
ПЛАН РОБОТИ ВЧЕНОЇ РАДИ 

МЕХАНІКО-МАТЕМАТИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ 

на 2020-2021н.р. 

 

Засідання Вченої ради факультету проводяться в третю середу щомісяця. 

 На засідання запрошуються всі викладачі факультету з правом дорадчого 

голосу. 

 План роботи ради факультету складається і доводиться до відома кафедр 

в серпні місяці. 

 Питання на Вчену раду готує комісія, яка відповідає за проєкт рішення, 

його конкретність і зміст. 

 В кінці року на Вченій раді ставиться питання про виконання рішень ради 

факультету. 

 

Серпень 2020 року 

 

1. Внесення змін до складу Вченої ради механіко-математичного 

факультету. 

Доповідає: Васильєва Л.Я., секретар Вченої  

ради механіко-математичного факультету 

2. Обговорення і затвердження плану роботи Вченої ради механіко-

математичного факультету на 2020-2021н.р. 

Доповідає: Гуріна О.В.,  

Голова Вченої ради  механіко-математичного факультету 

3. Затвердження  плану  роботи  навчально-методичної комісії механіко-

математичного факультету на 2020-2021н.р. 

Доповідає: Гуріна О.В.,  

Голова навчально-методичної комісії механіко-математичного 

факультету 

4. Різне. 

 

 

Вересень 2020 року 

 

1. Про організацію навчального процесу у 2020-2021 н.р. 

Доповідає: Гуріна О.В.,  

декан механіко-математичного факультету  

2. Затвердження штатних розписів кафедр та індивідуальних планів 

викладачів. 

Доповідають: завідувачі кафедрами 

3. Затвердження планів роботи структурних підрозділів факультету (в т.ч. з 

виховної, профорієнтаційно-інформаційної, науково-дослідницьких робіт)  та 

студентської ради на 2020-2021 н.р. 

Доповідають: завідувачі кафедрами,  

голова студентської ради факультету 



4. Про результати набору на перший та п’ятий курси на спеціальності 

факультету. 

Доповідає: Журавльова С.А.,  

технічний секретар консультаційного центру 

5. Про результати профорієнтаційної роботи у 2019-2020 н.р. та 

затвердження плану профорієнтаційної роботи на  2020-2021 н.р. 

Доповідає: Гуріна О.В.,  

декан механіко-математичного факультету 

6. Про результати літньої заліково-екзаменаційної сесії. 

Доповідає: Гуріна О.В.,  

декан механіко-математичного факультету 

7. Різне. 

 

Жовтень 2020 року 

 

1. Про працевлаштування випускників факультету. 

Доповідають: завідувачі кафедрами 

2. Про організацію навчання на заочній формі. 

Доповідає: Гуріна О.В.,  

декан механіко-математичного факультету 

3. Аналіз та перспективи міжнародної діяльності факультету. 

Доповідає: Гуріна О.В.,  

декан механіко-математичного факультету 

4. Про призначення керівників, консультантів, рецензентів та закріплення за 

здобувачами вищої освіти факультету тем кваліфікаційних робіт. 

Доповідають: завідувачі кафедрами 

5. Про практичну підготовку здобувачів вищої освіти факультету та зв’язки 

зі стейкхолдерами 

Доповідає: Гуріна О.В.,  

декан механіко-математичного факультету 

6. Різне. 

 

Листопад 2020 року 

 

1. Про стан готовності до захисту кваліфікаційних робіт магістрів денної та 

заочної форм навчання. 

Доповідають: завідувачі кафедрами 

2. Про функціонування WEB-сайту факультету, здійснення інформаційної 

діяльності факультету, стан функціонування WEB-сторінок кафедр, факультету 

Доповідають: завідувачі кафедрами, декан факультету  

3. Про діяльність студентського самоврядування. 

Доповідає: голова студентської ради факультету 

4. Різне. 

 

  



Грудень 2020 року 

 

1. Про стан виховної роботи на факультеті. 

Доповідає: Гуріна О.В.,  

декан механіко-математичного факультету 

2. Про викладання дисциплін англійською мовою. 

Доповідають: завідувачі кафедрами 

3. Звіт кафедр факультету про наукову роботу та міжнародну діяльність у 

2020 році. 

Доповідають: завідувачі кафедрами 

4. Про підсумки рейтингу кафедр факультету.  

Доповідають: завідувачі кафедр 

5. Про результати виконання індивідуальних навчальних планів науково-

педагогічних працівників факультету. 

Доповідають: завідувачі кафедрами 

6. Різне 

 

Січень 2021 року 

 

1. Про результати захисту кваліфікаційних робіт здобувачами вищої освіти. 

Доповідають: завідувачі кафедрами 

2. Обговорення та затвердження звітів голів ЕК ОР «магістр». 

Доповідають: завідувачі кафедрами 

3. Різне 

 

Лютий 2021 року 

 

1. Про результати зимової заліково-екзаменаційної сесії. 

Доповідає: Гуріна О.В.,  

декан механіко-математичного факультету 

2. Різне. 

 

Березень 2021 року 

 

1. Про стан виховної роботи в гуртожитках та заходи для її покращення. 

Доповідає: Гуріна О.В.,  

декан механіко-математичного факультету 

2. Про працевлаштування випускників факультету. 

Доповідають: завідувачі кафедр 

3. Різне 

 

Квітень 2021 року 

 

1. Про результати проміжного ректорського контролю знань здобувачів 

вищої освіти факультету. 



Доповідає: Гуріна О.В.,  

декан механіко-математичного факультету 

2. Затвердження навчальних планів та освітньо-професійних програм на 

2021-2022 н.р. 

Доповідають: завідувачі кафедр 

3. Різне. 

 

Травень 2021 року 

 

1. Про стан підготовки до підсумкової атестації. 

Доповідає: Гуріна О.В.,  

декан механіко-математичного факультету 

2. Про план прийому на 2021-2022 н.р. за освітніми ступенями: «бакалавр» 

та «магістр». 

Доповідають: завідувачі кафедр 

3. Про планування роботи у 2021-2022 н.р.: прогнозований штатний розпис 

науково-педагогічних працівників з поетапним проведенням конкурсу на 

вакантні посади у відповідності з контингентом студентів. 

Доповідає: Гуріна О.В.,  

декан механіко-математичного факультету 

4. Про участь здобувачів вищої освіти у Всеукраїнських студентських 

олімпіадах, наукових конференціях, творчих конкурсах та спортивних 

змаганнях. 

Доповідає: Гуріна О.В.,  

декан механіко-математичного факультету 

5. Про підсумки практичної підготовки здобувачів вищої освіти та засоби її 

покращення. 

Доповідають: керівники практик 

6. Різне 

 

Червень 2021 року 

 

1. Про планування роботи кафедр на 2021-2022 навчальний рік. 

Доповідає: Доповідає: Гуріна О.В.,  

декан механіко-математичного факультету 

2. Обговорення та затвердження звітів голів ЕК ОР «бакалавр». 

Доповідають: завідувачі кафедр  

3. Затвердження іменних стипендій. 

Доповідає: Гуріна О.В.,  

декан механіко-математичного факультету 

4. Затвердження рекомендацій здобувачам вищої освіти для вступу до 

магістратури та аспірантури. 

Доповідає: Гуріна О.В.,  

декан механіко-математичного факультету 

5. Звіт про виконання плану роботи Вченої ради факультету у 2020-2021 н.р. 



Доповідає: Гуріна О.В.,  

Голова Вченої ради  механіко-математичного факультету 

6. Звіт про виконання  плану  роботи  навчально-методичної 

комісії  механіко-математичного факультету на 2020-2021н.р. 

Доповідає: Гуріна О.В.,  

Голова навчально-методичної комісії  

механіко-математичного факультету 

 

По мірі надходження: 

Про створення, реорганізацію, ліквідацію структурних підрозділів 

факультету. 

Доповідають: керівники структурних підрозділів  

Про обрання за конкурсом на посади науково-педагогічних працівників 

факультету.  

Доповідають: керівники структурних підрозділів  

Про присвоєння вчених звань доцента, професора співробітникам 

факультету.  

Доповідають: керівники структурних підрозділів  

Про ліцензування та акредитацію освітніх програм.  

Доповідають: керівники структурних підрозділів  

 

 

КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН ЗАСІДАНЬ ВЧЕНОЇ РАДИ  

МЕХАНІКО-МАТЕМАТИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ 
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Декан механіко-математичного факультету                  О.В. Гуріна
  


