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ПЛАН РОБОТИ 

Вченої ради факультету геології, географії, рекреації і туризму 
Харківського національного університету імені  В.Н. Каразіна 

на 2022 – 2023 н.р. 
 
 

12 вересня 2022 р. 
 

1. Про результати вступної кампанії 2022 р. 
 

2. Про реалізацію внутрішньої системи забезпечення якості вищої 
освіти на факультеті. 

3. Атестація аспірантів 
 
4. Конкурсні справи 
5. Поточні справи 

Пересадько В.А., 
завідувачі кафедр 

 
Прасул Ю.І.. 

завідувачі кафедр, 
аспіранти факультету 

 

  
 

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 

 
17 жовтня 2022 р. 

 
 
. 

1. Про проєктування та реалізацію короткотермінових освітніх 
програм на факультеті 

Завідувачі кафедр 

2. Про підготовку сайту факультету та сайтів кафедр до вступної 
кампанії 2023 р. 

3. Про підготовку до акредитації освітніх програм на факультеті. 

Фролов С.В., завідувачі 
кафедр 

Прасул Ю.І., гаранти ОП. 
4. Поточні справи.  

                                
14 листопада 2022 р. 

1. Про хід навчального процесу та підготовку до проведення 
зимового підсумкового контролю.  

Прасул Ю.І. 

2. Про висунення на премії та присудження почесних звань 
університету. 

3. Про рекомендацію змін до Правил прийому на 2023 р. 

Полєвіч О.В. 
 

Пересадько В.А. 
4. Поточні справи.  

  
 12 грудня 2022 р. 

1. Про особливості організації навчально-виховної роботи з іноземцями Кравченко К.О. 
2. Підсумки навчальних, педагогічних та виробничих практик у 2021 – 
2022 н. р.  та І семестрі 2022-2023 н.р. 

Прасул Ю.І. 

3. Про готовність до захисту кваліфікаційних  робіт на кафедрах 
факультету 

завідувачі кафедр 



4. Про виконання договорів про співпрацю з вітчизняними і зарубіжними 
ЗВО, підприємствами і організаціями.  

Інформація 
відповідальних за 

реалізацію договорів 
5. Поточні справи. 

 
 

16 січня 2023 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. Конкурсні справи  
4. Поточні справи   

 
13 лютого 2023 р.  

1. Аналіз результатів зимового підсумкового контролю. Прасул Ю.І. 
2. Результати ректорського контролю в осінньому семестрі Прасул Ю.І. 
3. Про взаємодію з органами студентського самоврядування  Темнохуд Є. 
4. Поточні справи  

 

 
13 березня 2023 р. 

1. Про підготовку до проведення навчальних, педагогічних та 
виробничих практик у 2022-2023  н. р. 

Жемеров О.О. 

2. Про результати та проблеми наукової роботи на факультеті у 2022 
році 

Кравченко К.О. 

3. Про результати і перспективи студентської наукової роботи студ. самоврядув. 
4. Розгляд проєктів освітньо-професійних та освітньо-наукових 
програм, навчальних і робочих  планів на 2023/2024 навчальний рік. 

 

Прасул Ю.І. 

5. Поточні справи.  
10 квітня 2023 р. 

1. Про хід навчального процесу та підготовку до проведення літнього 
підсумкового контролю. 

Прасул Ю.І. 

2. Про стан та перспективи соціально-гуманітарної роботи на 
факультеті 

завідувачі кафедр. 

3. Про готовність до захисту  кваліфікаційних  робіт на кафедрах 
факультету. 

завідувачі кафедр. 

4. Поточні справи.  
 

 

 
15 травня 2023 р. 

1. Про реалізацію заходів з міжнародної діяльності факультету.  завідувачі кафедр 
2. Результати ректорського контролю у весняному семестрі Прасул Ю.І. 
3. Поточні справи.  

 
5 червня 2023 р. 

1. Попередні підсумки літнього підсумкового контролю Прасул Ю.І. 
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 

завідувачі 
кафедр. 

3. Затвердження навчального навантаження кафедр Прасул Ю.І. 
4. Конкурсні справи.  
5. Поточні справи.  

 
 

28 серпня 2023 р. 

 

1. Звіти завідувачів кафедр про роботу у 2022-2023 н.р. і 
перспективи на 2023-2024 н. р. 

Завідувачі кафедр. 

 



 
 



 


	ПРОЄКТ
	Затверджено на засіданні Вченої ради ФГГРТ
	Протокол №9 від 30.08.2022 р.
	ПЛАН РОБОТИ
	Харківського національного університету імені  В.Н. Каразіна

