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ПЛАН 

роботи вченої ради біологічного факультету 

Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна 

на 2021/2022 навчальний рік 

 

№  Питання порядку денного Доповідач/Відповідальна особа 

Засідання 29 серпня 2021 р. 

1. Про роботу приймальної комісії на біологічному факультеті у 2021 р.   Доповідає відповідальний секретар 

відбіркової комісії біологічного факультету. 

2.  Підсумки літньої сесії 2021 р. Доповідає заступник декана з навчальної 

роботи. 

3. Звіти аспірантів 2018 та 2019 р. набору (річний).  Доповідають аспіранти. 

Відповідальні: наукові керівники. 

4. Обговорення результатів визначення рейтингу науково-педагогічних працівників за 

підсумками 2020/2021 навч. року. 

Доповідає декан біологічного факультету. 

5. Щодо роботи вченої ради біологічного факультету у 2020-2021 навч. році Доповідає секретар вченої ради факультету. 

Засідання 15 вересня 2021 р. 

1. Підсумки навчальної практики студентів 1-2 курсу біологічного факультету.  Доповідає керівник практики від факультету. 

2. Звіти аспірантів 2020 р. набору (річний). Доповідають аспіранти. Відповідальні: 

наукові керівники. 

 

3. Звіти про роботу кафедр біологічного факультету. Доповідають завідувачі кафедрами та в.о. 

завідувачів кафедр. 

4. Звіт про виконання рішень вченої ради біологічного факультету у 2020/2021 навч. році. Доповідають члени комісії з перевірки 

роботи вченої ради біологічного факультету. 

Засідання 20 жовтня 2021 р. 

1. Звіт декана біологічного факультету про роботу у 2020-2021 навч. році. 

 

Доповідає декан біологічного факультету 

2. Про суспільно-організаційну та виховну роботу в гуртожитку біологічного факультету. Доповідає заступник декана з роботи у 

гуртожитку. 

3. Звіт про роботу кураторів академічних груп 2-4 курсів бакалавріату у 2020/2021 навч. 

році. 

Доповідають куратори академічних груп. 

4. Про розвиток електронного навчання на біологічному факультеті. Доповідає відповідальний за даний напрям 

роботи на факультеті. 
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№  Питання порядку денного Доповідач/Відповідальна особа 

Засідання 17 листопада 2021 р. 

1. Підсумки педагогічної практики студентів 4 курсу та стан педагогічної підготовки 

студентів біологічного факультету.  

Доповідає керівник практики. 

2. Звіт щодо стану WEB-ресурсів факультету. Доповідає відповідальний з даного напрямку 

роботи. 

3. Звіт про роботу кураторів академічних груп 1-2 курсів магістратури у 2020-2021 навч. 

році. 

Доповідають куратори академічних груп. 

Засідання 15 грудня 2021 р. 

1. Щодо підготовки та проведення ректорських контрольних робіт.  

 

Доповідає заст. декана з навчальної роботи. 

2. Звіт завідувача біологічною станцією про роботу у 2021 р. 

 

Доповідає завідувач біологічною станцією. 

3. Результати роботи Екзаменаційної комісії. Доповідає заступник голови ЕК. 

   

Засідання 19 січня 2022 р. 

1. Фінансовий звіт декана за 2021 р.  Доповідає декан біологічного факультету. 

2. Затвердження програм вступних випробувань 2022. Доповідають: голова науково-методичної 

комісії біологічного факультету, заступник 

декана з навчальної роботи. 

3. Обговорення звітів самооцінювання освітніх програм з підготовки здобувачів освіти 

біологічного факультету. 

Доповідають гаранти освітніх програм. 

Засідання 16 лютого 2022 р. 

1. Підсумки наукових досліджень (з урахуванням інноваційної діяльності в науковому 

сегменті) на біологічному факультеті у 2021 році.  

Доповідає заст. декана з наукової роботи. 

2. Підсумки зимової екзаменаційної сесії 2021/2022 навч. року на біологічному факультеті.  

 

Доповідає заступник декана з навчальної 

роботи. 

Засідання 16 березня 2022 р. 

1. Затвердження освітніх програм, навчальних планів та тимчасових стандартів вищої 

освіти на 2022/2023 навчальний рік.  

Доповідає заступник декана з навчальної 

роботи. 

2. Щодо стану успішності іноземних студентів на біологічному факультеті. Доповідає заступник декана з навчальної 

роботи. 

3. Про роботу комісії зі сприяння новому набору на біологічний факультет та шляхи 

підвищення її ефективності. 

Доповідає голова комісії зі сприяння новому 

набору біологічного факультету. 
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№  Питання порядку денного Доповідач/Відповідальна особа 

Засідання 20 квітня 2022 р. 

1. Звіт про культурно-масову та виховну роботу зі студентами біологічного факультету.  

  

Доповідає заступник декана з виховної 

роботи. 

2. Результати студентського моніторингу. Доповідає голова науково-методичної комісії 

біологічного факультету. 

3. Про роботу з питань працевлаштування випускників біологічного факультету.  Доповідає відповідальний за даний напрям 

роботи на факультеті. 

Засідання 18 травня 2022 р. 

1. Звіт студентського декана про роботу зі студентами біологічного факультету у 2021/2022 

навчальному році.  

Доповідає студентський декан. 

2. Про міжнародну діяльність на біологічному факультеті. Доповідає відповідальний з даного питання 

на факультеті. 

3. Затвердження плану роботи біологічного факультету у 2021/2022 навчальному році. Доповідає декан біологічного факультету. 

Засідання 15 червня 2022 р. 

1. Підсумки роботи Екзаменаційної комісії на біологічному факультеті у 2021 році. Доповідає  заст. голови Екзаменаційної 

комісії. 

2. Звіт про роботу науково-методичної комісії біологічного факультету у 2020/2021 

навчальному році (з урахуванням інноваційної діяльності в методичній роботі). 

Доповідає голова науково-методичної комісії. 

 

3. Підсумки сесії аспірантів. Доповідає куратор третього (доктор 

філософії) рівня вищої освіти. 

4. Затвердження програм навчальних дисциплін та складових навчально-методичних 

комплексів. 

Доповідають заступник декана з навчальної 

роботи та голова науково-методичної комісії. 

5. Звіт про роботу завідувача навчальною лабораторією Екології водних організмів 

біологічного факультету. 

Доповідає завідувач лабораторії. 

 

6. Затвердження плану роботи Вченої ради на 2021/2022 навчальний рік. Доповідає секретар вченої ради біологічного 

факультету. 

 

План затверджено на засіданні вченої ради біологічного факультету 17 червня 2021 р., протокол № 7. 
 


