
План роботи 

Вченої ради факультету математики та інформатики 

на 2020-2021 н. р. 

 
Серпень 1. Затвердження звіту голови ЕК №1. 

2. Затвердження плану роботи Вченої ради факультету математики та 

інформатики на 2020-2021 н.р.  

3. Затвердження плану роботи методичної ради факультету 

математики та інформатики на 2020-2021 н.р.  

4. Затвердження плану виховних заходів факультету математики та 

інформатики на 2020-2021 н.р.  

5. Атестація аспірантів та здобувачів вищої освіти ступеня кандидата 

наук (доктора філософії) ФМІ.  
6. Затвердження звітів випускників аспірантури 2020 року. (аспіранти, 

керівники) 

7. Обговорення заяв аспірантів  

- 4 року навчання Широковських А.О.  

- 3 року навчання Вережак Г.П.  

- 3 року навчання Яшана Б.О.  

щодо проведення попереднього розгляду виконаних дисертацій на 

відповідність діючим нормативним вимогам та для подальшого 

захисту у разових спеціалізованих учених радах; пропозицій щодо 

кандидатур рецензентів дисертацій та структурних підрозділів для 

проведення фахового семінару.  

8. Обрання за конкурсом на посаду доцента кафедри математичного 

моделювання.  

9. Обговорення кандидатур претендентів (допущених до участі в 

конкурсі) на посаду завідувачів кафедр алгебри та інформатики; 

математичного моделювання та запропонованих ними проектів 

програм розвитку відповідних кафедр; затвердження висновків 

Вченої ради факультету щодо професійних та особистих якостей 

претендентів.  

10. Про організацію навчального процесу у першому семестрі 2020-2021 

н.р. та епідеміологічні заходи. 

11. Різне. 

Вересень 1. Про результати вступної кампанії у 2020 році. 
2. Аналіз результатів літньої заліково-екзаменаційної сесії денної і 

заочної форм навчання. 

3. Про організацію дистанційного навчання для студентів 1 курсу. 

4. Про агітаційну роботу по вступу на факультет математики та 

інформатики. 

5. Розгляд пропозицій щодо кандидатур голів разових Рад та 

опонентів, а також Висновків про наукову новизну, теоретичне і 
практичне значення результатів дисертацій аспірантів  

Широковських А.О., Вережак Г.П., Яшана Б.О.  

6. Різне. 

Жовтень 1. Інформація про набір до МБА та її роботу у 2020-2021 н. р. 

2. Про організацію та проведення батьківських зборів студентів 1-го  

курсу факультету. 

3. Аналіз результатів літньої обчислювальної практики для студентів 

1 та 2 курсів факультету. 

4. Затвердження тем дипломних (СВО магістр, денна і заочна форми) 

робіт. 

5. Про підготовку до дня відкритих дверей та агітаційну роботу до 



вступу на факультет математики та інформатики у 2021 році. 
6. Аналіз відвідування занять студентами у першому семестрі. 
7. Різне. 

Листопад 1. Звіт декана факультету математики та інформатики за рік 

перебування  на посаді декана. (збори трудового колективу) 
2. Про хід виконання наукових бюджетних тем. 

3. Про хід виконання магістерських робіт. 

4. Затвердження складу ЕК та планів їх роботи. 

5. Про готовність екзаменаційної документації. 
6. Різне. 

Грудень 1. Про графік роботи у другому семестрі. 
2. Затвердження кафедральних планів наукової роботи. 

3. Аналіз результатів проходження асистентської практики (СВО 

магістр, денна і заочна форми). 

4. Різне.  

Січень 1. Затвердження звітів голів ЕК. Рекомендації в аспірантуру. 

2. Про використання ІТ під час дистанційної форми навчання та 
технічних засобів у навчальному процесі. 

3. Різне. 

Лютий 1. Аналіз результатів зимової заліково-екзаменаційної сесії. 
2. Про підготовку до дня відкритих дверей та агітаційну роботу до 

вступу на факультет математики та інформатики у 2021 р. 

3. Атестація аспірантів та здобувачів вищої освіти ступеня кандидата 

наук (доктора філософії) ФМІ. 
4. Різне. 

Березень 1. Аналіз результатів виробничої та педагогічної практик на 4-му 

курсі. 
2. Затвердження складу ЕК та планів їх роботи. 

3. Про робочі навчальні плани на 2021-2022 н.р. та внесення змін до 

затверджених освітніх програм. 

4. Різне. 

Квітень 1. Про працевлаштування випускників факультету. 

2. Аналіз відвідування занять студентами у другому семестрі. 
3. Різне 

Травень 1. Рекомендації на продовження контрактів співробітників 

факультету. 

2. Про готовність екзаменаційної документації. 
3. Про хід виконання дипломних робіт СВО магістр. 

4. Аналіз результатів пропедевтичної практики на 3-му курсі. 
5. Різне. 

Червень 1. Аналіз залікової та хід літньої екзаменаційної сесії. 
2. Затвердження звітів завідувачів кафедр факультету. 
3. Затвердження звітів голів ЕК. 

4. Підведення підсумків роботи вченої ради факультету. 

5. Різне. 

 
 


