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ПЛАН
роботи Вченої Ради
факультету комп‘ютерних та інформаційних технологій
на 2020/2021 навчального року
Вересень
1. Аналіз підсумків прийому до факультету та профорієнтаційних заходів на
наступну вступну компанію
2. Аналіз результатів екзаменаційної сесії. Ліквідація академічної
заборгованості.
3. Робота інституту кураторів на факультеті. Результати літньої сесії, заходи
по ліквідації академічної заборгованостей
4. Оплата контрактного навчання
5. Поточні питання навчального року.
Жовтень
1. Результати вступної компанії 2020 року. Підготовка до нової компанії
2021р.
2. Про профорієнтаційну роботи з прийому абітурієнтів на 2020-21 н.р, та
абітурієнтів з технікумів та коледжів на старші курси.
3. Затвердження заходів, щодо кількісної та якісної підготовки студентів за
результатами сесії.
4. Підготовка та проведення перших етапів Всеукраїнських студентських
олімпіад з фахових дисциплін.
5. Про хід виконання програми переддипломної практики студентами
кафедр.
6. Аналіз стану фінансування науково-дослідних робіт на кафедрах
7. Виховна робота на факультеті.

Листопад
Готовність кафедр до сесії.
Розгляд стану навчального процесу аспірантів (звітності, планів)
Затвердження плану прийому до аспірантури у 2020 р.
Підсумки прийом на факультет іноземних громадян.
Підсумки проведення Дня відкритих дверей та подальші
профорієнтаційні заходи
6. Затвердження плану видання наукових журналів, вісників тощо.
7. Підсумки приймальної комісії іноземних громадян.
1.
2.
3.
4.
5.

Грудень
1. Хід виконання та підведення підсумків кафедрами захисту дипломних
робіт студентами-магістрами практичного спрямування.
2. Підготовка до зимової екзаменаційної сесії.
3. Організація чергування у гуртожитку та проведення консультацій.
4. Про затвердження проходження педагогічної практики аспірантів.
5. Звіт з наукової та методичної роботи факультету за 2020 рік.
6. Звіт роботи Вченої ради факультету за осінній семестр 2020/2021 н.р.

Січень
1. Хід виконання зимової екзаменаційної сесії та заходи для забезпечення
ліквідації академічної заборгованості.
2. Поточні результати роботи з абітурієнтами та підготовка до проведення
дня відкритих дверей.
3. Підготовка до нового навчального семестру.
4. Звіт з проведення 1-го етапу студентських олімпіад та підготовка до 2-го
етапу.
5. Організація приймальної комісії факультету.

Лютий
1.
2.
3.
4.
5.

Аналіз результатів зимової сесій. Ліквідація заборгованості.
Проведення практики студентів магістрів-науковців.
Про виконання індивідуальних завдань працівниками факультету..
Виконання умов контракту студентами факультету.
Затвердження комісій ДЕК та голів ДЕК для захисту бакалаврів весною
2020 року

6. Затвердження складу приймальної комісії факультету.
Березень
1. Результати контролю заборгованості і якості освіти студентів. Стан
готовності до сесії 4-го курсу.
2. Підведення підсумків переддипломної практики магістрів наукового
спрямування.
3. Вирішення поточних питань для підготовки річних звітів та перевірка
критеріїв для підтвердження статусу національного.
4. Організація участі в конкурсі на кращий підручник та начальний посібник
з грифом університету Виконання програми «Підручник» та
затвердження програми факультету на наступний період
5. Затвердження програм фахових вступних випробувань для прийому на 1й скорочений, 2-й, 3-й та1-й магістерський курси з освітніх програм
факультету

Квітень
1. Поточні результати екзаменаційної сесії 4-го курсу.
2. Підведення підсумків переддипломної практики та готовність до захисту
дипломних робіт магістрів наукового спрямування.
3. Атестація аспірантів та їх керівників
4. Про укладення договорів з госпдоговірних та держбюджетних тем. Хід
виконання поточних договорів.
5. Навчально-виховна робота керівників груп в академічних групах
факультету. Хід виконання комплексного плану виховної роботи зі
студентами.

Травень
1.
2.
3.
4.
5.

Результати захисту магістрів наукового спрямування.
Результати проходження практики студентів – бакалаврів
Про підготовку до захисту бакалаврських робіт
Про проведення весняної екзаменаційної сесії
Стан підготовки до ЄВІ з іноземної мови для вступу у магістратуру та
визначення засобів збільшення кількості бакалаврів на вступ.

Червень
1. Результати захисту бакалаврських, магістерських дипломних робіт за
спеціальностями факультету та висунення найкращих робіт на конкурс
НТУ «ХПІ».
2. Результати екзаменаційної сесії
3. Завершення поточного навчального року. Затвердження виконання
індивідуальних завдань працівниками факультету.
4. Поточні питання роботи приймальної комісії
5. Результати профорієнтаційної роботи з прийому абітурієнтів на 1 курс, та
абітурієнтів з технікумів та коледжів на старші курси
6. Організація вступних екзаменів до магістратури. Розгляд кандидатур
студентів для прийому в магістратуру та аспірантуру, докторантуру.
7. Затвердження програм докторських іспитів.
8. Звіт роботи Вченої ради факультету за весняний семестр 2020/2021 н.р.
9. Затвердження плану роботи Вченої ради факультету на наступний
навчальний рік 2021/2022 н.р.
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