Календарний план засідань
Вченої ради фізико-математичного факультету
на 2017-2018 навчальний рік
№
п/п
1

2

3

Місяць
серпень

вересень

жовтень

Основні питання, які розглядаються
1. Підсумки роботи факультету у
2016-2017 навчальному році та
завдання колективу у новому
навчальному році.
2. Про кадрове та навчальнометодичне забезпечення навчальновиховного процесу кафедр та
лабораторій у новому навчальному
році.
3. Про переведення студентів на
індивідуальний план навчання у
першому півріччі.
4. Затвердження тематики
дипломних робіт.
5. Різне.
1. Про створення умов для розвитку
студентського самоврядування щодо
забезпечення виконання студентами
своїх обов’язків та захисту їх прав.
2. Організація поселення студентів
факультету у гуртожиток у 2017 році.

3. Про основні завдання кураторів
ЄКТС на спеціальностях факультету.
Основні підсумки роботи у 2016/2017
н.р.
4. Затвердження складів ДЕК на
2017/2018 навчальний рік.
5. Різне.
1. Стан профорієнтаційної роботи на
факультеті. Підсумки набору на 1-й
курс та планування набору 2018 року.
2. Про виховну роботу кураторів у
групах, гуртожитку та за місцем
проживання студентів.
3. Про науково-методичну роботу
кафедри математики.

Відповідальні за
підготовку
Декан факультету,
завідувачі кафедрами
Заступник декана з н.м. роботи, завідувачі
кафедрами
Декан факультету
Декан факультету,
завідувачі кафедрами
Заступник декана з н.вих. роботи, голова
студентського
самоврядування
Заступник декана з н.вих. роботи, голова
студентського
самоврядування в
гуртожитку
Заступник декана з н.м. роботи, куратори
ЄКТС
Декан факультету
Декан факультету
Заступник декана з н.вих. роботи
Завідувач кафедрою
математики

4

5

листопад

грудень

4. Різне.
1. Про науково-дослідну роботу
кафедр факультету, що фінансується
з держбюджетної, госпрозрахункової,
грантової тематики, а також таку, що
виконується в межах робочого часу
викладачів.
2. Про стан організації та контролю
за самостійною роботою студентів на
спеціальності «Математика».
3. Різне.
1. Про розвиток студентської науки у
2017 році.
2. Про стан підготовки та написання
курсових робіт з фаху на факультеті.
3. Про стан навчально-виховного
процесу на ОР «магістр».

6

7

8

січень

лютий

березень

4. Різне.
1. Стан трудової дисципліни студентів
факультету.
2. Про переведення студентів на
індивідуальний план навчання у
другому півріччі.
3. Про стан написання
кваліфікаційних робіт на ОР
«бакалавр» та «магістр».
4. Різне.
1. Про підсумки зимової
екзаменаційної сесії.
2. Затвердження складів предметних
комісій для приймальної комісії.
3. Про науково-методичну роботу
кафедри інформатики та
інформаційних технологій
4. Різне.
1. Забезпеченість навчального
процесу навчально-методичною
літературою, сучасним обладнанням,
програмним забезпеченням. Стан
техніки безпеки в лабораторіях та
кабінетах.
2. Про підготовку до проведення
тижня факультету.

Декан факультету,
завідувачі кафедрами

Заступник декана з н.м. роботи, куратори
ЄКТС, завідувач
кафедрою математики
Керівник студентської
науки факультету
Заступник декана з н.м. роботи, завідувачі
кафедрами
Заступник декана з н.м. роботи, завідувачі
кафедрами
Декан факультету
Декан факультету
Декан факультету,
завідувачі кафедрами
Декан факультету
Декан факультету
Завідувач кафедрою
інформатики
Заступник декана з н.м. роботи, завідувачі
кафедрами

Заступник декана з
вих. роботи

9

10

11

квітень

травень

червень

3. Про науково-методичну роботу
кафедри фізики та методики її
викладання.
4. Різне.
1. Підсумки педагогічної практики
студентів 4-ого курсу та асистентської
практики магістрантів.
2. Про науково-методичну роботу
кафедри ТМТПОПБЖ.
3. Стан написання кваліфікаційних
робіт на факультеті. Призначення
рецензентів кваліфікаційних робіт.
4. Різне.
1. Про хід проведення практик та
практикумів (навчальні практики та
практикуми, безвідривна практика,
виробничі практики) на факультеті.
2. Про стан організації та контролю
за самостійною роботою студентів на
спеціальності «Фізика».
3. Допуск студентів до складання
державних екзаменів.
4. Про науково-методичну роботу
кафедри прикладної математики,
статистики та економіки
5. Різне.
1. Про підсумки державних екзаменів
та затвердження звітів голів ДЕК.
2. Про хід літньої заліковоекзаменаційної сесії.
3. Попереднє обговорення тем
дипломних та магістерських робіт та
складу ДЕК на 2017/2018 н.р.
4. Про рекомендацію до
магістратури, аспірантури.
5. Затвердження планів роботи
факультету на 2017/2018 н.р.
6. Різне.

Декан факультету

Завідувач кафедрою
фізики та методики її
викладання
Декан факультету,
керівники практик
Завідувач кафедрою
ТМТПОПБЖ
Заступник декана з н.м. роботи, завідувачі
кафедрами
Декан факультету,
керівники практик
Заступник декана з н.м. роботи, куратори
ЄКТС, завідувач
кафедрою фізики та
МНФ
Декан факультету
Завідувач кафедрою
ПМСЕ
Декан факультету,
голови ДЕК
Заступник декана з н.м. роботи
Декан факультету,
завідувачі кафедрами
Декан факультету,
завідувачі кафедрами
Декан факультету,
завідувачі кафедрами

професор Р.Я.Ріжняк

