
ПРОЄКТ 

Затверджено на засіданні Вченої ради ФГГРТ 

Протокол №8 від 30.08.2021 р. 

 

. 

 

ПЛАН РОБОТИ 

Вченої ради факультету геології, географії, рекреації і туризму 

Харківського національного університету імені  В.Н. Каразіна 

на 2021 – 2022 н.р. 

 

 

6 вересня 2021 р. 

 

1. Звіти завідувачів кафедр про роботу у 2019-2020 н.р. і перспективи 

на 2020-2021 н. р. 

2. Результати рейтингової оцінки діяльності університетських 

кафедр у  2020-2021 н.р 

3. Про результати вступної кампанії 2021 р. 

4. Підсумки захисту кваліфікаційних робіт на кафедрах факультету. 

завідувачі кафедр 

 

Пересадько В.А. 

завідувачі кафедр 

Пересадько В.А. 

5. Звіт заступника декана з виховної роботи.  Кравченко К.А. 

 

13 вересня 2021 р. 

1. Про роботу з контрактними студентами і перехід на англомовні 

освітньо-професійні та освітньо-наукові програми 

 завідувачі кафедр 

2. Про стан техніки безпеки на факультеті.  Сухов В.В..  

3. Про рекомендацію змін до Правил прийому на 2022 р. Пересадько В.А. 

4.  Атестація аспірантів. Аспіранти факультету 

5. Конкурсні справи  

6. Поточні справи.        

       

Збори трудового колективу – 20 вересня 2021 р. 

1. Звіт декана факультету геології, географії, рекреації і туризму  

за 2020-2021 н.р. і першочергові завдання на 2021-2022 н.р. 

Поточні справи 

 

18 жовтня 2021 р. 

 

 

. 

1. Про хід впровадження змішаного навчання Завідувачі кафедр 

2. Про реалізацію внутрішньої системи забезпечення якості вищої 

освіти на факультеті 

Клименко В.Г. 

3. Про стан і перспективи міжнародної співпраці на факультеті Кравченко К.О. 

4. Про результати і перспективи студентської наукової роботи Ушкварок Д.О. 

5. Про підготовку сайту факультету та сайтів кафедр до вступної 

кампанії 2022 р. 

6. Про підготовку до акредитації освітніх програм першого 

освітнього рівня спеціальності 106 Географія. 

Фролов С.В., завідувачі 

кафедр 
Гаранти ОП. 

7. Поточні справи.  

                                

15 листопада 2021 р. 

  

1. Про хід навчального процесу та підготовку до проведення 

зимового підсумкового контролю.  

Клименко В.Г. 

2. Про висунення на премії та присудження почесних звань 

університету. 

Полєвіч О.В. 

 

Кравченко К.О. 

 



3. Про роботу з комерціалізації університетських науково-

технічних розробок 

4. Про результати відтермінованого ректорського контролю 

Клименко В.Г. 

5. Поточні справи.  

  

 20 грудня 2021 р. 

1. Про особливості організації навчально-виховної роботи з іноземцями Кравченко К.О. 

2. Про роботу наукових і навчально-методичних семінарів факультету Нємець Л.М., 

Жемеров О.О. 

3. Підсумки навчальних, педагогічних та виробничих практик у 2020 – 

2021 н. р.  та І семестрі 2021-2022 н.р. 

Клименко В.Г. 

4. Про виконання договорів про співпрацю з вітчизняними і зарубіжними 

ЗВО, підприємствами і організаціями.  

Інформація 

відповідальних за 

реалізацію 

договорів. 

5.Поточні справи. 

 

 

17 січня 2022 р. 

1. Аналіз результатів змішаного навчання і рекомендації на майбутнє   Клименко В.Г. 

2. Про результати та проблеми наукової роботи в університеті у 2021 році 
Пересадько В.А. 

3. Конкурсні справи  

4. Поточні справи   

 

21 лютого 2022 р.  

1. Аналіз результатів зимового підсумкового контролю. Клименко В.Г. 

2. Про хід виконання стратегії розвитку Каразінського університету до 
2025 року 

Пересадько В.А., 
завідувачі кафедр 

3. Про створення та розвиток короткострокових навчальних  програм на 

факультеті 

Пересадько В.А., 

завідувачі кафедр 

4. Інноваційна та видавнича робота на факультеті: стан і перспективи  Кравченко К.О.  

5. Результати ректорського контролю в осінньому семестрі Клименко В.Г. 

 

Клименко В.Г. 

6. Поточні справи.  
 

21 березня 2022 р. 

1. Про підготовку до проведення навчальних, педагогічних та виробничих 

практик у 2021-2022  н. р. 

Жемеров О.О. 

2. Про взаємодію з органами студентського самоврядування Лобачик А.В., 

Карайченцева Г.А. 

3. Про  профілактику корупційних проявів на факультеті Пересадько В.А. 

4. Розгляд освітньо-професійних програм, навчальних і робочих  планів на 

2022/2023 навчальний рік. 

 

Клименко В.Г. 

5. Поточні справи.  

18 квітня 2022 р. 

1. Про хід навчального процесу та підготовку до проведення літнього 

підсумкового контролю. 

Клименко В.Г. 

2. Про готовність до захисту  кваліфікаційних  робіт на кафедрах 

факультету. 

Інформація 

завідувачів кафедр. 

3. Результати ректорського контролю у весняному семестрі Клименко В.Г. 

4. Поточні справи.  
 

 

16 травня 2022 р. 

1. Про використання новітніх технологій в освітньому процесі. Жемеров О.О. 

2. Про участь університету в програмах регіонального соціально-

економічного розвитку.  

Інформація 

завідувачів кафедр 

 



3. Розвиток кафедр в контексті Стратегії розвитку Каразінського 

університету до 2025 року  

Інформація 

завідувачів кафедр 

4. Поточні справи.  

6 червня 2022 р. 

1. Попередні підсумки літнього підсумкового контролю Клименко В.Г. 

2. Про стан підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора 

філософії та доктора наук на факультеті та про рекомендації до 

вступу в аспірантуру на кафедрах факультету 

Інформація 

завідувачів кафедр. 

3. Затвердження навчального навантаження кафедр Клименко В.Г. 

4. Конкурсні справи.  

5. Поточні справи.  

 

 

29 серпня 2022 р. 

 

1. Звіти завідувачів кафедр про роботу у 2021-2022 н.р. і перспективи на 

2022-2023 н. р. 

Завідувачі кафедр. 

2. Звіт заступника декана з виховної роботи. Кравченко К.А.. 

3. Про виконання плану роботи вченої ради у поточному році і план  

роботи на наступний рік. 

Бубир Н.О. 

4. Звіт про роботу НМК факультету за 2021-2022 н.р. і перспективи на 

2022-2023 н. р. 

Жемеров О.О. 

5. Про результати рейтингів викладачів факультету Пересадько В.А. 

6. Про навчання студентів за індивідуальними планами Бубир Н.О. 

7 Поточні справи.  
 

Збори трудового колективу - вересень 2022 р. 

1. Звіт декана факультету геології, географії, рекреації і туризму  

за 2021-2022 н.р. і першочергові завдання на 2022-2023 н.р. 

Поточні справи 

 

 

 

Голова вченої ради  оригінал підписано    Віліна ПЕРЕСАДЬКО 

 

Вчений секретар        Наталя БУБИР 

 


