
План роботи комісії з регламенту та кадрової політики при Вченій раді 

географічного факультету на 2021-2022 навчальний рік 

№ 

п/п 

Основні питання, які розглядались на засіданнях комісії, 

доповідачі, відповідальні за підготовку проекту рішень 

Термін 

проведення 

Відмітка 

про 

виконання 

1. 1. Обговорення порядку денного засідань комісії  з 

регламенту та кадрової політики при Вченій раді 

географічного факультету. 

Вересень 2021 р. 
 

2. 1. Обговорення звіту і рекомендація працівників 

професорсько-викладацького  складу на продовження 

трудової угоди на займані посади на наступний термін: 

к.геогр.н. асистента кафедри гідрометеорології та водних 

ресурсів Пасічника М.Д. 

2. Обговорення посадових інструкцій лаборанта, 

старшого лаборанта та лаборанта компʼютерного класу 

кафедри геодезії, картографії та управління територіями.   

Жовтень 2021 р. 

 

3. 1.  Обговорення звіту і рекомендація працівників 

професорсько-викладацького  складу на продовження 

трудової угоди на займані посади на наступний термін: 

доцента кафедри фізичної географії, геоморфології та 

палеогеографії Кирилюка С.М. та доцента кафедри 

соціальної географії та рекреаційного природокористування 

Скутар Т.Д. 

2. Про рекомендацію на здобуття вченого звання 

доцента. 

3. Обговорення посадової інструкції асистента 

кафедри геодезії, картографії та управління територіями. 

Листопад 2021 р. 

 

4. 1. Обговорення посадових інструкцій доцента та 

завідувача кафедри геодезії, картографії та управління 

територіями. 

2. Обговорення звітів і рекомендацій на продовження 

дії трудової угоди на займані посади на наступний термін 

працівників ПВС. 

Грудень 2021 р. 

 

5. 1. Про дотримання регламенту роботи Вченою радою 

географічного факультету у 2021 році. 

2. Обговорення звітів працівників на здобуття вченого 

звання. 

 

Січень 2021 р. 

 

6. 1. Про розробку типової документації для оформлення 

звітів, щодо рекомендації працівників ПВС на 

продовження терміну дії трудової угоди. 

2. Обговорення звітів працівників ПВС щодо 

продовження терміну дії трудової угоди. 

 

Лютий 2021 р. 

 

7. 1. Обговорення звіту завідувача кафедри геодезії, 

картографії та управління територіями проф. Сухого П.О. 

за період перебування на посаді з 1.09.2021 р. по березень 

2022 року. 

2. Про рекомендацію кандидатур на здобуття вченого 

звання доцента. 

Березень 2022 р.  



8. 1. Обговорення звітів працівників ПВС географічного 

факультету щодо продовження терміну дії трудової угоди 

на займані посади на наступний термін. 

2. Про дотримання регламенту та виконання плану 

засідань кафедри географії України та регіоналістики та 

кафедри географії та менеджменту туризму. 

Квітень 2022 р.  

9. 1. Обговорення звітів працівників ПВС географічного 

факультету щодо продовження терміну дії трудової угоди 

на займані посади на наступний термін. 

2. Про дотримання регламенту та виконання плану 

засідань кафедр соціальної географії та рекреаційного 

природокористування та кафедри соціальної географії та 

економічного менеджменту.  

Травень 2022 р.  

10.  1. Обговорення звітів працівників ПВС географічного 

факультету щодо продовження терміну дії трудової угоди 

на займані посади на наступний термін. 

2. Про дотримання регламенту та виконання плану 

засідань кафедри фізичної географії, геоморфології та 

палеогеографії та кафедри гідрометеорології та водних 

ресурсів.  

Червень 2022 р.  

 

План роботи комісії з регламенту та кадрової політики при вченій раді 

географічного факультету затверджено на засіданні 5 вересня 2021 року 

протокол № 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Голова комісії        проф. Петро СУХИЙ  

Секретар комісії       проф. Клавдія КІЛІНСЬКА 


