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15 січня 2021 р.
1. Про обрання голови, заступника голови та секретаря вченої ради 
факультету ЦОСТ.

Інформація: головуючий вченої ради факультету 
доц. Ковальчук В.Я.

2. Подання та погодження заступників декана факультету:
з партнерства; з досліджень; з молодіжної політики та профорієнтації.

Інформація: в.о. декана факультету ЦОСТ.
3. Обрання представників факультету до складу науково-технічної ради 
університету.

Інформація: в.о. декана факультету ЦОСТ.
4. Обрання координаторів з якості вищої освіти на факультеті ЦОСТ.

Інформація: секретар вченої ради факультету 
ЦОСТ.

5. Обрання представника від факультету ЦОСТ до складу комісії з 
питань етики та академічної доброчесності університету.

Інформація: секретар вченої ради факультету 
ЦОСТ.

6. Створення постійно-діючих комісій при вченій раді факультету.
Інформація: секретар вченої ради факультету 
ЦОСТ.

7. Затвердження плану роботи вченої ради факультету ЦОСТ на 
2021 рік.

Інформація: в.о. декана факультету ЦОСТ.
8. Затвердження звітів про наукову та науково-технічну діяльність 
кафедр факультету за 2020 рік.

Інформація: завідувачі кафедр.



9. Про розгляд та рекомендації до друку навчально-методичної 
літератури науково-педагогічних працівників факультету цифрових, 
освітніх та соціальних технологій.

Інформація: секретар вченої ради факультету 
ЦОСТ.

10. Різне.
11 лютого 2021 р.

1. Звіт про організацію навчально-методичної, наукової та виховної 
роботи на кафедрі. Завдання кафедри з підвищення якості підготовки 
фахівців.

Доповідач: завідувач кафедри цифрових освітніх 
технологій.

2. Про затвердження положення вченої ради факультету ЦОСТ.
Інформація: голова ради факультету ЦОСТ.

3. Про результати зимової екзаменаційної сесії студентів факультету у 
2020-2021 н.р.

Інформація: в.о. декана факультету ЦОСТ.
4. Про результати захисту кваліфікаційних робіт магістрів.

Інформація: завідувачі кафедр.
5. Обговорення тематики та обсягу кваліфікаційних робіт бакалавра.

Інформація: завідувачі кафедр.
6. Про роботу наставників академічних груп кафедри цифрових освітніх 
технологій.

Доповідачі: наставники академічних груп, 
кафедри.

7. Про розгляд та рекомендації до друку навчально-методичної 
літератури науково-педагогічних працівників факультету цифрових, 
освітніх та соціальних технологій.

Інформація: секретар вченої ради факультету 
ЦОСТ.

8. Різне.

11 березня 2021 р.

1. Звіт про організацію навчально-методичної, наукової та виховної 
роботи на кафедрі. Завдання кафедри з підвищення якості підготовки 
фахівців.

Доповідач: завідувач кафедри фізичної культури, 
спорту та здоров’я.

2. Про організацію науково-дослідної роботи студентів. Результати 
участі студентів факультету ЦОСТ у І та II турах Всеукраїнських 
конкурсах студентських наукових робіт.

Інформація: заступник декана з досліджень 
факультету ЦОСТ.



3. Затвердження плану заходів в рамках проведення фестивалю науки.
Доповідач: заступник декана з досліджень 
факультету ЦОСТ.

4. Про роботу наставників академічних груп кафедри фізичної культури, 
спорту та здоров’я.

Доповідачі: наставники академічних груп 
кафедри.

5. Про розгляд та рекомендації до друку навчально-методичної 
літератури науково-педагогічних працівників факультету цифрових, 
освітніх та соціальних технологій.

Інформація: секретар вченої ради факультету 
ЦОСТ.

6. Різне.

8 квітня 2021 р.

1. Звіт про організацію навчально-методичної, наукової та виховної 
роботи на кафедрі. Завдання кафедри з підвищення якості підготовки 
фахівців.

Доповідач: завідувач кафедри соціогуманітарних 
технологій.

2. Про стан стажування науково-педагогічних працівників та 
міжнародну співпрацю кафедр факультету ЦОСТ

Доповідач: заступник декана з партнерства 
факультету ЦОСТ.

3. Про роботу наукових семінарів на кафедрах факультету ЦОСТ.
Інформація: заступник декана з досліджень 
факультету ЦОСТ.

4. Про організацію та результати профорієнтаційної роботи колективу 
факультету ЦОСТ.

Інформація: заступник декана з молодіжної 
політики та профорієнтації факультету ЦОСТ.

5. Про роботу наставників академічних груп кафедри соціогуманітарних 
технологій.

Доповідачі: наставники академічних груп 
кафедри.

6. Про розгляд та рекомендації до друку навчально-методичної 
літератури науково-педагогічних працівників факультету цифрових, 
освітніх та соціальних технологій.

Інформація: секретар вченої ради факультету 
ЦОСТ.

7. Різне.

13 травня 2021 р.



1. Звіт про організацію навчально-методичної, наукової та виховної 
роботи на кафедрі. Завдання кафедри з підвищення якості підготовки 
фахівців.

Доповідач: завідувач кафедри цивільної безпеки.
2. Про підготовку до акредитації освітніх програм на факультеті ЦОСТ у 
2021-2022 н. р.

Інформація: завідувачі кафедр.
3. Про результати літньої екзаменаційної сесії студентів четвертого 
курсу та другого курсу скороченої форми навчання у 2020-2021 н.р.

Інформація: декан факультету ЦОСТ.
4. Про результати організації та проведення переддипломних практик і 
стан підготовки до проведення фахових тренінгів та до захисту 
кваліфікаційних робіт бакалавра на кафедрах факультету.

Інформація: завідувачі кафедр.
5. Затвердження каталогу вибіркових дисциплін вільного вибору 
студентів.

Доповідачі: завідувачі кафедр.
6. Про роботу наставників академічних груп кафедри цивільної безпеки.

Доповідачі: наставники академічних груп 
кафедри.

7. Про розгляд та рекомендації до друку навчально-методичної 
літератури науково-педагогічних працівників факультету цифрових, 
освітніх та соціальних технологій.

Інформація: секретар вченої ради факультету 
ЦОСТ.

8. Різне.

10 червня 2021 р.

1. Звіт про організацію навчально-методичної, наукової та виховної 
роботи на кафедрі. Завдання кафедри з підвищення якості підготовки 
фахівців.

Доповідач: завідувач кафедри іноземної та 
української філології.

2. Про готовність лабораторій факультету ЦОСТ до нового навчального 
року.

Інформація: завідувачі кафедр.
3. Про затвердження навчальних планів та робочих програм

Інформація: завідувачі кафедр.
4. Про роботу наставників академічних груп кафедри іноземної та 
української філології.

Доповідачі: наставники академічних груп 
кафедри.



5. Про виконання плану видання навчально-методичної літератури на 
кафедрах факультету.

Доповідачі: завідувачі кафедр.
6. Підсумки роботи вченої ради факультету ЦОСТ і деканату за II 
семестр 2020-2021 н.р.

Доповідачі: голова ради факультету ЦОСТ.
7. Обговорення та затвердження плану роботи вченої ради факультету 
ЦОСТ на 2021-2022 н.р.

Інформація: заступник голови ради, секретар 
ради факультету ЦОСТ.

8. Різне.

28 серпня 2021 року

1. Про підготовку матеріально-технічної бази кафедр факультету ЦОСТ 
до 2020/21 навчального року.

Інформація: завідувачі кафедр.
2. Про результати літньої езаменаційної сесії 2020-2021 н.р. на 
факультеті ЦОСТ

Інформація: декан факультету ЦОСТ.
3. Про результати вступної кампанії та набору студентів для навчання на 
факультет ЦОСТ у 2021-2022 н.р.

Інформація: декан факультету ЦОСТ.
4. Різне.

Конференція трудового колективу факультету цифрових, освітніх
та соціальних технологій

1. Підсумки роботи колективу факультету за II семестр 2020-2021 
навчального року та завдання з подальшого вдосконалення навчально- 
методичної, наукової та виховної роботи.

Доповідач: декан факультету ЦОСТ.
2. Обрання виборних представників з числа працівників до складу 
вченої ради факультету.

Інформація: секретар вченої ради факультету 
ЦОСТ.

Крім того, вчена рада факультету ЦОСТ розглядатиме наступні 
питання:
1. Рекомендація на присвоєння вчених та почесних звань співробітникам 
факультету цифрових, освітніх та соціальних технологій.
2. Обрання (рекомендація) на посади науково-педагогічних працівників.
3. Рекомендації до друку наукових праць, монографій, навчальних 
посібників, іншої наукової та навчально-методичної літератури.



5. Затвердження звітів аспірантів про виконання індивідуальних планів 
робіт.
6. Рекомендації на затвердження тем дисертацій та звітів докторантів 
про виконання індивідуальних планів робіт.
7. Рекомендації на здобуття Державних премій України, Премії 
Верховної Ради України, премії Президента України для молодих 
вчених, призначення стипендії Кабінету Міністрів України для молодих 
учених.
8. Рекомендація для затвердження освітніх програм та навчальних 
планів.
9. Рекомендація надання дозволу на здійснення наукового керівництва 
аспірантами та здобувачами.
10. Інші питання діяльності факультету цифрових, освітніх та 
соціальних технологій.

Голова вченої ради факультету ЦОСТ Г.А. Герасимчук

Секретар вченої ради факультету ЦОСТ


