
План 

засідань ректорату на 2022-2023 н.р. 
 

№ 

з/п 
Зміст заходів 

Дата  

проведення 
Відповідальні 

1. 

1.1. 

 

Про навчальне навантаження науково-

педагогічних працівників на 2022-2023 н. р. 

31.08.2022 р. 

 

 

Боднар М. Б., 

зав. кафедрами 

1.2. Про графіки освітнього процесу                            

у 2022-2023 н.р. 

 

Боднар М. Б., 

Фокіна Т. І., 

декани факультетів 

1.3. Про організацію освітнього процесу під час 

воєнного стану (у відповідності до вимог 

листа Державної служби України з 

надзвичайних ситуацій) 

Боднар М. Б., 

Соляник А. А., 

Томашівський С. М., 

Ємець О. П., 

декани факультетів 

2. 

2.1. 

 

Про формування підгруп для вивчення 

англійської мови здобувачів першого курсу 

освітнього ступеня «бакалавр» (на підставі 

сформованих компетентностей) 
06.09.2022 р. 

Сиротюк М. В.,  

Боднар М. Б., 

Кучер В. В., 

Сопіга М. О. 

2.2. 
Про перевід студентів із контрактної форми на 

навчання за регіональним замовленням. 

Декани факультетів,  

в.о директора фахового 

коледжу  

2.3. Про проведення тижня факультету фізичного 

виховання, біології та психології 

Бережанський О. О., 

Колісецький С. М. 

3. 

 

 

Про результати ліквідації 

академзаборгованості здобувачів вищої освіти 

13.09.2022 р. Декани, зав.кафедрами 

4. 

4.1. 

 

Про заходи з нагоди Дня працівника освіти 

 20.09.2022 р. 

Колісецький С. М. 

 

4.2. Про формування кадрового резерву академії 

на посади керівників структурних підрозділів 

Курач М. С. 

5. 

5.1. 

 

Про підготовку до зустрічі з представниками 

Університету Вустера (Велика Британія) 

 

 

 

04.10.2022 р. 

Сиротюк М. В. 

Кучер В. В. 

5.2. Про підготовку до участі навчального закладу 

в «Діалозі двох культур» 

Курач М. С., 

Сиротюк М. В. 

6. 

6.1. 

 

Про результати анкетування здобувачів та 

науково-педагогічних працівників на предмет 

володіння англійською мовою 11.10.2022 р. 

Сиротюк М. В. 

Кучер В. В 

 

6.2. 
Про стан оплати за навчання студентами 

денної та заочної форм навчання 

Декани, в.о директора 

фахового коледжу 

7. 

7.1. 

 

Про підготовку до осінньо-зимового періоду 

та заходи щодо енергозбереження  
12.10.2022 р. 

 

Соляник А. А.,  

комендант 

7.2. Про проведення Тижня факультету 

дошкільної та початкової освіти, історії та 

мистецтв 

Врочинська Л. І., 

Колісецький С. М. 

 



7.3. Про підготовку до Презентації творчих 

здобутків працівників і здобувачів освіти 

Академії в Тернопільському обласному 

художньому музеї 

Курач М. С. 

Колісецький С. М. 

 

8 

8.1. 

 

Про реалізацію основних напрямів організації  

кафедрами міжнародного співробітництва  

 

Сиротюк М.В. 

Семегин Т.С 
18.10.2022 р. 

8.2. Про підготовку до відзначення 260 років від 

Дня Народження Юзефа Чеха 

 

Курач М.С. 

9. 

9.1. 

 

Про проведення Тижня гуманітарно-

технологічного факультету 

01.11.2022 р. 

 

 

Омельчук О. В., 

Колісецький С.М. 

9.2. Про заходи щодо розвитку міжнародного 

співробітництва навчального закладу 

Сиротюк М.В. 

Кучер В.В. 

Семегин Т.С 

9.3. Про підготовку здобувачів вищої освіти до 

участі в конкурсах студентських наукових 

робіт 

 

Курач М.С.,  

зав.кафедрами 

10. 

10.1 

 

Про підготовку до проведення онлайн-зустрічі 

із представниками університету Вустера 

(Велика Британія) 

 
08.11.2022 р. 

 

 

Сиротюк М. В. 

Курач М. С. 

10.2. Про стан виконання кваліфікаційних робіт 

магістрантами випускних груп денної та 

заочної форм навчання 

 

Зав. кафедрами 

11. 

11.1. 

 

Про розробку освітньо-професійних програм 

за першим (бакалаврським) рівнем вищої 

освіти: - - Середня освіта (Мова і література 

(англійська, німецька)); Середня освіта (Мова 

і література (англійська, польська));  

- Філологія (Германські мови та літератури 

(переклад англійська та німецька мови 

включно));  

- Соціальна робота. Практична психологія  

15.11.2022 р. 

 

 

Кучер В.В., 

 Новак Т.В.,  

гаранти ОП 

11.2. Про організацію зимової заліково-

екзаменаційної сесії 2022-2023 н.р. здобувачів 

вищої освіти першого (бакалаврського) та 

другого (магістерського) рівнів вищої освіти 

Боднар М. Б.,  

Фокіна Т. І., 

декани факультетів, 

зав.кафедрами 

11.3. Про реалізацію основних напрямів 

міжнародного  співробітництва гуманітарно-

технологічним факультетом 

Сиротюк М. В 

Омельчук О. В. 

12. 

12.1 

 

Про організацію підсумкової атестації 

здобувачів вищої освіти другого 

(магістерського) рівня вищої освіти та 

підготовку матеріалів щодо формування бази 

даних документів про освіту 

 

 

 

22.11.2022 р. 

 

Боднар М. Б.,  

Фокіна Т. І., 

Клак Д. С.,  

декани факультетів,  

зав.кафедрами 

12.2. Про реалізацію основних напрямів 

міжнародного  співробітництва  факультетом 

фізичного виховання, біології та психології 

Сиротюк М. В. 

Бережанський О. О. 



12.3. Про функціонування та поповнення Фонду 

рідкісних книг 

Стрельчук Ю. І. 

13. 

13.1. 

 

Про дотримання ліцензійних вимог науково-

педагогічними працівниками академії та 

відображення результатів їх діяльності в 

ЄДЕБО 
06.12.2022 р. 

 

 

Боднар М. Б.,  

Курач М. С.,  

Киричок С. В. 

13.2. Про реалізацію основних напрямів 

міжнародного співробітництва факультетом 

дошкільної і початкової освіти, історії та 

мистецтв 

Сиротюк М. В. 

Врочинська Л. І. 

13.3. Про співпрацю Ради молодих науковців та 

СНТ 

Курач М. С. 

14. 

14.1. 

Про популяризацію іміджу академії в інтернет- 

 та медіапросторі 

13.12.2022 р. 

Колісецький С. М., 

декани факультетів 

 

14.2. 

 

Про виконання нормативних та розпорядчих 

документів з питань охорони праці та безпеки 

життєдіяльності 

Боднар М. Б., 

Соляник А. А.,  

Томашівський С. М., 

Ємець О. П. 

15. 

15.1. Про стан стипендіального забезпечення 

студентів, які навчаються за регіональним 

замовленням, за підсумками зимової заліково-

екзаменаційної сесії 2022-2023 н. р. 

20.12.2022 р. 

 

Боднар М. Б., 

Фокіна Т. І., декани,  

в. о. директора фахового 

коледжу, 

Курганов О. О. 

15.2. Про підготовку докторів філософії за третім 

(освітньо-науковим) рівнем вищої освіти 

Курач М. С. 

15.3. Про стан організації роботи із запобігання 

корупційним та пов’язаним з корупцією 

правопорушенням 

Банах В. І., керівники 

органів студентського 

самоврядування 

16. 

16.1. 

 

Про проєкти освітньо-професійних програм за 

першим (бакалаврським) на 2023-2027 н. р. та 

другим (магістерським) рівнями вищої освіти  

на 2023-2024  н. р. 
10.01.2023 р. 

 

 

Гаранти освітньо-

професійних програм 

16.2 Про стан та перспективи залучення  

небюджетних (грантових) коштів для 

розвитку академії 

Сиротюк М.В.,  

декани факультетів 

17. 

17.1. 

 

Про організацію освітнього процесу у   ІІ 

семестрі 2022-2023 н. р. 

17.01.2023 р. 

 

Боднар М. Б., 

Фокіна Т. І., декани 

17.2. Про ліквідацію академзаборгованості 

студентами денної форми навчання за 

підсумками зимової заліково-екзаменаційної 

сесії 2022-2023 н. р. 

Фокіна Т. І.,  

декани факультету 

18. 

 Про стан профорієнтаційної роботи та 

рекламної діяльності з метою виконання 

ліцензованого обсягу під час вступної 

кампанії 2023 року 

24.01.2023 р. 

 

Відповідальний секретар 

приймальної комісії, 

декани факультетів, 

зав. кафедрами 

Колісецький С.М. 

http://www.kogpi.edu.te.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=527&Itemid=47
http://www.kogpi.edu.te.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=527&Itemid=47
http://www.kogpi.edu.te.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=527&Itemid=47


19 

19.1 

 

Про міжнародну діяльність навчального 

закладу 
07.02.2023 р. 

 

Сиротюк М.В. 

 

19.2. 
Про стан оплати за навчання студентами 

денної та заочної форм навчання 

Декани, в.о директора 

фахового коледжу 

20.  

Про стан та перспективи співпраці з 

роботодавцями та випускниками 14.02.2023 р. 

 

Трифонюк В. М.,  

Ільчук Л. П.,  

Доманюк О. М. 

21. 

21.1. 

 

 Про підготовку до урочистостей з нагоди 

народження Т. Г. Шевченка 

21.02.2023 р. 

Колісецький С. М. 

21.2. Про результати та перспективи використання 

новітніх форм і методик вивчення англійської 

мови здобувачами вищої освіти академії 

Сиротюк М. В., 

Кучер В. В. 

 

22. 

22.1. 

 

Про результати міжнародної співпраці 

академії із зарубіжними освітніми закладами 

та інституціями  
 

 

08.03.2023р. 

 

Сиротюк М. В. 

 

22.2. Про результати профорієнтаційної роботи 

факультету фізичного виховання, біології та 

психології 

Бережанський О. О., 

Божик М. В. 

23. 

23.1. 

 

Про результати профорієнтаційної роботи 

гуманітарно-технологічного факультету  

 14.03.2023 р. 

 

Омельчук О.В., 

Божик М.В. 

23.2. Про стан оплати за навчання студентами 

денної та заочної форм навчання 

Декани факультетів, 

 в. о. директора фахового 

коледжу 

24. 

24.1. 

 

Про результати профорієнтаційної роботи 

факультету дошкільної і початкової освіти, 

історії та мистецтв  

 21.03.2023 р. 

 

Врочинська Л. І..,  

Божик  М. В. 

24.2. Про стан підготовки документації до вступної 

кампанії 2023 р. 

 Боднар М. Б.,  

Божик М. В., 

декани факультетів, 

зав. кафедрами 

25. 

25.1. 

 

Про розробку навчальних та робочих 

навчальних планів денної та заочної форм 

навчання на 2023-2024 н. р. 

04.04.2023 р. 

 

Боднар М. Б., 

декани факультетів,  

Фокіна Т. І. 

25.2. Про підготовку Відомостей про 

самооцінювання з метою акредитації освітніх 

програм за першим (бакалаврським) рівнем 

вищої освіти: 

- Середня освіта (Біологія та здоров’я 

людини); - Середня освіта (Мова і література 

(польська)).  

Боднар М. Б.,  

гаранти ОП: 

Дух О. І., 

Глотов О. Л. 

26. 

 

 

Про результати роботи сектору моніторингу 

якості освіти 

11.04.2023 р. 

 

Швець О. В., члени 

сектору 



27. 

27.1. 

 

Про стан виконання кваліфікаційних 

(бакалаврських) робіт здобувачами вищої 

освіти 18.04.2023 р. 

 

Зав.кафедрами 

27.2. Про стан оплати за навчання студентами 

денної та заочної форм навчання 

Декани факультетів, 

 в. о. директора фахового 

коледжу 

28. 

 

 

Про вибір студентами навчальних дисциплін 

загального та професійного циклів навчальних 

планів 

 

02.05.2023 р. 

Боднар М. Б.,  

Фокіна Т. І., декани, 

зав. кафедрами 

29. 

29.1. Про результати міжнародної діяльності 

закладу вищої освіти  

 

10.05.2023 р. 

 

Сиротюк М. В., 

 Семегин Т. С. 

 

 

29.2. Про дотримання Ліцензійних вимог           

науково-педагогічними працівниками 

факультету фізичного виховання, біології та 

психології 

Бережанський О. О., 

зав.кафедрами 

30. 

30.1. 

 

Про дотримання Ліцензійних вимог           

науково-педагогічними працівниками 

гуманітарно-технологічного факультету  

16.05.2022 р.  

Омельчук О. В., 

зав.кафедрами 

31. 

31.1. 

 

Про дотримання Ліцензійних вимог           

науково-педагогічними працівниками 

факультету дошкільної і початкової освіти, 

історії та мистецтв 

23.05.2023 р. 

 

 

Врочинська Л. І., 

зав.кафедрами 

32. 

 
Про підготовку до підсумкової атестації 

випускників першого (бакалаврського) рівня 

вищої освіти  

06.06.2023 р. 

 

Боднар М. Б., Фокіна Т. І., 

декани факультетів, 

зав. кафедрами 

33. 

 

 

Про орієнтовне навчальне навантаження 

науково-педагогічних працівників на                  

2023-2024 н. р.  

13.06.2023 р. 

 

Боднар М. Б.,  

Фокіна Т. І., 

зав. кафедрами 

34. 

34.1. 

 

Про підсумки рейтингового оцінювання  

науково-педагогічних працівників 

20.06.2023 р. 

 

Курач М.С.,  

Боднар М. Б. 

34.2. Про стан підготовки документів про освіту 

випускникам першого (бакалаврського) рівня 

вищої освіти 2023 року 

Боднар М.Б.,  

декани факультетів, 

Киричок С.В. 

34.3. Про організацію урочистостей з нагоди 

вручення дипломів випускникам першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти 2022 року 

Колісецький С.М. 

35. 

 

 

Про підсумки роботи ректорату за  

2022-2023 н. р. 

27.06.2023 р.  

 

Ректор, проректори, 

декани факультетів 

 

На засідання ректорату виносяться актуальні позапланові питання, які 

регламентують освітній процес, наукову, методичну, виховну та господарську 

діяльність навчального закладу. 


