
ЗАТВЕРДЖУЮ 

Ректор Харківського Національного 

університету імені В. Н. Каразіна 

___________________ Віль БАКІРОВ 
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ПЛАН 

роботи Вченої ради хімічного факультету  

на 2020-2021 навчальний рік 

 

Серпень, 26  (№ 8) 

1. Про роботу з працевлаштування випускників хімічного факультету.  

     Доповідач: заст. декана доц. Вітушкіна С.В. 

2. Звіт голови методичної комісії хімічного факультету про роботу комісії в 2019-2020 

     навчальному році та затвердження плану роботи на 2020-2021 навчальній рік.   

      Доповідач: голова методичної комісії, заст. декана ст. викладач Єфімов П.В. 

3. Про реорганізацію структури хімічного факультету. 

     Доповідач: декан  проф. Калугін О. М. 

4. По організацію навчального процесу в осінньому семестрі поточного навчального року. 

Доповідачі: заст. декана ст. викладач Єфімов П.В., декан  проф. Калугін О. М. 

5. Затвердження плану роботи Вченої ради хімічного факультету на 2020-2021 навчальній рік. 

Вересень, 11 (№ 9) (он-лайн) 

1. Звіти аспірантів 4-го року наачання. 

Вересень, 25 (№ 10) 

1. Звіт декана хімічного факультету про роботу за 2019-2020 навчальний рік  

     Доповідач: декан хімічного факультету проф. Калугін О. М. 

2. Інформація про рейтинги кафедр та викладачів хімічного факультету в 2019-2020 

     навчальному році. Доповідач: декан хімічного факультету проф. Калугін О. М. 

3. Про підсумки вступної кампанії за ступенями освіти «Бакалавр», «Магістр» та «Доктор 

філософії»  за спеціальністю 102 Хімія  в 2020 р.  

Доповідач: декан хімічного факультету проф. Калугін О. М. 

Жовтень, 16 (№ 11) 

1. Звіт   про   педагогічну   практику   студентів   4   курсу   хімічного   факультету. 

     Доповідач: відповідальний за практику доц. Кійко С. М. 

2. Звіт   про   виробничу практику   студентів   6  (2-го за ОР Магістр) курсу   хімічного   

факультету.      Доповідач: відповідальний за практику доц. Котляр В. М. 

3. Про стан та організацію профорієнтаційної роботи серед школярів та підготовку до 

     вступної кампанії  2020 р.     Доповідач:  заст. декана доц. Вітушкіна С.В. 

4. Про стратегію розвитку хімічного факультету та участь хімічного факультету в Стратегії 

розвитку Каразінського університету на 2019–2025 роки.     Доповідач: декан хімічного 

факультету проф. Калугін О. М. 

Листопад, 18 (№ 12) 

1. Про стан пожежної безпеки та охорони праці на хімічному факультеті. 

     Доповідачі: доц. Котляр В. М., інж. 1 кат.  Василенко Л.В. 

2.  Про підготовку до акредитації освітніх програм на хімічному факультеті. Доповідач: заст. 

декана ст. викладач Єфімов П.В. 

Грудень, 18 (№ 13) 

1. Про підготовку до зимової екзаменаційної сесії. 

     Доповідач: заст. декана ст. викладач Єфімов П.В. 

2.  Про роботу органів студентського самоврядування та СНТ на хімічному факультеті.  

       Доповідач: заст. декана Єльцов С. В.,  заст. декана доц. Колосов М.О. 

3. Затвердження   звітів   за   держбюджетними  НДР.   

    Відпов.: заст. декана доц. Колосов М.О. 

 



Січень, 15 (№ 1) 

1. Про фінансовий та матеріальний стан на факультеті. 

     Доповідач: декан хімічного факультету проф. Калугін О. М. 

2. Звіт про асистентську та науково-дослідницьку практики магістрів другого року навчання.  

Доповідач: заст. декана ст. викладач Єфімов П.В. 

3. Про підсумки зимової екзаменаційної сесії.  

     Доповідач: заст. декана ст. викладач Єфімов П.В. 

4. Звіт голови Атестаційної Комісії про підсумки захисту кваліфікаційних робіт. 

    Доповідач: голова Атестаційної Комісії. 

Лютий, 19 (№ 2) 

1.  Про підсумки проведення обласної олімпіади школярів.  

     Доповідачі: заст. декана доц. Вітушкіна С.В., доц. Кійко С. М. 

2. Про стан науково-дослідної роботи на хімічному факультеті в 2020 р. та завдання на 2021  

     рік.   Доповідач: заст. декана доц. Колосов М.О. 

3. Про організацію викладання курсів англійською мовою за спеціальністю 102 Хімія на 

хімічному факультеті.    Доповідач: заст. декана ст. викладач Єфімов П.В. 

Березень, 19 (№ 3) 

1. Про роботу кураторів на хімічному факультеті.  

     Доповідач: заст. декана доц. Єльцов С. В. 

2. Про роботу спеціалізованої ради на хімічному факультеті.  

     Доповідач: голова спеціалізованої ради проф. Дорошенко А.О. 

3. Про стан підготовки PhD студентів (аспірантів) за спеціальністю 102  Хімія на хімічному 

факультеті.    Доповідач:  заст. декана доц. Колосов М.О. 

Квітень, 16 (№ 4) 

1.  Про організацію міжнародного співробітництва та академічної мобільності на хімічному 

      факультеті.  Доповідач: ст. викладач Леонова Н.О.  

2. Про роботу з працевлаштування випускників хімічного факультету.  

     Доповідач: заст. декана доц. Вітушкіна С.В. 

3.  Затвердження    навчальних    планів    на    2021-2022  навчальний    рік. 

     Доповідач: заст. декана ст. викладач Єфімов П.В. 

Травень, 21 (№ 5) 

1. Про роботу редколегії Вісника харківського національного університету, серія Хімія в 2020 р.      

Доповідач: гол.  редактор,  проф. Коробов О. І. 

2. Про підготовку до літньої екзаменаційної сесії.  

     Доповідач: заст. декана ст. викладач Єфімов П.В. 

3. Підсумки проведення студентських олімпіад.  Доповідач: проф. Коробов О. І. 

Червень,  18  (№ 6) 

1. Звіт голови Атестаційної Комісії про підсумки захисту кваліфікаційних робіт та проведення 

атестаційного екзамену.     Доповідач: голова Атестаційної Комісії. 

2. Затвердження переліку тем для вступної компанії за рівнем освіти «Доктор філософії» за 

спеціальністю 102 Хімія в 2021 р.    Доповідач: заст. декана доц. Колосов М.О. 

 

 План розглянуто та затверджено на засіданні Вченої ради хімічного факультету 

Харківського національного університету імені В.Н. Каразіна 27 серпня 2020 року, 

протокол № 8. 

 

 

Голова Вченої ради Олег  КАЛУГІН 

 

 

Секретар Вченої ради Анатолій ШКУМАТ 
 


