


навчання) 

5. Затвердження переліку та анотацій 

міжфакультетських дисциплін від факультету 

на ІІ семестр 2022-2023 н.р. 

Завідувачі кафедр Заст. декана з 

навчальної 

роботи 

6. Річний звіт аспірантів факультету Завідувачі кафедр Завідувачі 

кафедр 

7. Розгляд та затвердження плану видання 

навчальної та науково-методичної літератури 

на 2022/2023 навчальний рік 

НМК факультету Заст. декана з 

навчальної 

роботи 

8. Різне   

 

жовтень 2022 р. 
№ Питання Готує Доповідає 

1. Про роботу студентського 

самоврядування факультету  

Голова студентської 

ради факультету 

Голова студентської 

ради факультету 

2. Про сприяння новому набору 

абітурієнтів на спеціальності 

факультету 

Завідувачі кафедр, 

заступник декана з 

наукової роботи, 

відповідальний секретар 

приймальної комісії 

факультету 

Завідувачі кафедр, 

заступник декана з 

наукової роботи, 

відповідальний секретар 

приймальної комісії 

факультету 

3. Про затвердження теми 

дисертаційної роботи, наукового 

керівника, освітньо-наукової 

програми підготовки доктора 

філософії, індивідуального 

навчального плану та 

індивідуального наукового плану 

аспірантам факультету 

Завідувачі кафедр Завідувачі кафедр 

4. Різне   

 

листопад 2022 р. 
№ Питання Готує Доповідає 

1. Підсумки виконання наукових досліджень на 

кафедрах у 2022 р. 

Завідувачі кафедр Заст. декана з 

наукової роботи 

2. Про затвердження плану науково-дослідних 

робіт факультету на 2023 р. 

Завідувачі кафедр Заст. декана з 

наукової роботи  

3. Про результати моніторингу якості ОП 

факультету 

Завідувачі 

кафедр, гаранти 

ОП 

Завідувачі кафедр 

4. Аналіз виконання плану видання навчальної та 

науково- методичної літератури за 2021/2022 

навч. рік 

Завідувачі кафедр Заст. декана з 

навчальної роботи  

5. Різне   

 

грудень 2022 р. 
№ Питання Готує Доповідає 

1. Аналіз виконання плану набору до 

аспірантури в 2022 р. Затвердження 

плану набору до аспірантури на 

2023 р. 

Завідувачі кафедр Завідувачі кафедр, 

заст. декана з наукової 

роботи 

2. Про підготовку до зимової 

екзаменаційної сесії випускаючих 

Завідувачі кафедр Заст. декана з  

навчальної роботи 



кафедр 

3. Затвердження звітів про роботу 

екзаменаційних комісій  

Завідувачі кафедр Заст. декана з  

навчальної роботи 

4. Про видання наукових та навчально-

методичних робіт викладачів за 2022 

рік та затвердження плану видання 

на 2023 рік  

Завідувачі кафедр Заст. декана з 

навчальної роботи, 

заст. декана з наукової 

роботи  

5. Розгляд проектів ОПП, навчальних 

та робочих планів на 2023/2024 

навчальний рік зі спеціальностей 

/освітніх програм факультету 

  

6. Звіт про виробничі практики 

студентів та заходи вдосконалення їх 

проведення 

Завідувачі кафедр, 

відповідальний за 

організацію та 

проведення практик на 

факультеті 

Завідувачі кафедр, 

відповідальний за 

організацію та 

проведення практик 

на факультеті 

7. Про профорієнтаційну роботу та 

сприяння новому набору 

Завідувачі кафедр, 

заступник декана з 

наукової роботи, 

відповідальний секретар 

приймальної комісії 

факультету 

Завідувачі кафедр, 

заступник декана з 

наукової роботи, 

відповідальний 

секретар приймальної 

комісії факультету 

8. Про підсумки роботи Вісника ХНУ 

імені Каразіна (Серія «Міжнародні 

відносини, економіка, 

країнознавство, туризм») у 2022 

році. Затвердження плану роботи 

Вісника ХНУ імені Каразіна (Серія 

«Міжнародні відносини, економіка, 

країнознавство, туризм») на 2023 р. 

Головний редактор 

Вісника 

Головний редактор 

Вісника 

9. Про реалізацію на факультеті 

«Стратегії розвитку Каразінського 

університету до 2025 року»  

Декан, завідувачі 

кафедр, заступники 

декана, відповідальний 

на факультеті по роботі 

з випускниками, 

відповідальний на 

факультеті по HR 

Декан 

10. Різне   

 

січень 2023 р. 
№ Питання Готує Доповідає 

1. Про виховну роботу на факультеті  Заст. декана з 

виховної роботи 

Заст. декана з 

виховної роботи 

2. Про виконання плану підвищення кваліфікації 

НПП факультету  

Завідувачі 

кафедр 

Завідувачі 

кафедр 

3. Про затвердження програм та завдань/питань 

вступних випробувань на спеціальності / освітні 

програми факультету в 2023 році 

Завідувачі 

кафедр 

Заст. декана з 

навчальної 

роботи 

4. Різне   

 

лютий 2023 р. 
№ Питання Готує Доповідає 

1. Аналіз результатів зимової екзаменаційної Завідувачі кафедр Заст. декана з 



сесії  навчальної 

роботи 

2. Про студентську наукову роботу та 

підготовку до проведення Студентських 

наукових конференцій  

Заст. декана  з 

наукової роботи, 

Голова СНТ 

факультету 

Заст. декана  з 

наукової роботи, 

Голова СНТ 

факультету 

3. Про затвердження програм атестаційних 

екзаменів та екзаменаційних завдань до них 

для студентів спеціальностей / освітніх 

програм факультету в 2023 році (рівень вищої 

освіти: бакалавр, денної та заочної форм 

навчання) 

Завідувачі 

випускаючих 

кафедр 

Заст. декана з 

навчальної 

роботи 

4. Затвердження ТСВО (за потреби), ОПП, ОНП, 

навчальних планів на 2023-2024 навч. рік  

Завідувачі кафедр Заст. декана з 

навчальної 

роботи 

5. Різне   

 

березень 2023 р. 

№ Питання Готує Доповідає 

1. Звіт про роботу науково-

методичної комісії 

факультету 

Члени та голова науково-

методичної комісії 

факультету 

Голова науково-

методичної комісії 

факультету 

2. Про сприяння новому набору 

абітурієнтів на спеціальності 

факультету 

Завідувачі кафедр, 

заступник декана з 

наукової роботи, 

відповідальний секретар 

приймальної комісії 

факультету 

Завідувачі кафедр, 

заступник декана з 

наукової роботи, 

відповідальний секретар 

приймальної комісії 

факультету 

3. Затвердження переліку та 

анотацій міжфакультетських 

дисциплін від факультету на І 

семестр 2023-2024 н.р. 

Завідувачі кафедр Заст. декана з навчальної 

роботи 

4. Різне   

 

квітень 2023 р. 
№ Питання Готує Доповідає 

1. Про підготовку до літньої екзаменаційної 

сесії випускаючих кафедр 

Завідувачі 

кафедр 

Заст. декана з 

навчальної роботи 

2. Про визначення значення вагового 

коефіцієнту видів навчальної діяльності α  

(0 ≤ α ≤ 1)  

Заступник декана 

з навчальної 

роботи 

Заступник декана з 

навчальної роботи 

3. Про затвердження на 2023-2024 навч. рік 

переліку та анотацій дисциплін за вибором 

студента, блоків дисциплін за вибором 

студента 

Завідувачі 

кафедр 

Завідувачі кафедр, 

заст. декана з 

навчальної роботи 

4. Різне   

 

травень 2023 р. 
№ Питання Готує Доповідає 

1. Про роботу щодо 

сприяння 

працевлаштуванню 

випускників факультету  

Відповідальна за 

працевлаштування на 

факультеті (Федорова Г.Ю.), 

завідувачі кафедр 

Відповідальна за 

працевлаштування на 

факультеті (Федорова Г.Ю.), 

завідувачі кафедр 




