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В.о.декана факльтету ветеринарної медицини, 

                                                                                                                                                       біологчних і харчових технологій   
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ПЛАН  

РОБОТИ ВЧЕНОЇ РАДИ ФАКУЛЬТЕТУ ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ, БІОЛОГІЧНИХ І ХАРЧОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ  

ЛУГАНСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО АГРАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ НА 2020-2021 НАВЧАЛЬНИЙ РІК 

 

 

 

Термін Порядок денний Доповідає Готує 

Жовтень 

1. Вибори  Голови Вченої ради факультету В.о. декана факультету В.о. декана факультету 

2.Вибори заступника Голови Вченої ради факультету Головуючий В.о. декана факультету 

3. Вибори секретаря Вченої ради факультету В.о. декана факультету В.о. декана факультету 

6. Затвердження Положення про Вчену раду факультету Секретар Вченої ради 

факультету 

В.о. декана факультету 

7. Затвердження Положення про кафедру епізоотології, внутрішніх 

хвороб тварин і ветеринарно – санітарної експертизи 

Секретар Вченої ради 

факультету 

Завідувач кафедрою 

Дубін Р.А. 

8.Затвердження Положення про факультет ветеринарної медицини, 

біологічних і харчових технологій 

В.о. декана В.о. декана 

Листопад 

1. Затвердження плану роботи Вченої ради факультету на 2020-2021 

навчальний рік 

Голова вченої ради Голова Вченої ради 

2. Розгляд подання кафедри тваринництва і харчових технологій щодо 

присвоєння звання доцента Шаховій Юлії Юріївні 

Голова Вченої ради 

факультету 

Секретар Вченої ради 

факультету 



 

 

3. Створення Ради з якості вищої освіти факультету Голова Вченої ради 

факультету 

Голова Вченої ради 

факультету 

4. Затвердження графіку підвищення кваліфікації науково-педагогічних 

працівників факультету 

Голова Вченої ради 

факультету 

Голова Вченої ради 

факультету 

5. Розподіл функціональних обов’язків науково-педагогічних працівників 

факультету 

Голова Вченої ради 

факультету 

Голова Вченої ради 

факультету 

6.Поточні питання Секретар Вченої ради 

факультету 

Секретар Вченої ради 

факультету 

Грудень 

1. Підготовка до державної атестації здобувачів вищої освіти Голова Вченої ради 

факультету 

Голова Вченої ради 

факультету 

2. Річна атестація та звіти аспірантів за 2020-2021  н.р. Голова Вченої ради 

факультету 

Аспіранти, наукові 

керівники 

3.Затвердження наукових звітів науково-педагогічних працівників 

факультету 

Голова Вченої ради Керівники НДР 

4. Затвердження тем науково-дослідних робіт на період з 2021 року Голова Вченої ради Керівники НДР 

5.Затвердження Положення про Раду з якості вищої освіти факультету Голова Ради з якості 

вищої освіти 

факультету 

Голова Ради з якості 

вищої освіти 

факультету 

6. Затвердження Положення про навчально – наукову лабораторію 

ветеринарної медицини 

Голова Вченої ради Голова Вченої ради 

7. Затвердження Положень про студентські наукові гуртки Керівники наукових 

гуртків 

Керівники наукових 

гуртків 

8.Затвердження плану публікацій науково- педагогічних працівників на 

2021 рік 

Голова Ради з якості 

вищої освіти 

Голова Ради з якості 

вищої освіти 

9. Про виконання планів виховної роботи студентів кураторів груп Завідувачі кафедр Завідувачі кафедр 

10. Про стан підготовки акредитаційних справ до акредитації за 

напрямами підготовки 101 –Екологія (ОР);204 – Технологія виробництва 

продукції тваринництва ( ОР Бакалавр); 211 – Ветеринарна медицина 

(Третій ОР) 

Гаранти ОПП Гаранти ОПП 

Січень 
1. Про підсумки зимової заліково - екзаменаційної сесії 2020/2021 

навчального року 

Голова Вченої ради 

факультету 

Голова Вченої ради 

факультету 



 

 

2. Про результати атестації здобувачів вищої освіти ОР «Магістр» та ОР « 

Бакалавр» за спеціальностями 101 –Екологія, 204 – Технологія 

виробництва та переробки продукції тваринництва, 211- Ветеринарна 

медицина 

Гаранти ОПП Гаранти ОПП 

3. Про реєстрацію теми НДР кафедри тваринництва та харчових 

технологій та затвердження тематичного плану виконання НДР 

Керівник теми Керівник теми 

4. Про реєстрацію теми НДР кафедри епізоотології, внутрішніх хвороб 

тварин і ветеринарно – санітарної експертизи 

Керівник теми Керівник теми 

5. Про реєстрацію теми НДР кафедри екології та безпеки життєдіяльності Керівник теми Керівник теми 

6. Обговорення питання про стан підготовки до проведення олімпіад та 

конкурсу наукових робіт. 

 

Відповідальний за 

навчальну роботу 

факультету 

Відповідальний за 

навчальну роботу 

факультету 

7. Про результати проведення звітної науково-практичної конференції 

ЛНАУ 

Відповідальний за 

наукову роботу на 

факультеті 

Відповідальний за 

наукову роботу на 

факультеті 

8. Оптимізація баз практик для здобувачів вищої освіти факультету Відповідальний за 

виробничу практику на 

факультеті 

Відповідальний за 

виробничу практику на 

факультеті 

9. Звіт про результати діяльності навчально – наукових лабораторій 

факультету 

Голова Вченої ради 

факультету 

Завідувач лабораторії 

Лютий 

1. Розробка програми циклів семінарів між студентами та членами Малої 

академії наук Донецької та Луганської областей 

Відповідальний за 

науку на факультеті 

Завідувачі кафедр 

2.  Про результати проведення в Університеті І етапу Всеукраїнської 

олімпіади студентів та Всеукраїнського конкурсу наукових робіт 

Відповідальні за науку 

та навчання на 

факультеті 

Відповідальні за науку 

та навчання на 

факультеті 

3. Про виконання плану підвищення кваліфікації науково-педагогічних 

працівників факультету 

Голова Вченої ради 

факультету 

Голова Вченої ради 

факультету 

4. Про реалізацію плану профорієнтаційної роботи науково-педагогічних 

працівників факультету 

Відповідальний за 

профорієнтацію на 

факультеті 

Викладачі факультету 



 

 

5.Звіт науково- педагогічних викладачів, відповідальних за інформаціний 

супровід діяльності факультету 

Відповідальні за 

інформаційний 

супровід 

Відповідальні за 

інформаційний 

супровід 

6. Поточні питання. Секретар Вченої ради 

факультету 

Секретар Вченої ради 

факультету 

Березень 

1. Затвердження сертифікаційних навчальних програм для здобувачів 

вищої освіти за спеціальностями 101 – Екологія, 181 – Харчові технології, 

204  - технологія виробництва і переробки продукції тваринництва, 211 –

Ветеринарна медицина 

Розробники 

сертифікаційних 

програм 

Розробники 

сертифікаційних 

програм 

2. Про стан підготовки акредитаційних справ до акредитації за напрямами 

підготовки 101 –Екологія (ОР);204 – Технологія виробництва продукції 

тваринництва ( ОР Бакалавр); 211 – Ветеринарна медицина (Третій ОР) 

Гаранти ОПП Гаранти ОПП 

3. Затвердження тем та керівників кваліфікаційних робіт здобувачів вищої 

освіти факультету 

Відповідальний за 

навчальний процес 

Відповідальний за 

навчальний процес 

4. Про реалізацію плану профорієнтаційної роботи науково-педагогічних 

працівників факультету 

Відповідальний за 

профорієнтаційну 

роботу факультету 

Відповідальний за 

профорієнтаційну 

роботу факультету 

5. Звіт роботи Ради з якості вищої освіти факультету Голова Ради з якості 

вищої освіти 

факультету 

Голова Ради з якості 

вищої освіти 

факультету 

6. Поточні питання Секретар Вченої ради 

факультету 

Секретар Вченої ради 

факультету 

Квітень 

1.Виконання рішень Вченої ради Голова Вченої ради 

факультету 

Голова Вченої ради 

факультету 

2. Звіт про міжнародну діяльність факультету Голова Вченої ради 

факультету 

Завідувачі кафедр 

3. Звіт щодо реалізації грантових і госпдоговірних наукових тематик 

кафедр 

Завідувачі кафедр Завідувачі кафедр 

4. Про затвердження програми стажування фахівців ветеринарної 

медицини на базі факультету 

Голова Вченої ради 

факультету 

Голова Вченої ради 

факультету 

5. Про розширення переліку організацій для впровадження дуальної 

освіти здобувачів вищої освіти 

Голова Вченої ради 

факультету 

Голова Вченої ради 

факультету 



 

 

6. Поточні питання Секретар Вченої ради 

факультету 

Секретар Вченої ради 

факультету 

Травень 

 

1.Звіт про ефективність профорієнтаційної роботи Відповідальний за 

профорієнтаційну 

роботу 

Відповідальний за 

профорієнтаційну 

роботу 

2. Звіт  виконання планів роботи студентських наукових гуртків Відповідальний за 

наукову роботу 

факультету 

Керівники 

студентських наукових 

гуртків 

3. Організаційні питання проведення весняної заліково - екзаменаційної  

сесії  та державної атестації здобувачів вищої освіти  у 2020-2021н.р. 

Голова Вченої ради 

факультету 

Відповідальний за 

навчальний процес 

4. Звіт про виконання плану публікацій науково- педагогічних 

працівників факультету 

Голова Вченої ради 

факультету 

Завідувачі кафедр 

5. Звіт про наукову роботу аспірантів Наукові керівники  Аспіранти 

Червень 1.Результати літньої заліково-екзаменаційної сесії. Голова Вченої ради 

факультету 

Відповідальний за 

навчальний процес 

2. Про результати роботи атестаційної комісії. Голова Вченої ради 

факультету 

Голова Вченої ради 

факультету 

3. Про загальні результати роботи факультету у 2020-2021н.р. та 

окреслення головних напрямків діяльності у наступному навчальному 

році. 

Голова Вченої ради 

факультету 

Голова Вченої ради 

факультету 

4.Обговорення та затвердження звітів з науково-педагогічної, 

профоріентаційної, наукової та виховної роботи викладачів факультету 

Голова Вченої ради 

факультету 

Голова Вченої ради 

факультету 

5. Затвердження робочого навчального плану на 2020/21 н.р. Голова Вченої ради 
факультету 

Відповідальний за 
навчальну роботу 

6. Рекомендації на продовження контрактів роботи з викладачами 

факультету 

Голова Вченої ради 

факультету 

Голова Вченої ради 

факультету 

7. Затвердження робочого навчального плану на 2020/21 н.р. Голова Вченої ради 

факультету 

Відповідальний за 

навчальну роботу 

8. Про підготовку до організації вступної компанії 2021р. Голова Вченої ради Відповідальний за 

вступну компанію 

факультету 



 

 

 


