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                                                           ПЛАН 

                              роботи Вченої ради біологічного факультету  

               Харківського національного університету імені В.Н.Каразіна 

                                          на 2016/2017 навчальний рік 

 

21.09.2016. 

1. Підсумки літньої екзаменаційної сесії 2015/2016 навчального 

року на біологічному факультеті. Доповідає заступник декана з  навчальної 

роботи. 

2. Про роботу приймальної комісії на біологічному факультеті у 

2016 р.  Доповідає відповідальний секретар  відбіркової комісії біологічного 

факультету. 

3. Вибори заступника декана біологічного факультету з навчальної 

роботи.  

 

19.10.2016. 

1. Підсумки навчальної та виробничої практик студентів 1-3 курсу 

біологічного факультету.  Доповідають  керівники практик. 

2. Про суспільно-організаційну та виховну роботу в гуртожитку 

біологічного факультету.  Доповідає заступник декана з роботи у 

гуртожитку. 

3. Звіти аспірантів 1-3 років навчання про виконання 

індивідуальних планів. Доповідають аспіранти. Відповідальні - наукові 

керівники. 

4. Звіт кафедри зоології і екології тварин з навчальної, методичної, 

виховної, наукової роботи і роботи по сприянню набору. Доповідає завідувач 

кафедрою. 

 

16.11.2016. 

1. Підсумки педагогічної практики та стан педагогічної підготовки 

студентів біологічного факультету. Доповідає керівник практики  доц. 

Тагліна О.В. 

2. Підсумки ректорських контрольних робіт. Доповідає заступник 

декана з навчальної роботи.  

 



3. Звіт кафедри молекулярної біології та біотехнології з навчальної, 

методичної, виховної, наукової роботи і роботи по сприянню набору. 

Доповідає завідувач кафедрою. 

 

21.12.2016.  

1. Звіт декана біологічного факультету про роботу у 2016 році.  

Доповідає  декан біологічного факультету, проф. Жмурко В.В.  

 

18.01.2017.   

1. Підсумки наукових досліджень на біологічному факультеті у             

2016 році.  Доповідає  заступник  декана з наукової роботи. 

2. Звіт про роботу учбово-методичної комісії біологічного факультету 

у 2016 році. Доповідає голова УМК.    

3. Звіти кураторів 1-2 курсу. Доповідають куратори. 

4. Звіт кафедри генетики та цитології з навчальної, методичної, 

виховної, наукової роботи і роботи по сприянню набору. Доповідає завідувач 

кафедрою. 

 

15.02.2017.   

1. Підсумки зимової екзаменаційної сесії 2016/2017 навчального 

року на біологічному факультеті. Доповідає  заступник декана з навчальної 

роботи. 

2. Про роботу комісії зі сприяння новому набору на біологічний 

факультет та шляхи підвищення її ефективності. Доповідають зав. 

кафедрами,  голова комісії зі сприяння новому набору на біологічний 

факультет. 

3.  Звіт про роботу з іноземними студентами на біологічному 

факультеті. Доповідає  заступник декана з  навчальної роботи.  

4. Звіт кафедри фізіології та біохімії рослин та мікроорганізмів з 

навчальної, методичної, виховної, наукової роботи і роботи по сприянню 

набору. Доповідає завідувач кафедрою. 

 

 

15.03.2017. 

1. Про стан інноваційної діяльності на біологічному факультеті.            

Доповідає заступник декана з інноваційної роботи. 

2. Звіт про культурно-масову та виховну роботу зі студентами 

біологічного факультету.  Доповідає  заступник декана з виховної роботи.  

3. Звіт кафедри ботаніки та екології рослин з навчальної, методичної, 

виховної, наукової роботи і роботи по сприянню набору. Доповідає завідувач 

кафедрою. 

 

 

 

 



19.04.2017. 

1. Про підготовку кафедр та біологічної станції до проведення 

навчальної та виробничої практик у 2017 році. Доповідають керівники 

практик, директор біостанції, завідувач лабораторії «Екології водних 

організмів».  

2. Затвердження навчальних планів спеціальностей біологічного 

факультету на 2017/2018 навчальний рік. Доповідає заступник декана з 

навчальної роботи. 

3. Звіт кафедри мікології та фітоімунології  з навчальної, методичної, 

виховної, наукової роботи і роботи по сприянню набору. Доповідає завідувач 

кафедрою. 

 

 

17.05.2017. 

1. Звіт студентського декана про культурно-масову та виховну роботу 

зі студентами біологічного факультету.  Доповідає студентський декан.  

2. Звіти аспірантів 1-3 років навчання про виконання індивідуальних 

планів за півріччя.  Доповідають аспіранти. Відповідальні - наукові 

керівники. 

3. Звіт кафедри фізіології людини та тварин  з навчальної, методичної, 

виховної, наукової роботи і роботи по сприянню набору. Доповідає завідувач 

кафедрою. 

 

 

20.06.2017. 

1. Підсумки роботи ДЕК на біологічному факультеті у 2017 році. 

Доповідає голова ДЕК 

2. Затвердження плану роботи Вченої ради на 2017/2018  навчальний 

рік.  

3. Звіт кафедри біохімії  з навчальної, методичної, виховної, наукової 

роботи і роботи по сприянню набору. Доповідає завідувач кафедрою. 

 

 

План затверджено на засіданні Вченої ради біологічного факультету                 

17 червня  2016 р., протокол №7. 

 

 

Заступник Голови Вченої ради  

біологічного факультету                    В.В. Мартиненко  

 

Секретар Вченої ради  

біологічного факультету                       О.В. Тагліна  
 


