План
засідань ректорату на 2021-2022 н.р.
№
з/п
1.
1.1.
1.2.

1.3.

2.
2.1.
2.2.

2.3.
3.
3.1.
4.
4.1.
4.2.

4.3.

5.
5.1.
5.2

Зміст заходів
Про навчальне навантаження науковопедагогічних працівників на 2021-2022 н. р.
Про можливі шляхи переходу на змішану
форму навчання у зв’язку з нестабільною
ситуацією в Україні через пандемію Covid-19
Про стан готовності матеріально-технічної
бази академії до нового 2021-2022 н. р.

Дата
проведення

31.08.2021 р.

Про проведення Тижня факультету фізичного
виховання, біології та психології
Про претендентів на перевід студентів з
контрактної форми на навчання за
регіональним замовленням
Про підготовку до проведення виборів голови
студентської профспілкової організації

07.09.2021 р.

Про підготовку до проведення урочистостей
«Посвята першокурсників 2021»

14.09.2021 р.

Про підготовку до акредитації освітньопрофесійної програми Психологія за першим
(бакалаврським) рівнем вищої освіти
Про підготовку до проведення засідання
круглого стоглу з нагоди 155-річчя від дня
народження Михайла Грушевського та
85-річчя від дня народження Гаврила
Чернихівського «Історична пам'ять
і сьогодення»
Про підготовку до проведення звітно-виборної
конференції до органів студентського
самоврядування
Про заходи щодо організації у 2021-2022 н.р.
профорієнтаційної роботи ЗВО
Про результати та перспективи роботи
науково-дослідних лабораторій «Творчість
Уласа Самчука та Бориса Харчука: художній
літопис ХХ століття» та «Особистість і
соціум»

6.
6.1. Про відзначення науково-педагогічних,
педагогічних та інших працівників з нагоди
Дня працівника освіти

Відповідальні
Боднар М. Б.,
зав. кафедрами
Боднар М. Б.,
Фокіна Т. І.,
декани факультетів
Боднар М. Б.,
Соляник А. А.,
Ємець О. П.,
декани факультетів
Бережанський О. О.,
Сиротюк М. В.
Декани факультетів,
в.о директора фахового
коледжу
Сиротюк М. В.
Сиротюк М. В.
Боднар М. Б.,
гарант ОП Ярощук М. В.

21.09.2021 р.

Скакальська І.Б.

Сиротюк М. В.
Божик М. В.,
Сиротюк М. В.
28.09.2021 р.

05.10.2021 р.

Василишин О. В.,
Заблоцький А. Р.

Сиротюк М. В.

6.2. Про стан прийому абітурієнтів за кошти
фізичних осіб на денну та заочну форми
навчання у процесі другої хвилі вступної
кампанії 2021 року
6.3. Про підготовку міжвузівського наукового
семінару «Проблеми фізичного розвитку та
рухової підготовки сучасних школярів»
7.
7.1. Про проведення Тижня факультету соціальнопедагогічної освіти та мистецтв
7.2. Про підготовку до осінньо-зимового періоду та
заходи щодо енергозбереження з метою
забезпечення раціональної організації
освітнього процесу
7.3. Про роботу студентських наукових гуртків
гуманітарно-технологічного факультету
8.
8.1. Про організацію профорієнтаційної роботи та
рекламної діяльності з метою виконання
ліцензованого обсягу під час вступної кампанії
2022 року
8.2. Про організацію роботи департаментів
студентського ректорату
8.3. Про стан оплати за навчання студентами
денної та заочної форм навчання
9.
9.1. Про виконання нормативних та розпорядчих
документів з питань охорони праці та безпеки
життєдіяльності, дотримання вимог
законодавства в умовах Covid-19
9.2. Про співпрацю Ради молодих науковців та
Студентського наукового товариства академії

10.
10.1 Про проведення Тижня гуманітарнотехнологічного факультету
10.2. Про стан виконання кваліфікаційних робіт
магістрантами випускних груп денної та
заочної форм навчання
10.3. Про підготовку до відзначення 125-річчя від
дня народження Михайла Вериківського
11.
11.1. Про роботу Асоціації випускників академії
11.2. Про підготовку до відзначення 220-річчя від
дня народження Тимка Падури
12.
12.1 Про роботу студентських наукових гуртків
факультету соціально-педагогічної освіти та
мистецтв

Божик М. В.,
Бережанський О. О.
Божик М.В.,
Голуб В.А.,
Бережанський О.О.
Врочинська Л. І.,
Сиротюк М. В.
12.10.2021 р.

19.10.2021 р.

02.11.2021 р.

Боднар М. Б.,
Соляник А. А.,
Сиротюк М. В., декани
факультетів, комендант
Декан, завідувачі кафедр
факультету
Відповідальний секретар
приймальної комісії,
декани факультетів,
зав. кафедрами
Голова органів
студентського
самоврядування,
Сиротюк М. В.
Декани факультетів
Боднар М. Б.,
Соляник А. А.,
Ємець О. П.,
Лісайчук В. О.
Тригуба О. В., голова
Ради молодих науковців,
голова Студентського
наукового товариства
Омельчук О. В.,
Сиротюк М. В.

09.11.2021 р.

Зав. кафедрами
Сиротюк М. В.
Доманюк О. М.

17.11.2021 р.
23.11.2021 р.

Сиротюк М. В.
Декан, завідувачі кафедр
факультету

12.2 Про стан оплати за навчання студентами
денної та заочної форм навчання

Декани факультетів,
в.о. директора фахового
коледжу

13.
13.1. Про організацію зимової заліковоекзаменаційної сесії 2021-2022 н.р. здобувачів
вищої освіти першого (бакалаврського) та
другого (магістерського) рівнів вищої освіти
13.2. Про підготовку матеріалів щодо формування
бази даних документів про освіту випускникам 07.12.2021 р.
за другим (магістерським) рівнем вищої освіти
13.3. Про результати та перспективи роботи
науково-дослідних лабораторій:
«Фізкультурно-педагогічні чинники
формування здорового способу життя молоді»,
«Екологічний моніторинг та експериментальна
біологія»
14.
14.1. Про стан організації роботи із запобігання
корупційним та пов’язаним з корупцією
14.12.2021р.
правопорушенням
14.2. Про результати та перспективи роботи
бібліотеки
15.
15.1. Про організацію урочистостей з нагоди
вручення дипломів випускникам другого
(магістерського) рівня вищої освіти
15.2. Про заходи щодо святкування Нового 2022 року
та Різдвяних свят
22.12.2021 р.
15.3. Про роботу студентських наукових гуртків
факультету фізичного виховання, біології та
психології
16.
16.1. Про проєкти освітньо-професійних програм за
першим (бакалаврським) на 2022-2026 н. р. та
другим (магістерським) рівнями вищої освіти
на 2022-2023 н. р.
16.2 Про стан стипендіального забезпечення
студентів, які навчаються за регіональним
замовленням за підсумками зимової заліковоекзаменаційної сесії 2021-2022 н. р.
16.3. Про результати роботи сектору міжнародних
зв’язків за І семестр та перспективи його
діяльності у ІІ семестрі
17.
17.1. Про організацію освітнього процесу у
ІІ семестрі 2021-2022 н. р.
17.2. Про ліквідацію академзаборгованості
студентами денної форми навчання за
підсумками зимової заліково-екзаменаційної
сесії 2021-2022 н. р.

Боднар М. Б.,
Фокіна Т. І.,
декани факультетів
Клак Д. С., декани
Чижик В. В.,
Цицюра Н. І.

Банах В. І., керівники
органів студентського
самоврядування
Стрельчук Ю. І.
Сиротюк М. В.
Сиротюк М. В., декани
факультетів, керівники
органів студентського
самоврядування
Декан, завідувачі кафедр
факультету
Гаранти освітньопрофесійних програм

11.01.2022 р.

18.01.2022 р.

Боднар М. Б.,
Фокіна Т. І., декани,
в. о. директора фахового
коледжу,
Романів Л. Р.
Курач М. С.,
Кучер В. В.
Боднар М. Б.,
Фокіна Т. І., декани
Фокіна Т. І.,
декани факультету

18.
18.1. Про залучення стейкхолдерів до перегляду та
вдосконалення освітньо-професійних програм
19
19.1 Про стан профорієнтаційної роботи та
рекламної діяльності з метою виконання
ліцензованого обсягу під час вступної кампанії
2022 року
19.2. Про заходи щодо вшанування загиблих під час
Революції гідності та відзначення Дня Героїв
Небесної Сотні

20.
20.1. Про підготовку до акредитації освітньопрофесійних програм за першим
(бакалаврським) рівнем вищої освіти:
- - Середня освіта (Біологія та здоров’я людини);
- Середня освіта (Мова і література (польська))
20.2. Про результати та перспективи роботи
науково-дослідних лабораторій: «Виховні
технології у системі безперервної освіти»,
«Проблеми людини та філософії здоров’я»
21. Про підготовку науково-методичних семінарів:
21.1. «Інноваційні тенденції у сучасній лінгводидактиці в
контексті підготовки вчителя іноземних мов ЗЗСО»,
«Формування професійно-педагогічних
компетентностей вихователів ЗДО та учителів
початкових класів НУШ»,
«Психолого-педагогічні проблеми сучасної освіти в
Україні»
22.
22.1. Про підготовку до урочистостей з нагоди
народження Т. Г. Шевченка
23.
23.1. Про роботу Сектору працевлаштування випускників
23.2. Про стан оплати за навчання студентами
денної та заочної форм навчання
24.
24.1.

Про стан підготовки документації до вступної
кампанії 2022 р.

25.
25.1. Про розробку навчальних та робочих
навчальних планів денної та заочної форм
навчання на 2022-2023 н. р.
26.
26.1. Про підготовку науково-методичних семінарів:
«Креативний підхід у сучасній мистецькій
освіті», «Проєктно-технологічний підхід у
трудовому навчанні»

01.02.2022 р.

08.02.2022 р.

Гаранти освітньопрофесійних програм
Відповідальний секретар
приймальної комісії,
декани факультетів,
зав. кафедрами
Сиротюк М. В.,
Василишин О. В.,
керівники органів
студентського
самоврядування
Боднар М. Б.,
гаранти ОП

16.02.2022 р.
Новак Т. В.,
Василюк В. М.

23.02.2022 р.

01.03.2022 р.

09.03.2022 р.

15.03.2022 р.

22.03.2022 р.

05.04.2022 р.

Воронцова Н. Г.,
Семегин Т. С.,
Фасолько Т. С.,
Терпелюк В. В.

Сиротюк М. В.
Ільчук Л. П., члени сектору
Декани факультетів,
в. о. директора фахового
коледжу
Відповідальний секретар
приймальної комісії,
Боднар М. Б., декани
факультетів, зав. кафедрами
Боднар М. Б.,
декани факультетів,
Фокіна Т. І.
Курач М. С.,
Ратинська І. В.,
Бабій Н. В.

27.
27.1.
Про результати проведеної профорієнтаційної
роботи факультетами та кафедрами академії
27.2. Про підготовку науково-методичного семінару
«Варіанти компетентнісно-зорієнтованого уроку
української мови і літератури» та форуму істориківкраєзнавців Кременецького району
27.3. Про результати і перспективи роботи
видавничо-редакційного центру
28.
28.1 Про роботу сектору моніторингу якості освіти
28.2. Про вибір студентами навчальних дисциплін
загального та професійного циклів навчальних
планів
28.3. Про результати наукової роботи педагогічних
працівників фахового коледжу академії
29.
29.1. Про підготовку до ХVІІІ звітної науковопрактичної конференції професорськовикладацького складу та ХVІІІ студентської
науково-практичної конференції
30.
30.1. Про організацію виховної роботи у
гуртожитках: проблеми та перспективи
31.
31.1. Про перспективи роботи Ради молодих
науковців
31.2. Про результати та перспективи роботи
науково-дослідних лабораторій: «Інновації в
біологічній та екологічній освіті», «Нова
українська школа в умовах викликів
сучасності»
32.
Про підготовку до підсумкової атестації
32.1.
випускників першого (бакалаврського) рівня
вищої освіти
33.
33.1 Про орієнтовне навчальне навантаження
науково-педагогічних працівників на 20222023 н. р.
34.
34.1. Про підсумки рейтингового оцінювання
науково-педагогічних працівників
34.2.
Про організацію урочистостей з нагоди
вручення дипломів випускникам першого
(бакалаврського) рівня вищої освіти 2022 року

12.04.2022 р.

Декани, зав. кафедрами,
в.о. директора фахового
коледжу, відповідальних
секретар приймальної
комісії
Дубровський Р. О.,
Скакальська І. Б.
Юрчук С. П.

19.04.2022 р.

03.05.2022 р.

10.05.2022 р.

Швець О. В., члени
сектору
Боднар М. Б.,
Фокіна Т. І., декани,
зав. кафедрами
Камінська О. О.
Курач М.С.,
зав. кафедрами,
голова студентського
наукового товариства
Сиротюк М. В.,
декани факультетів,
комендант гуртожитків
Тригуба О. В.

17.05.2022 р.

07.06.2022 р.

14.06.2022 р.

21.06.2022 р.

Бондаренко Т. Є.,
Фіголь Н. А.

Боднар М. Б., Фокіна Т. І.,
декани факультетів,
зав. кафедрами
Боднар М. Б.,
Фокіна Т. І.,
зав. кафедрами
Курач М.С.,
Боднар М. Б.
Сиротюк М. В., декани
факультетів, керівники
органів студентського
самоврядування

35.
35.1. Про підсумки роботи ректорату за
2021-2022 н. р.

29.06.2022 р.

Ректор, проректори,
декани факультетів

На засідання ректорату виносяться актуальні позапланові питання, які
регламентують освітній процес, наукову, методичну, виховну та господарську
діяльність навчального закладу.

