / 20____ навчальний рік

пл. вк.

24

25

__________________
(прізвище та ініціали)

20____ / 20____ навчальний рік
1

2

Викладач ________
(підпис)

3

4

Завідувач кафедри ________
(підпис)

5

__________________
(прізвище та ініціали)

Викладач _________________

			

Завідувач кафедри ________________
(підпис)

___________________
(прізвище та ініціали)

20____ / 20____ навчальний рік

4

5

6

Проведення
індивідуальних занять

Шифр груп (потоків)

3

Проведення
семінарських занять

Кількість студентів

2

Проведення
лабораторних занять

Курс навчання

1

Проведення
практичних занять

Спеціальність,
інститут, факультет

пл. вк. пл. вк.

пл. вк.

пл. вк.

пл. вк.

9

10

11

Читання лекцій

№ з/п

Назва навчальних дисциплін і
видів навчальної роботи

7

8

денна

Форма навчання

І. НАВЧАЛЬНА РОБОТА
1

2

Викладач ________

3

4

Завідувач кафедри ________

(підпис)

(підпис)

Усього

5

__________________
(прізвище та ініціали)

20____ / 20____ навчальний рік
2

3

4

5

заочна, дистанційна

1

Усього
Разом за I семестр

денна

Викладач ________

Завідувач кафедри ________

(підпис)

(підпис)

__________________
(прізвище та ініціали)

20____ / 20____ навчальний рік
1

2

3

4

5

заочна, дистанційна

Усього

Усього
Разом за II семестр
Разом за навчальний рік (денна)
Разом за навчальний рік заочна (дистанційна)
Усього за навчальний рік

Затверджено на засіданні кафедри «_____» ______________ 20____ року

Викладач ________
Протокол № _____________

(підпис)

Завідувач кафедри ________
(підпис)

__________________
(прізвище та ініціали)

пл.

вк.

12

Викладач ________

Завідувач кафедри ________

(підпис)

(підпис)

пл.

вк.

13

вк.

17

пл. вк. пл. вк. пл. вк. пл. вк. пл. вк.

18

19

20

21

пл.

22

вк.

23

УСЬОГО

пл.

вк.

16

Керівництво
аспірантами,
здобувачами та
стажуванням викладачів

пл.

вк.

15

Керівництво,
консультування,
рецензування та
проведення захисту
дипломних проектів
(робіт)

пл.

вк.

14

Проведення атестації

пл.

Керівництво навчальною
і виробничою практикою

5

Проведення
семестрових екзаменів

4

Проведення заліку

3

курсових
проектів, робіт

2

розрахункових,
графічних,
розрахунковографічних робіт

1

Керівництво і приймання
індивідуальних завдань:

рефератів,
аналітичних
оглядів,
перекладів

(рукопис, друкована
праця, обсяг, тираж
тощо)

Позначка про
виконання

Перевірка контрольних
(модульних) робіт, що
виконуються під час
самостійної роботи

Зміст

Строк
виконання

Перевірка контрольних
(модульних) робіт, що
виконуються під час
аудиторних занять

№
з/п

на 20___/20___ навчальний рік

Проведення
екзаменаційних
консультацій

Підсумковий
результат

Проведення
консультацій протягом
семестру

II. МЕТОДИЧНА РОБОТА на 20____ / 20____ навчальний рік

пл. вк.

24

25

__________________
(прізвище та ініціали)

20____ / 20____ навчальний рік
1

2

Викладач ________
(підпис)

3

4

Завідувач кафедри ________
(підпис)

5

__________________
(прізвище та ініціали)

Викладач _________________

			

Завідувач кафедри ________________
(підпис)

___________________
(прізвище та ініціали)

заочна, дистанційна

денна

заочна, дистанційна

денна

Шифр груп (потоків)

3
4
5
6

Затверджено на засіданні кафедри «_____» ______________ 20____ року
пл. вк. пл. вк.
пл. вк.
пл. вк.
пл. вк.

9
10
11

7
8

Протокол № _____________

пл.

12

вк.
пл.

13

рефератів,
аналітичних
оглядів,
перекладів
розрахункових,
графічних,
розрахунковографічних робіт

пл.

14

пл.
пл.
пл.

вк.

Викладач _________________

15

вк.

16

вк.

17

			

вк.

18

Керівництво і приймання
індивідуальних завдань:

19
20
21

пл. вк. пл. вк. пл. вк. пл. вк. пл. вк.

22

пл.

Завідувач кафедри ________________
(підпис)

23
вк.

24

УСЬОГО

Керівництво
аспірантами,
здобувачами та
стажуванням викладачів

Керівництво,
консультування,
рецензування та
проведення захисту
дипломних проектів
(робіт)

Проведення атестації

Керівництво навчальною
і виробничою практикою

Проведення
семестрових екзаменів

Проведення заліку

курсових
проектів, робіт

Перевірка контрольних
(модульних) робіт, що
виконуються під час
самостійної роботи

вк.

Перевірка контрольних
(модульних) робіт, що
виконуються під час
аудиторних занять

Проведення
екзаменаційних
консультацій

Проведення
консультацій протягом
семестру

Проведення
індивідуальних занять

Кількість студентів

2

Проведення
семінарських занять

Курс навчання

1
Проведення
лабораторних занять

Спеціальність,
інститут, факультет
Проведення
практичних занять

Назва навчальних дисциплін і
видів навчальної роботи
Читання лекцій

№ з/п

Форма навчання

І. НАВЧАЛЬНА РОБОТА
на 20___/20___ навчальний рік

пл. вк.

25

Усього

Разом за I семестр

Усього

Усього

Разом за II семестр

Усього

Разом за навчальний рік (денна)

Разом за навчальний рік заочна (дистанційна)

Усього за навчальний рік

___________________
(прізвище та ініціали)

