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ПЛАН  

роботи вченої  ради факультету №1 на 2019-2020 навчальний рік 

 

№п/п Порядок денний Термін 

виконання 

Відповідальні за підготовку 

питань 

 

Доповідачі 

  1 засідання   

1. Про результати роботи факультету за 2018 – 2019 н.р та 

завдання на новий навчальний рік 

 
29.08.2019 Деканат Декан 

2.  Затвердження плану роботи ради факультету   Деканат Декан 

2 засідання  

1. Про результати набору на перший курс на спеціальностей 

факультету  

19.09.2019 

Приймальна комісія, деканат Технічні секретарі 

2.  Затвердження планів роботи з виховної, 

профорієнтаційно-інформаційної, науково-методичної 

ради, кафедр, студентської ради на 2019-2020 н.р. 

Деканат, заступник декана з 

виховної роботи, завідувачі 

кафедри, голова науково-

методичної ради, голова 

студради 

Декан 

3.  Про роботу студентської ради факультету (план)  Голова студради Голова студради 

4.  Про роботу кураторів в академічних групах 
 Деканат 

Заступник декана з виховної 

роботи 

  3 засідання   

1. Про організацію профорієнтаційної роботи  кафедр,  

факультету  

17.10.2019 

Деканат, завідувачі кафедр, 

відповідальні за 

профорієнтаційну роботу 

Відповідальний за 

профорієнтаційну роботу 

факультету 

2. Про готовність факультету до проведення міжвузівських 

виховних та наукових заходів 
Деканат, завідувачі кафедр, 

відповідальний за науково-

дослідницьку роботу студентів 

Відповідальний за науково-

дослідницьку роботу студентів 

3.  Про адаптацію першокурсників до навчання на факультеті  Куратори груп першого курсу Куратори груп першого курсу 

  4 засідання   

1. 

 

Про трудову та навчальну дисципліну на факультеті 

21.11.2019 

Деканат Декан 

2. Аналіз поточної успішності студентів факультету  Деканат, куратори академічних 

груп 
Заступник декана 



3. Інформація про  виробничу практику студентів груп 

 І МС31,ІІ мс 31, ІІ мс(в)22,23,ІІІ мс (в) 21 

Відповідальні 

за виробничу практику 

Відповідальні 

за виробничу практику 

4. Про стан готовності до випускової атестації здобувачів 

вищої освіти   бакалаврів другого, третього курсу 

спеціальності 223 Медсеситринство  

Декан Декан 

 

5. Затвердження тем магістерських робіт студентів денної 

форм навчання 
 

Завідувачі кафедр Завідувачі кафедр 

  5 засідання   

1. Звіти голів Екзаменаційних комісій. 

 

 

19.12.2019 

Деканат, завідувачі кафедр Заступник декана 

2. Про готовність кафедр факультету до проведення зимової 

екзаменаційної сесії 

3. Звіт кафедр факультету про наукову роботу у 2019 році Завідувачі кафедр Завідувачі кафедр 

4. Звіт в.о. декана про виконання індивідуальних навчальних 

планів 

 

Деканат, студенти, які 

навчаються за індивідуальними 

планами 

Заступник декана 

  6 засідання   

1. Звіт голови Екзаменаційної комісії. 

 

16.01.2020 

Деканат Заступник декана 

2. Про стан викладання на факультеті 1 ЛМА нормативної 

навчальної дисципліни “Українська мова за професійним 

спрямуванням”. 

 

Викладачі 

Зав кафедрою 

Викладачі 

Зав кафедрою 

3. Дотримання засад академічної доброчесності під час 

складання зимової екзаменаційної сесії. 
завідувач кафедри Завідувач кафедри 

  7 засідання   

1. Звіт голови Екзаменаційної комісій. 

20.02.2020 

Деканат Деканат 

2. Про організацію спортивно-масової  і фізкультурно-

оздоровчої роботи на факультеті 

Кафедра психічного та 

фізичного здоров’я 

Кафедра психічного та фізичного 

здоров’я 

3. Про результати зимової заліково-екзаменаційної сесії 

2019-2020 н.р.  
Деканат Заступник декана 

4. Про стан написання магістерських робіт. Зав кафедрами Зав кафедрами 

  8 засідання   

1. Про участь студентів факультету в міжвузівських 

конференціях   
19.03.2020 

Кафедри факультету 

Завідувачі кафедр 

Кафедри факультету Завідувачі 

кафедр 

2. Здійснення інформаційної діяльності факультету 
Деканат 

Відповідальний за здійснення 

інформаційної діяльності 



факультету 

  9 засідання   

1. Аналіз поточної успішності студентів факультету  

16.04.2020 

Деканат, куратори академічних 

груп 
Заступник декана 

2. Про результати науково-дослідницької роботи студентів 

на факультеті, про їхню участь у наукових гуртках . 
Деканат, заступник декана 

Відповідальні за  науково-

дослідницьку  студентську роботу 

3.  Про розподіл студентів на літню практику в ЗОЗ та 

лабораторних центрах та допуск студентів на дострокове 

складання літньої сесії 
 

Деканат, керівник виробничої 

практики 
Заступник декана 

  10 засідання   

1. 
Про підготовку документації і допуск здобувачів вищої 

освіти до атестації  

21.05.2020 

Деканат Заступник декана 

2. 
Звіт про виконання індивідуальних планів студентів Деканат, студенти, які 

навчаються за індивідуальними 

планами 

Заступник декана 

  11 засідання   

1. 
Про виконання навчальних планів і програм у 2019 – 2020 

н.р. 

30.06.2020 

Деканат, зав.кафедр. 

Заступник декана,  завідувачі 

кафедр 

 

2. 
Затвердження звітів голів атестаційних комісій 

 
Деканат Голови  комісій 

3. 
Звіт про виконання рішень ради факультету за 2019-2020 

навчальний  рік 

Секретар вченої ради 

факультету 
Секретар вченої ради факультету 

 

 

 


