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П Л А Н 

роботи Вченої ради університету в ІІ семестрі 2017/2018 навчального року 

 

Дата Питання Рішення готують 

26.02.18 

1.  Звіт про наукову діяльність університету за 2017 р. 

Доп. проф. Мямлін С.В. 

 

________________________________________________ 

2. Основні фінансово-економічні показники діяльності 

Університету в 2017 році та план на 2018 р. 

Доп.  гол.бух. Ткач В.Ф. 

_________________________________________________ 

3. Різне 

Комісія з питань 

наукової роботи 

 

____________________ 

Комісія з питань 

фінансово-госп. 

діяльності та іннов. 

розвитку 

____________________ 

 

26.03.18 

1.  Про роботу спеціалізованих вчених рад університету 

Доп. проф. Боднар Б.Є., проф. Головкова Л.С., 

                                проф. Сиченко В.Г 

Комісія з питань 

наукової роботи 

  

2.Про організацію профорієнтаційної роботи в 

університеті  в 2017 -2018 н. р. 

Доп. відп. секр., доц. Арпуль С.В. 

_________________________________________________ 

3. Різне  

Комісія з питань навч.-

метод. та вих. роботи 

 

 __________________ 

30.04.18 

1.  Про діяльність та перспективний план роботи  

Львівського коледжу транспортної інфраструктури 

Доп. дир. коледжу Гревцов С.В. 

Комісія з питань навч.-

метод. та вих. роботи 

 

2. Про організацію навчального процесу, самостійної та 

виховної роботи на факультеті «Управління 

енергетичними процесами» 

Доп. проф. Афанасов А.М. 

Комісія з питань навч.-

метод. та вих. роботи 

 

 

3. Різне  

28.05.18 

1.  Про обрання науково-педагогічних працівників 

Доп. нач. від. кадрів Баркалов В.М. 

        

     

Комісія з питань 

кадрової роботи 

2. Аналіз публікаційної діяльності університету за 2017-

2018 н.р.(Scopus та WoS) 

Доп. дир. бібл. Колесникова Т.О. 

Комісія з питань 

наукової роботи 

3. Різне  

 

 

25.06.18 

1. Про підсумки навчальної роботи в Університеті за 

2017/2018 н.р.: якість освіти та шляхи їх удосконалення 

Доп. проф. Боднар Б.Є. 

Комісія з питань навч.-

метод. та вих. роботи 

  

 

2. Затвердження кандидатур на здобуття іменних 

стипендій 

Доп. доц. Матусевич О.О. 

Комісія з питань навч.-

метод. та вих. роботи 

  

3. Різне  

 

*** Примітка: згідно до затвердженого регламенту роботи Вченої ради університету 

кадрові, конкурсні, процедурні та інші питання вносяться до порядку денного засідань 

Вчених рад за рішенням ректора або проректорів за напрямами діяльності.   

 

        

 



 

  

  

 

 

 

 

   

 


