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1. Робота вченої ради факультету 

 

Дата 

проведенн

я 

Питання, що розглядаються Доповідачі  

27.08.2021 

1. Про готовність факультету до роботи та завдання 

на 2021 - 2022 н. р. 
декан факультету  

2. Результати профорієнтаційної роботи 2020-2021 

н.р. 

Результати літньої вступної кампанії за ОР бакалавр 

та магістр. 

Затвердження плану профорієнтаційної роботи на 

2021-2022 н. р. 

декан факультету, 

зав. кафедрами 

3. 3атвердження планів роботи деканату, фізико-

математичного факультету, методичної комісії, 

виховної роботи, наукової роботи на 2021-2022 н.р. 

декан факультету, 

заступники 

декана, голова 

методичної 

комісії 

4. Про надання дозволу на читання лекційних курсів 

викладачам фізико-математичного факультету, які 

не мають наукових ступенів і вчених знань. 

декан факультету, 

зав. кафедрами 

5. Різне  

30.09.2021 

1. Затвердження тем кваліфікаційних робіт 

студентів денної форми навчання на 2021-2022 н.р. 

зав. кафедрами, 

голова 

методичної 

комісії 

2. Про організацію педагогічної (виробничої) 

практики студентів ОР магістр 2-го року навчання. 

Затвердження положень про педагогічну практику. 

зав. кафедрами, 

методисти 

3. Затвердження робочих програм навчальних 

дисциплін на 2021-2022 н.р. 

декан факультету, 

зав. кафедрами 

4. Різне  

28.10.2021 

1. Про особливості роботи методичної комісії 

факультету та її роль в організації навчального 

процесу 

голова 

методичної 

комісії 

2. Обрання кандидатур професорсько-

викладацького складу за конкурсом 
декан факультету 

3. Про організацію педагогічної практики студентів 

ОР «Магістр» 2-го року навчання 
зав. кафедрами  

4. Різне  



25.11.2021 

1. Адаптація студентів І курсу  

заступник декана 

з виховної роботи, 

куратори 

2. Аналіз результатів атестації студентів факультету 
декан 

факультету 

3. Про затвердження тем кваліфікаційних робіт 

студентів заочної форми навчання (ОР Магістр 1-го 

року навчання) фізико-математичного факультету 

зав. кафедрами  

4. Результати педагогічної практики студентів 

освітнього рівня «Магістр» 
керівники 

практик  

5. Різне  

30.12.2021 

1. Роль студентського самоврядування у навчально- 

виховному процесі на фізико- математичному 

факультеті. Стан та перспективи покращення 

навчально-виховної роботи на факультеті та в 

гуртожитках 

декан факультету, 

заст. декана з 

вихов. роботи, 

студ. декан 

2. Про готовність факультету до підсумкової 

атестації за 1-й семестр 2021-2022 н.р. 

декан 

факультету, зав. 

кафедрами 

3. Обговорення та затвердження звітів 

зареєстрованих наукових робіт. 
керівники тем 

4. Результати виробничої практики студентів 

освітнього рівня «Магістр» кафедри бізнес-

економіки та адміністрування. 

керівники 

практик 

5. Звіт голів ЕК освітнього рівня «Магістр» голови ЕК 

6. Різне  

27.01.2022 

1. Аналіз результатів підсумкової атестації 

студентів за 1-й семестр 2021-2022 н.р. 

декан 

факультету, зав. 

кафедрами 

2. Про стан та перспективи науково- дослідної 

роботи на факультеті 

заступник декана 

з наукової роботи 

3.Різне  

24.02.2022 

1. Про організацію педагогічної практики в 

базових школах та інших навчальних закладах 

студентів 4-го курсу 

методисти з 

педагогічної 

практики кафедр 



2. Звіти академічних консультантів (кураторів) за І 

семестр 2021-2022 н.р. 

зав. кафедрами, 

академічні 

консультанти 

3. Обговорення та затвердження програм і завдань 

до вступних іспитів.  

декан 

факультету  

зав. кафедрами 

4. Різне  

31.03.2022 

1. Про підготовку факультету до Днів науки в 

університеті. 

заступник декана 

з наукової роботи 

2. Про підготовку факультету до підсумкової 

атестації та затвердження відповідної 

документації 

декан 

факультету, 

голова 

методичної 

ради, 

зав. кафедрами 

3.Різне  

28.04.2022 

1. Результати педагогічної практики студентів 4-го 

курсу 

декан 

факультету, 

відп. методисти 

2.Результати атестації студентів факультету. 

декан 

факультету, зав. 

кафедрами 

3. Про розподіл та проведення виробничо-

ознайомчої практики студентів 2 курсу денної 

форми навчання кафедри бізнес-економіки та 

адміністрування. 

керівники 

практик 

4. Різне  

26.05.2022 

1. Про готовність факультету до підсумкової 

атестації за 2-й семестр 2021-2022 н.р. 

Результати тестування випускників факультету 

декан 

факультету, 

зав. кафедрами 

2. Про планування навчальної роботи у 2021-2022 

н.р. 

декан 

факультету, 

зав. кафедрами 

3. Про якість підготовки кваліфікаційних робіт, 

результати попереднього захисту та затвердження 

рецензентів. 

декан 

факультету, 

зав. кафедрами 

4. Про особливості проведення профорієнтаційної 

роботи кафедр факультету 

декан 

факультету, 

зав. кафедрами 



5. Підсумки науково-дослідної роботи студентів на 

факультеті за 2021-2022 н.р. Про проведення 

студентських Днів науки. 

заст. декана з 

наукової роботи 

6. Різне  

30.06.2022 

1. Аналіз результатів державної підсумкової 

атестації студентів  

Звіти голів ЕК 

декан факультету 

зав. кафедрами 

голови ЕК 

2. Обрання кандидатур професорсько-

викладацького складу за конкурсом 
декан факультету 

3. Про результати проведення виробничої практики 

студентів 3 курсу денної форми навчання кафедри 

бізнес-економіки та адміністрування 

керівник 

практики 

4. Результати літньої підсумкової атестації 

студентів. 
декан факультету 

5. Про особливості вступної кампанії 2022 р. декан факультету 

6. Різне  
 
 
 

 

Голова вченої ради,  

декан фізико-математичного факультету                                          Каленик М.В. 


