
План 

засідань ректорату  
 

№ 

з/п 
Зміст заходів 

Дата  

проведення 
Відповідальні 

1. 

1.1. 

 

Про навчальне навантаження науково-

педагогічних працівників на 2019-2020 н.р. 

10.09.2019 р. 

 

 

Боднар М.Б., 

зав.кафедрами 

1.2. Про стан готовності матеріально-технічної 

бази академії до нового 2019-2020 н.р. 

Боднар.М.Б., 

Соляник А.А., декани 

факультетів 

1.3. Про претендентів на перевід студентів з 

контрактної форми на навчання за 

регіональним замовленням 

Декани факультетів 

2. 

2.1. 

 

 

Про реалізацію заходів щодо відзначення 200-

літнього ювілею становлення вищої освіти у 

м. Кременець 

17.09.2019 р. 

 

Ломакович А.М., 

оргкомітет 

3. 

3.1. 

 

Про підготовку до  первинної акредитації  

освітньо-професійних програм: 

1. За першим (бакалаврським) рівнем вищої 

освіти:  
- 012 Дошкільна освіта,  

- 014 Середня освіта (Біологія),  

- 014 Середня освіта (Українська мова і література),  

- 014 Середня освіта (Мова і література (англійська)),   

- 014 Середня освіта (Мова і література (німецька)),  

- 014 Середня освіта (Музичне мистецтво),  

- 014 Середня освіта (Образотворче мистецтво),  

- 014 Середня освіта (Трудове навчання та технології), 
- 014 Середня освіта (Фізична культура) 
2. За другим (магістерським) рівнем вищої 

освіти:  

- 014 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини) 

24.09.2019 р. 

 

Боднар М.Б.,  

Фасолько Т.С.,  

Зіньковська Н.Г.,  

Василишин О.В., 

Воронцова Н.Г., 

Марунько О.А., 

Дем’янчук О.Н., 

Курач М.С, 

Голуб В.А. 

 

 

 

Цицюра Н.І. 

4. 

4.1. 

 

Про проект Умов прийому на навчання до 

закладів вищої освіти  України у  2020 році 

01.10.2019 р. 

 

Відповідальний секретар 

приймальної комісії, 

Боднар М.Б. 

4.2. Про підготовку до проведення урочистостей  

з нагоди Дня працівника освіти 

 

Сиротюк М.В., Гомон К., 

Заблоцький А.Р., 

Скоропляс В.В. 

4.3. Про стан оплати за навчання студентами 

денної та заочної форм навчання 

Декани факультетів 

5. 

5.1. 

 

Про підготовку до осінньо-зимового періоду та 

заходи щодо енергозбереження з метою 

забезпечення раціональної організації 

освітнього процесу 
08.10.2019 р. 

 

 

Боднар М.Б., 

Соляник А.А.,  

Сиротюк М.В., декани 

факультетів, комендант 

5.2. Про стан організації роботи із запобігання 

корупційним та пов’язаним з корупцією 

правопорушенням 

Сиротюк М.В., 

керівники органів 

студентського 

самоврядування 



6. 

6.1. 

 

 

Про організацію  профорієнтаційної роботи та 

рекламної діяльності з метою виконання 

ліцензованого обсягу під час вступної кампанії 

2020 року 

15.10.2019 р. 

 

Відповідальний секретар 

приймальної комісії, 

декани факультетів, 

зав.кафедрами 

7. 

7.1. 

 

Про виконання нормативних та розпорядчих 

документів з питань охорони праці та безпеки 

життєдіяльності 22.10.2019 р. 

 

Боднар М.Б., 

Соляник А.А.,  

Ємець О.П. 

7.2. Про стан виконання кваліфікаційних робіт 

магістрантами випускних груп денної та 

заочної форм навчання  

Зав.кафедрами 

8. 

8.1. 

 

 

Про результати планової перевірки 

навчального закладу Державною службою 

якості освіти України щодо додержання вимог 

нормативно-правових актів та нормативних 

документів у сфері вищої освіти  

05.11.2019 р. 

 

Боднар М.Б., декани 

факультетів, 

зав.кафедрами 

9. 

9.1. 

 

Про підготовку до святкування Міжнародного 

дня студента 
12.11.2019 р. 

 

Сиротюк М.В.,  

Гомон К.,  

Заблоцький А.Р. 

9.2. Про стан відвідування студентами навчальних 

занять за вересень-жовтень 2019 р. 

Фокіна Т.І., декани 

факультетів 

10. 

10.1. 

Про стан оплати за навчання студентами 

денної та заочної форм навчання 

19.11.2019 р. 

 

Декани факультетів 

11. 

11.1 

 

Про організацію зимової заліково-

екзаменаційної сесії 2019-2020 н.р.  
03.12.2019 р. 

 

Боднар М.Б., Фокіна Т.І., 

декани факультетів 

11.2. Про підготовку матеріалів щодо формування 

бази даних документів про освіту випускникам 

за другим (магістерським) рівнем вищої освіти  

Кисіль А.М., декани  

12. 

12.1. 

 

Про підготовку до підсумкової атестації 

здобувачів вищої освіти за другим 

(магістерським) рівнем  10.12.2019 р. 

 

Боднар М.Б., Фокіна Т.І., 

декани факультетів, 

зав.кафедрами 

12.2. Про хід акредитації освітніх програм за 

першим (бакалаврським)та другим 

(магістерським) рівнями вищої освіти  

Боднар М.Б., гаранти 

освітньо-професійних 

програм 

13. 

13.1 

 

 

Про заходи щодо святкування Нового 2020 року 

та Різдвяних свят 

 

17.12.2019 р. 

 

Сиротюк М.В., декани 

факультетів, керівники 

органів студентського 

самоврядування 

14. 

14.1. 

 

 

Про стан оплати за навчання студентами 

денної та заочної форм навчання 

14.01.2020 р. 

 

Декани факультетів 

15. 

15.1. 

 

Про стан стипендіального забезпечення 

студентів, які навчаються за регіональним 

замовленням за підсумками зимової заліково-

екзаменаційної сесії 2019-2020 н.р. 

21.01.2020 р. 

 

Боднар М.Б., 

Фокіна Т.І., декани, 

Дроздовська М.М. 



15.2. Про організацію урочистостей з нагоди 

вручення дипломів випускникам другого 

(магістерського) рівня вищої освіти 2020 року 

 

Сиротюк М.В., декани 

факультетів, керівники 

органів студентського 

самоврядування 

16. 

16.1. 

 

Про організацію освітнього процесу у              

ІІ семестрі 2019-2020 н.р. 
04.02.2020 р. 

 

Боднар М.Б., 

Фокіна Т.І., декани 

16.2. Про ліквідацію академзаборгованості 

студентами навчального закладу за підсумками 

зимової заліково-екзаменаційної сесії 

Фокіна Т.І., 

 декани факультету 

17. 

17.1. 

 

Про перевід студентів з контрактної форми на 

навчання за регіональним замовленням 

11.02.2020 р. 

 

Декани факультетів 

17.2. Про стан профорієнтаційної роботи та 

рекламної діяльності з метою виконання 

ліцензованого обсягу під час вступної кампанії 

2020 року 

Відповідальний секретар 

приймальної комісії, 

декани факультетів, 

зав.кафедрами 

18. 

18.1. 

 

Про стан підготовки документації до вступної 

кампанії 2020 року 

18.02.2020 р. 

Відповідальних секретар 

приймальної комісії, 

Боднар М.Б., декани 

факультетів, 

зав.кафедрами 

18.2. Про підготовку до вшанування загиблих на 

Майдані та відзначення Дня Героїв Небесної 

Сотні 

 

Сиротюк М.В., 

Василишин О.В.,  

Заблоцький А.Р., 

 Гомон К. 

19. 

19.1. 

 

Про підготовку до урочистостей з нагоди 

народження Т.Г. Шевченка 

03.03.2020 р. 

 

Сиротюк М.В., 

Скоропляс В.В. 

20. 

20.1. 

 

Про організацію підготовки фахівців за третім  

(освітньо-науковим) рівнем «доктор філософії» 

 

10.03.2020 р. 

 

Бенера В.Є. 

21. 

21.1. 

 

Про стан оплати за навчання студентами 

денної та заочної форм навчання 

 

17.03.2020 р. 

 

Декани факультетів 

22. 

22.1. 

 

Про результати моніторингу здобувачів вищої 

освіти академії щодо дотримання академічної 

доброчесності під час реалізації освітньо-

професійних програм 

24.03.2020 р. 

 

Боднар М.Б., 

Сиротюк М.В., 

керівники органів 

студентського 

самоврядування 

23. 

23.1. 

 

Про розробку навчальних та робочих 

навчальних планів денної та заочної форм 

навчання на 2020-2021 н.р. 
07.04.2020 р. 

 

 

Боднар М.Б., декани 

факультетів, Фокіна Т.І. 

23.2. Про підготовку до ХVІ студентської науково-

практичної конференції 

Бенера В.Є., голова 

студентського наукового 

товариства 

24. 

24.1. 

 

Про проект навчального навантаження 

науково-педагогічних працівників на 2020-

2021 н.р. 

14.04.2020 р. 

 

Боднар М.Б., Фокіна Т.І., 

зав.кафедрами  

25. 

25.1. 

Про результати проведеної профорієнтаційної 

роботи  
21.04.2020 р. 

Боднар М.Б., 

зав.кафедрами 



26. 

26.1 

 

 

Про перспективи захисту докторських 

дисертацій науково-педагогічними 

працівниками  
 

05.05.2020 р 

 

Бенера В.Є., 

зав.кафедрами 

26.2 Про організацію замовлення дипломів 

молодшого спеціаліста та бакалавра 

Боднар М.Б., декани 

факультетів, Фокіна Т.І. 

27. 

27.1. 

 

Про підготовку до ХVІ звітної науково-

практичної конференції професорсько-

викладацького складу 

12.05.2020 р. 

 

Бенера В.Є., 

зав.кафедрами 

28. 

28.1. 

 

Про організацію виховної роботи у 

гуртожитках: проблеми та перспективи 

 

19.05.2020 р. 

Сиротюк М.В.,  

декани факультетів 

28.2. Про перспективи роботи Ради молодих 

науковців  

Дубровський Р.О. 

29. 

29.1. 

 

Про підготовку до підсумкової атестації 

студентів випускних курсів 

02.06.2020 р. 

 

 

Боднар М.Б., Фокіна Т.І., 

декани факультетів, 

зав.кафедрами 

30. 

30.1. 

 

Про орієнтовне навчальне навантаження 

науково-педагогічних працівників навчального 

закладу 

09.06.2020 р. 

 

Боднар М.Б., 

зав.кафедрами 

31. 

31.1 

 

Про організацію урочистостей з нагоди 

вручення дипломів випускникам 2020 року 

16.06.2020 р. 

 

Сиротюк М.В., декани 

факультетів, керівники 

органів студентського 

самоврядування 

31.2. Про   підсумки   роботи   ректорату  за  

2019-2020 н.р. 

Ректор, проректори, 

декани факультетів 

 

 

 

На засідання ректорату виносяться актуальні позапланові питання, які 

регламентують освітній процес, наукову, методичну, виховну та господарську 

діяльність навчального закладу. 

 

 


