Затверджую
Ректор Харківського національного
аграрного університету ім. В.В.Докучаєва
професор ___________________В.К. Пузік

ПЛАН
роботи Вченої ради факультету менеджменту і економіки
Харківського національного аграрного університету
імені В.В. Докучаєва
на 2016-2017 навчальний рік
Дата

Питання для розгляду

Доповідач

Відповідальний за
підготовку питання

Засідання перше
Вибори голови Вченої ради фа- Декан факультету,
30.08.
культету менеджменту і еконодоцент Філімонов
2016 р.
міки
Ю.Л.
Засідання друге
1. Розгляд та затвердження
плану роботи Вченої ради факультету менеджменту і економіки
на 2016-2017 навч. рік
2. Розгляд та затвердження
плану роботи факультету менеджменту і економіки на 2016-2017
навч. рік

Голова Вченої ради
факультету

Вчений секретар
вченої ради факультету

Голова Вченої ради
факультету

3. Затвердження персонального
складу навчально-методичної
комісії факультету
4. Затвердження екзаменаційних білетів для вступу до аспірантури за спеціальностями 051
«Економіка» і 073 «Менеджмент»
5. Різне

Голова Вченої ради
факультету

Заст. декана з наукової роботи, доц.
Шарко І.О., заст. декана з виховної роботи, ст. викл. Шелудько В.М.
Вчений секретар
вченої ради факультету
Проректор з наукової роботи, доц. Петров В.М.

30.08.
2016 р.

Декан факультету,
доцент Філімонов
Ю.Л.

Засідання третє
1. Про підсумки набору 2016 р. Декан факультету,
на денну і заочну форму навчан- доцент Філімонов
ня факультету менеджменту і
Ю.Л.
економіки та посилення профорієнтаційної роботи
2. Про підсумки роботи мето- Голова навчальнодичної комісії факультету мене- методичної
джменту і економіки за 2015комісії факультету.
2016 навч. рік
доц. Філімонов Ю.Л.
3. Підсумки проходження ви- Ведучі курсів, керівробничої практики:
ники практик:
- з економіки підприємства
проф. Олійник Т.І.,
студентами ІІ курсу напряму
підготовки «Менеджмент» і ІІІ
курсу напряму підготовки «Економіка підприємства»;
21.09.
- з організації виробництва та проф. університету
2016 р. планування на підприємствах
Петров В.М., доц.
АПК і операційного менеджме- Пономарьова М.С.,
нту студентами ІІІ курсу напряму підготовки «Менеджмент»
- комплексної виробничої
доц. Гуторова О.О.
практики з фаху студентами ОР
«магістр» спеціальності «Менеджмент організацій і адміністрування» (за видами економічної діяльності)
4. Стан та перспективи підго- Декан факультету,
товки факультету до святкування доц. Філімонов Ю.Л.,
200-річчя ХНАУ ім. В.В. Докучаєва

Відповідальний за
профорієнтаційну
роботу на факультеті
ст. викл.
Шелудько В.М.
Секретар навчальнометодичної комісії,
доцент
Гуторова О.О.
Завідувач кафедр:
проф. Олійник Т.І.,

проф. Ульянченко О.В.

проф. Гуторов О.І.

Завідувачі кафедр
факультету, проф.
Гуторов О.І., проф.
Олійник Т.І., проф.
Ульянченко О.В.,
доц. Бутенко Т.А.

5. Різне
Засідання четверте
1. Стан та перспективи навчаль- Зав. кафедри менеВедучі курсів з дисно-методичного забезпечення
джменту організацій, циплін
дисциплін за навчальними пла- проф. Гуторов О.І.;
19.10. нами підготовки фахівців за
завідувач каф. марке2016 р. спеціальностями 074 “Публічне тингу, підприємницуправління та адміністрування”, тва і організації ви076 “Підприємництво, торгівля робництва, проф.
та біржова діяльність “
Ульянченко О.В.

2. Затвердження тем дипломних Декан факультету,
робіт студентів ОР «магістр»

Завідувачі кафедр

доц. Філімонов Ю.Л., факультету, проф.

спеціальностей «Менеджмент

Гуторов О.І., проф.

організацій і адміністрування»

Олійник Т.І., проф.

(за видами економічної діяльно-

Ульянченко О.В.

сті) і «Економіка підприємства
(за видами економічної діяльності)
3. Затвердження індивідуальних Аспіранти

Завідувачі кафедр

планів наукової роботи аспірантів нового набору
4. Підсумки участі студентів фа-

Заступник декана з

Т.в.о голови проф-

культету в спартакіаді ХНАУ се-

виховної роботи ст.

бюро факультету

ред збірних команд в 2015-2016

викл. Шелудько В.М. доц. Лебединська

навч. році та завдання на 2016-

О.І.

2017 навч. рік.
5. Різне
Засідання п’яте
1. Про підготовку до зимової ек- Декан факультету,
заменаційної сесії і підсумки по- доц. Філімонов Ю.Л.,
точної атестації студентів факультету
2. Про атестацію аспірантів ІІ
23.11. року навчання
2016 р.
3. Про стан дисертаційних дос-

Аспіранти, наукові

Завідувачі кафедр

керівники
Аспіранти, наукові

Завідувачі кафедр

ліджень аспірантів 3-го року, що керівники
навчаються з відривом від виробництва
4. Різне
Засідання шосте
1. Про стан виховної роботи на

Заступник декана з

Т.в.о голови проф-

факультеті менеджменту і еко-

виховної роботи ст.

бюро факультету

номіки

викл. В.М. Шелудько доц. Лебединська

21.12.
2016 р. 2. Затвердження тем наукових
досліджень аспірантів нового
набору
3. Різне

О.І.
Аспіранти

Завідувачі кафедр

Засідання сьоме
1. Підсумки зимової екзаменаційної сесії та завдання щодо
покращення навчального процесу на факультеті
2. Результати проведення рек15.02.
торських контрольних робіт на
2017 р.
факультеті
3. Звіт про наукову роботу ПВС
факультету за 2016 р.

Декан факультету,
доц. Філімонов Ю.Л.,

Декан факультету,
доц. Філімонов Ю.Л.,
Заступник декана з
Відповідальні за нанаукової роботи, доц. укову роботу по каШарко І.О.
федрах

4. Різне

22.03.
2017 р.

19.04.
2017 р.

Засідання восьме
1. Затвердження робочих навДекан факультету,
чальних планів підготовки фахі- доц. Філімонов Ю.Л.,
вців денної і заочної форм навчання за ОР «бакалавр» і «магістр» на 2017-2018 навч. рік
2. Результати роботи ЕК із заГолови ЕК,
Секретарі ЕК
хисту дипломних робіт студендекан факультету,
тами ОР «Магістр» спеціальносдоц.
ті «Менеджмент організацій і
Філімонов Ю.Л.,
адміністрування» (за видами
економічної діяльності) і «Економіка підприємства (за видами
економічної діяльності)
3. Різне
Засідання дев’яте
1. Розгляд графіків навчального Декан факультету,
процесу та навчального наванта- доц. Філімонов Ю.Л.
ження на 2017-2018 н. р.
2. Стан та перспективи прове- Відповідальний за
Відповідальні за
дення профорієнтаційної робо- профорієнтаційну
профорієнтацію по
ти на факультеті
роботу ст. викл.
кафедрах
Шелудько В.М.
3. Різне

Засідання десяте
1. Звіт аспірантів ІІ-ІІІ років
Аспіранти, наукові
про виконання індивідуального керівники
плану наукових досліджень за І
півріччя 2016-2017 н.р.
21.06.
2. Звіт про НДРС на факультеті Заступник декана з
2017 р. за період 2016-2017 н.р.
наукової роботи, доц.
Шарко І.О.

Завідувачі кафедр

Відповідальні за наукову роботу по кафедрах

3. Звіт про виховну роботу на
факультеті та заходи щодо її покращення
4. Звіт аспірантів І року про
виконання індивідуального плану наукових досліджень за перше півріччя 2016-2017 н.р.
5. Різне

Заступник декана з
виховної роботи ст.
викл. Шелудько В.М.
Аспіранти, наукові
керівники

Засідання одинадцяте
1. Підсумки літньої екзаменаДекан факультету,
ційної сесії та завдання щодо
доц. Філімонов Ю.Л.
покращення навчального процесу на факультеті
2. Результати роботи екзамеГолови ЕК,
наційних комісій за напрямами
декан факультету,
підготовки «Менеджмент» і
доц. Філімонов Ю.Л.;
«Економіка підприємства» денна і заочна форма навчання
3. Результати роботи екзамеГолова ЕК;
наційних комісій із захисту дип- декан факультету,
ломних робіт за спеціальностя- доц. Філімонов Ю.Л.;
ми «Менеджмент організацій і
адміністрування» (за видами
економічної діяльності) і «Економіка підприємства» (за видами економічної діяльності) (за14.07.
очна форма навчання)
2017 р.
4. Результати діяльності колекДекан факультету,
тиву факультету за 2016-2017 н.р. доц. Філімонов Ю.Л.
і завдання по удосконаленню
його роботи

Голова профбюро
факультету доц. Лебединська О.І.
Завідувачі кафедр

Секретарі ЕК

Секретар ЕК

Заст. декана з наукової роботи, доц.
Шарко І.О., секретар
навчальнометодичної комісії,
доц. Гуторова О.І.,
заст. декана з виховної роботи, ст. викл.
Шелудько В.М.
5. Про активізацію профорієн- Відповідальний за Відповідальні за
таційної роботи на факультеті
профорієнтаційну профорієнтацію по
під час проведення вступної ка- роботу на факультеті кафедрах
мпанії 2017 р.
Шелудько В.М.
6. Різне

Голова Вченої ради факультету
менеджменту і економіки

Ю.Л. Філімонов

