
План роботи вченої ради  

факультету економіки та бізнесу  

на ІІ півріччя 2018-2019 навчального року 

 

 

Січень 29 січня 2019 р. 

1. Підведення підсумків зимової сесії 2018 – 2019 н.р. 

2. Про стан розробки навчальних планів та освітньо-професійних програм 

на 2019 – 2023 роки. 

3. Про хід підготовки кафедр факультету до державної атестації здобувачів 

вищої освіти за другим (магістерським) рівнем. 

4. Про стан профорієнтаційної роботи на факультеті. 

5. Різне. 

 

Лютий 18.02.2019 р 

1. Обрання за конкурсом на посади 

2. Формування програм вступних іспитів в розрізі спеціальностей і освітніх 

рівнів. 

3. Попередній розгляд навчальних планів факультету. 

4. Про стан профорієнтаційної роботи на факультеті. 

5. Про стан підготовки студентів до другого туру предметних олімпіад та 

олімпіад зі спеціальностей. 

6. Про стан підготовки до державної атестації магістрів. 

7. Про стан формування редакційної колегії та редакційної політики 

наукового фахового збірника факультету. 

8. Різне. 

 

Березень 12.03.2019 р 

1. Підсумки атестації студентів за лютий. 

2. Аналіз попередніх результатів профорієнтаційної роботи та статистика 

реєстрації випускників шкіл міста на ЗНО. 

3. Формування випуску фахового наукового збірника факультету. 

4. Про стан виконання контрактів науково-педагогічних працівників 

факультету та забезпечення пунктів професійної активності. 

5. Про стан підготовки та реєстрації випускників першого (бакалаврського) 



рівня вищої освіти до складання ЗНО з іноземної мови. 

6. Затвердження базових навчальних планів підготовки здобувачів першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти на 2019 – 2023 рр. та підготовки здобувачів 

другого (магістерського) рівня вищої освіти на 2019 – 2021 рр. 

7. Затвердження робочих навчальних планів та графіку навчального процесу по 

освітньо-професійним програмам факультету на 2019-2020 навчальний рік. 

8. Різне. 

 

Квітень 

1. Підсумки атестації студентів за березень. 

2. Результати складання ПМК-І 

3. Затвердження освітньо-професійних програм факультету у відповідності 

до нових базових навчальних планів підготовки здобувачів першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти на 2019 – 2023 рр. та підготовки здобувачів 

другого (магістерського) рівня вищої освіти на 2019 – 2021 рр. 

4. Про стан профорієнтаційної роботи на факультеті. 

5. Про стан впровадження дуальної освіти на факультеті. 

6. Різне. 

 

Травень 

1. Підсумки атестації студентів за квітень. 

2. Про стан профорієнтаційної роботи факультету. 

3. Про стан підготовки навчальних та виробничих практик факультету. 

4. Про стан підготовки кафедр до складання рейтингової оцінки діяльності 

за 2018-2019 навчальний рік. 

5. Різне. 

 

Червень 

1. Обрання за конкурсом на посади 

2. Підсумки атестації студентів за травень. 

3. Результати складання ПМК-2. 

4. Аналіз попередніх результатів профорієнтаційної роботи факультету в 

розрізі кафедр та освітньо-професійних програм. 

5. Підготовка до державної атестації бакалаврів. 

6. Різне. 



Липень 

1. Аналіз результатів літньої екзаменаційної сесії. 

2. Аналіз результатів державної атестації за 2018-2019 н.р. 

3. Затвердження звітів кафедр, деканату, факультету за 2018-2019 

навчальний рік. 

4. Підведення підсумків рейтингового оцінювання роботи кафедр факультету. 

5. Різне. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Декан факультету 

економіки та бізнесу С.В. КАРМАН  


