
ЗВІТ 

завідувача лабораторією екології водних організмів біологічного факультету 

Грубника Володимира Валентиновича про виконання плану роботи за 2017 р. 

 

№ Вид запланованої роботи Заходи Виконання 

1. 

 

Розподіляти    обов'язки    між співробітниками 

лабораторії та контролювати їх виконання. 

Розподіл обов'язків між співробітниками згідно з посадовими 

інструкціями та штатним розкладом лабораторії. 

виконано 

 

2. 

Затверджувати     індивідуальні плани роботи співробітників 

лабораторії та постійно тримати на контролі їх виконання. 

Контроль виконання затверджених планів роботи співробітників 

лабораторії шляхом приймання звітів. 

виконано 

3. Вивчати,   узагальнювати    та   розповсюджувати передовий 

досвід організації навчального процесу; 

Щоденно, шляхом наведення прикладів з досвіду організації 

навчального процесу в провідних навчальних закладах. 

виконано 

4. Організовувати проведення конференцій і семінарів з питань 

удосконалення навчальної роботи; 

Проведено низку семінарських занять з питань удосконалення 

навчальної роботи. 

виконано 

5. Своєчасно виконувати рішення та розпорядження, що стосуються 

діяльності лабораторії. 

Рішення та розпорядження деканату, що стосуються діяльності 

лабораторії доведені до відома співробітників та втілені в життя. 
виконано 

6. Підвищувати свої професійні і теоретичні знання. Відвідано конференцію з втілення нових концепцій зоологічних 

досліджень, організовану Харківським національним університетом. 

виконано 

7. Слідкувати за належним збереженням закріпленого за 

лабораторією майна. 

Вчасно проведено інвентаризацію майна лабораторії. виконано 

8.     Здійснювати керівництво роботи лабораторії згідно з планом 

роботи. 

Керівництво лабораторією здійснювалось згідно з затвердженим 

планом роботи. 

виконано 

9. Складати перспективні та поточні плани роботи 

лабораторії 

Перспективні та поточні плани роботи лабораторії складались 

вчасно. 
виконано 

10. Бути присутнім на засіданнях Вченої ради біологічного 

факультету, де розглядаються питання роботи лабораторії. 

Завідувач був присутній на засіданнях вченої ради факультету, де 

розглядались питання роботи лабораторії. 

виконано 

11. Відвідувати заняття викладачів університету з метою вивчення 

передового досвіду та контролювати якість навчального процесу. 

За звітний період відвідані заняття проф. Токарського В.А., проф. 

Шабанова Д.Л., проф. Утевського С.Ю. та інших викладачів 

біологічного факультету. 

виконано 

12. Слідкувати за дотриманням співробітниками лабораторії трудової 

дисципліни, правил внутрішнього розпорядку, техніки безпеки. 

Проведено інструктаж з питань дотримання співробітниками 

лабораторії трудової дисципліни, правил внутрішнього розпорядку, 

техніки безпеки. 

виконано 

13. Відповідати за наслідки роботи лабораторії за всіма напрямами 

діяльності. 

Проведення навчального процесу згідно  з навчальними планами 

біологічного факультету з тих дисциплін, які стосуються напряму 

діяльності лабораторії. 

викопано 

14. Дотримуватися правил техніки безпеки, протипожежних правил, 

промислової санітарії. 

Правила техніки безпеки, протипожежні правила, правила 

промислової санітарії виконувались. 

виконано 

15. Вчасно і якісно виконувати план роботи. План роботи виконано в передбачені терміни. виконано 

 


