
Київський національний університет імені Тараса Шевченка 
ННІ «Інститут геології» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАН  

Роботи вченої ради ННІ «Інститут геології» 

та регламент 
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ПЛАН 

роботи вченої ради ННІ «Інститут геології» 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

на 2021-2022 навчальний рік 

(* - у разі оголошення) 
№ 

п/п 

Зміст питань, що розглядатимуться на 

засіданні вченої ради 

Термін 

виконання 

Відповідальний 

1. 1 
Поточні справи Серпень 

2021 

Директор 

2. 2 
Результати вступної кампанії 2021-2022 

р. 

Вересень 

2021 

Директор 

Зав. кафедрами, гаранти програм 

3.  
Затвердження плану роботи вченої ради 

на 2021-2022 навчальний рік 

Секретар вченої ради 

4.  
Атестація аспірантів Заступник директора з науково-

педагогічної роботи 

5.  
Зарахування до докторантури на 2021-

2022  навчальні роки. 

Заступник директора з науково-

педагогічної роботи (наука) 

6.  

*Рекомендація наукових робіт на 

здобуття премій імені видатних учених 

НАН України 

7.  
*Підготовка пропозицій для участі у 

науковому конкурсі МОН України 

Заступник директора з науково-

педагогічної роботи (наука) 

8.  
Про задачі профорієнтаційної роботи в 

2021-2022 н.р. 

Директор 

9.  

Задачі міжнародної співпраці ННІ 

«Інститут геології» на 2021-2022 

навчальний рік. 

Заступник директора з науково-

педагогічної роботи (міжнародне 

співробітництво) 

10.  

Про підготовку кадрового резерву для 

заміщення посад завідувачів кафедр і 

професорів Інституту 

Директор 

Зав. кафедрами 

11.  
Підсумки проведення навчальних та 

виробничих практик 

Жовтень 

2021 

Заступник директора з науково-

педагогічної роботи (навчання) 

12.  

Стан забезпеченості студентів та 

аспірантів ННІ «Інститут геології» 

місцями в гуртожитках 

Заступник директора з науково-

педагогічної роботи (виховна робота) 

13.  
Стан видавничої справи. Рекомендації до 

включення у перелік публікацій 

Голова методичної комісії 

14.  
Затвердження та перезатвердження 

описів освітніх програм на 2021-22 н.р. 

Заступник директора з науково-

педагогічної роботи (навчання) 

15.  

*Рекомендація підручників для участі у 

конкурсі на здобуття Державної премії 

України в галузі науки і техніки 

Зав. кафедрами 

16.  

Рекомендація кандидатур для участі у 

конкурсі на здобуття Державної премії 

України в галузі освіти* 

17.  

*Рекомендація кандидатур на здобуття 

державних стипендій видатним діячам 

науки, освіти, культури… (номінації 

«Наука» та «Освіта»).  

18.  
Підсумки набору до аспірантури та 

докторантури на 2021-2022рік 

Заступник директора з з науково-

педагогічної роботи (наука). 

19.  
Кадрові питання Директор 

Зав. кафедрами 

20.  
Затвердження тем дисертаційних робіт 

аспірантам I року навчання. 

Заступник директора з з науково-

педагогічної роботи (наука). 

21.  

Затвердження тем дипломних робіт 

студентів  Листопад 

2021 

Зав. кафедрами 

Заступник директора з навчальної та 

виховної роботи 

22.  *Рекомендація кандидатур - молодих Заступник директора з науково-



№ 

п/п 

Зміст питань, що розглядатимуться на 

засіданні вченої ради 

Термін 

виконання 

Відповідальний 

учених і студентів ВНЗ за кращі наукові 

роботи на здобуття премій НАН України 

педагогічної роботи (наука). 

Зав. кафедрами 

23.  

*Рекомендація аспірантів університету 

для призначення академічних стипендій 

Президента України (2 стипендії)  

24.  

*Рекомендація аспірантів університету 

для призначення стипендій Кабінету 

Міністрів України (1 стипендія) та ім. 

М.С. Грушевського (3 стипендії).  

25.  

Стан профорієнтаційної роботи в ННІ 

«Інститут геології» 

Голова комісії по профорієнтаційній 

роботі, гаранти програм, 

зав. кафедрами 

26.  

Затвердження Звіту з наукової роботи 

Інституту за рік 

Грудень 

2021 

Заступник директора з науково-

педагогічної роботи (наука), керівники 

тем 

27.  

Затвердження навчальних програм та 

робочих навчальних програм на другий 

семестр навчального року. 

 

Голова науково-методичної комісії, зав. 

кафедрами 

Заступник директора з навчальної та 

виховної роботи 

28.  

Затвердження програми та питань до 

Кваліфікаційного іспиту за ОКР 

бакалавр, магістр. 

29.  
Стан підготовки дипломних робіт у 2021-

2022  р. 

Зав. кафедрами 

30.  

Сучасний стан, проблеми та перспективи 

розвитку ННІ «Інститут геології». Звіт 

директора. 

Директор 

31.  
Робота кафедр з підготовки до зимової 

екзаменаційної сесії. 

Заступник директора з науково-

педагогічної роботи (навчання) 

32.  
Підсумки зимової екзаменаційної сесії. 

Січень 

2022 

Заступник директора з науково-

педагогічної роботи (навчання) 

33.  
Затвердження програми вступних 

випробувань на 2022 рік 

Заступник директора з науково-

педагогічної роботи (навчання) 

34.  
*Рекомендація на присвоєння іменних 

стипендій на наступний семестр 

Зав. кафедрами 

35.  

*Рекомендація кандидатур на здобуття - 

премії імені Тараса Шевченка Київського 

національного університету імені Тараса 

Шевченка 

Заступник директора з науково-

педагогічної роботи (наука). 

Зав. кафедрами 

36.  

*Рекомендація кандидатур на премій 

Верховної Ради України 

найталановитішим молодим ученим в 

галузі фундаментальних і прикладних 

досліджень та науково-технічних 

розробок 

37.  

*Рекомендація кандидатур на здобуття  

стипендій Кабінету Міністрів України 

для молодих учених   

38.  

*Рекомендація кандидатур для участі у 

конкурсі на здобуття Національної  

премії  імені Бориса Патона. 

39.  

Щодо організації спiвпрацi з 

роботодавцями: основні напрями, 

відповідальний 

Директор 

40.  
Щодо організації Ярмарки вакансій -2022 Заступник директора з науково-

педагогічної роботи (наука) 

41.  

Про підготовку до проведення 

навчальних та виробничих практик 2022 

року. 

Лютий 

2022 

Заступник директора з науково-

педагогічної роботи (навчання) 



№ 

п/п 

Зміст питань, що розглядатимуться на 

засіданні вченої ради 

Термін 

виконання 

Відповідальний 

42.  
Затвердження плану конференцій на 2023 

р. 

Заступник директора з науково-

педагогічної роботи (наука). 

43.  

*Рекомендація кандидатур на здобуття 

іменних стипендій Верховної Ради 

України для найталановитіших молодих 

учених. 

44.  
Стан виконання курсових та дипломних 

робіт. 

Березень 

2022 

Зав. кафедрами. 

45.  

Про підготовку до літньої екзаменаційної 

сесії. 

Заступник директора з науково-

педагогічної роботи (навчання). 

Зав. кафедрами. 

46.  
Затвердження звітів аспірантів  Заступник директора з науково-

педагогічної роботи. Зав. кафедрами  

47.  

Про підготовку до святкування Дня 

геолога та проведення Ярмарку вакансій 

в Інституті 

Директор 

48.  
Виконання кафедрами навчального плану 

2021-2022  н.р. 

Квітень 

2022 

Заступник директора з навчальної та 

виховної роботи. Зав.кафедрами 

49.  

Затвердження навчальних програм та 

робочих навчальних програм на 

наступний навчальний рік. 

Заступник директора з науково-

педагогічної роботи (навчання) 

50.  

*Рекомендація кандидатур на здобуття 

стипендії Президента України видатним 

діячам науки, освіти, культури (номінації 

«Наука» та «Освіта»).  

Заступник директора з науково-

педагогічної роботи (наука). 

Зав. кафедрами. 

51.  

Затвердження пропозицій кафедр про 

визнання кращого викладача інституту у 

2020-2021  навчальному році 

Травень 

2022 

Заступник директора з навчальної та 

виховної роботи  

52.  

Підсумки літньої екзаменаційної сесії у 

2021-2022  н.р. 

Заступник директора з науково-

педагогічної роботи. 

Зав. кафедрами. 

53.  

Рекомендація на присвоєння іменних 

стипендій на наступний семестр 

Заступник директора з науково-

педагогічної роботи. 

Зав. кафедрами. 

Заступник директора з навчальної та 

виховної роботи  

54.  

Результати міжнародної співпраці ННІ 

«Інститут геології» у 2021-2022 н.р. 

Заступник директора з науково-

педагогічної роботи (міжнародне 

співробітництво 

55.  Звіт голів ЕК про роботу комісії. Заступник директора з науково-

педагогічної роботи. 

Зав. кафедрами. 

Заступник директора з навчальної та 

виховної роботи 

56.  

Затвердження навчальної документації 

2021-2022  навчального року 

57.  
Рекомендації випускників ННІ «Інститут 

геології» до аспірантури  

Заступник директора з науково-

педагогічної роботи (наука). 

58.  

Затвердження програм вступних іспитів 

до аспірантури 

Заступник директора з науково-

педагогічної роботи (наука). 

Зав. кафедрами 

 

 

Голова вченої ради проф. Вижва С.А. 

 

 


