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ПЛАН 

роботи вченої ради інженерно-технологічного факультету 

на 2021-2022 навчальний рік 
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Основні питання для розгляду 
Відповідальний, 

учасники 

1 27.08.21 р. 

1215-1300 

1. Про виконання стратегії розвитку факультету 

та завдання на 2021-2022 н.р. 

2. Про підсумки вступної кампанії 2021 року. 

3. Про затвердження складу вченої та 

методичної ради факультету на 2021-2022 н.р. 

4. Про план роботи вченої ради факультету в 

2021-2022 н.р. 

5. Про затвердження проєктних груп ОП 

інженерно-технологічного факультету на 

2021-2022 н.р. 

6. Про затвердження Експертної ради 

роботодавців спеціальностей ІТФ на 2021-

2022 н.р. 

7. Різне. 

декан факультету 

Довжик М.Я., 

заст.декана з 

профорієнтаційної 

роботи Семерня О.В., 

заст.декана з 

навчальної роботи 

Волошко Т.П. 

 

2 20.09.21 р. 

1215-1300 

1. Про рекомендацію кандидатів на вакантні 

посади науково-педагогічних працівників. 

2. Про особливості організації освітнього 

процесу та забезпечення якості підготовки 

здобувачів освіти у 2021-2022 н.р.  

3. Про пріоритетні напрямки профорієнтаційної 

роботи факультету та кафедр у 2021-2022 н.р. 

4. Про стан готовності акредитаційної справи 

спеціальності 275.03 – Транспортні технології 

(на автомобільному транспорті), другий 

(магістерський) рівень, ступінь вищої освіти 

«магістр». 

5. Різне. 

декан факультету 

Довжик М.Я., 

заст.декана з 

навчальної роботи 

Волошко Т.П., 

заст.декана з 

профорієнтаційної 

роботи Семерня О.В. 

заст.декана з питань 

якості освіти 

Таценко О.В., гарант 

ОП Соларьов О.О. 

3 18.10.21 р. 

1215-1300 

1. Про стан навчально-методичного забезпечення 

навчального процесу на факультеті. 

голова метод. ради  

Семірненко Ю.І., 



2. Про організацію виховної роботи на 

факультеті у 2021-2022 н.р. 

3. Різне. 

заст.декана з 

виховної роботи 

Мікуліна М.О. 

4 22.11.21 р. 

1215-1300 

1. Про аналіз проходження експертизи 

спеціальності 275.03 – Транспортні технології 

(на автомобільному транспорті), другий 

(магістерський) рівень, ступінь вищої освіти 

«магістр». 

2. Про стан та шляхи покращення практичної 

підготовки студентів та перспективи співпраці 

з агробізнесом. 

3. Про стан підготовки магістерських робіт. 

4. Різне. 

декан факультету 

Довжик М.Я., 

заст.декана з питань 

якості освіти 

Таценко О.В., гарант 

ОП Соларьов О.О., 

завідувачі кафедр 

5 13.12.21 р. 

1215-1300 

1. Про готовність факультету до екзаменаційної 

сесії. 

2. Про аналіз працевлаштування випускників 

факультету за спеціальністю. 

3. Різне. 

декан факультету 

Довжик М.Я., 

заст.декана з 

навчальної роботи 

Волошко Т.П. 

6 24.01.22 р. 

1215-1300 

1. Про результати роботи факультету в 2021 році 

та перспективи розвитку. 

2. Про організацію роботи науково-практичного 

центру. 

3. Про стан готовності акредитаційної справи 

спеціальності 208 – Агроінженерія, 

початковий рівень (короткий цикл), ступінь 

вищої освіти «молодший бакалавр». 

4. Різне. 

декан факультету 

Довжик М.Я., 

директор НПЦ 

Шерстюк Л.В., 

заст.декана з питань 

якості освіти 

Таценко О.В.,  

гарант ОП 

Семірненко Ю.І. 

7 21.02.22 р. 

1215-1300 

1. Про результати зимової заліково-

екзаменаційної сесії 2021-2022 н.р. 

2. Про підсумки роботи ЕК випуску магістрів 

спеціальностей факультету. 

3. Різне. 

заст.декана з 

навчальної роботи 

Волошко Т.П., 

гаранти ОП 

спеціальностей 

8 21.03.22 р. 

1215-1300 

1. Про хід профорієнтаційної роботи на 

факультеті та особливості прийому 

абітурієнтів до університету в 2022 році. 

2. Про підготовку факультету до проходження 

студентами виробничих практик. 

3. Про ухвалення освітніх програм та навчальних 

планів на 2022-2023 н.р. 

4. Різне.  

заст.декана з 

профорієнтаційної 

роботи Семерня О.В. 

заст.декана з 

навчальної роботи 

Волошко Т.П. 

9 18.04.22 р. 

1215-1300 

1. Про розвиток матеріально-технічної бази 

факультету. 

2. Про готовність факультету до весняної 

заліково-екзаменаційної сесії. 

3. Про аналіз проходження експертизи 

декан факультету 

Довжик М.Я., 

заст.декана з 

навчальної роботи 

Волошко Т.П., 



спеціальності 208 – Агроінженерія, 

початковий рівень (короткий цикл), ступінь 

вищої освіти «молодший бакалавр». 

4. Різне. 

заст.декана з питань 

якості освіти 

Таценко О.В.,  

гарант ОП 

Семірненко Ю.І. 

10 23.05.22 р. 

1215-1300 

1. Про результати виховної роботи на 

факультеті. 

2. Про стан підготовки до підсумкової атестації 

бакалаврів.  

3. Про стан готовності випускників рівня 

«бакалавр» до ЄВІ. 

4. Різне. 

заст.декана з 

виховної роботи 

Мікуліна М.О., 

заст.декана з 

навчальної роботи 

Волошко Т.П. 

11 27.06.22 р. 

1215-1300 

1. Про стан виконання контрактних зобов'язань 

науково-педагогічними працівниками 

факультету у 2021-2022 н.р. 

2. Про стан готовності факультету до нового 

навчального року. 

3. Про стан готовності акредитаційної справи 

спеціальності 141 – Електроенергетика, 

електротехніка та електромеханіка, перший 

(бакалаврський) рівень, ступінь вищої освіти 

«бакалавр». 

4. Різне. 

декан факультету 

Довжик М.Я., 

заст.декана з 

навчальної роботи 

Волошко Т.П., 

заст.декана з питань 

якості освіти 

Таценко О.В., гарант 

ОП Чепіжний А.В. 

 

Голова вченої ради ІТФ,      М.Я. Довжик 

к.т.н., доцент 

 

Секретар,         С.М. Хурсенко 

к.ф.-м.н., доцент 


