
План 

засідань вченої ради на 2021-2022 н.р. 
 

№ 

з/п 
Зміст роботи 

Дата 

прове-

дення 

Термін 

представ-

лення 

матеріалів 

Доповідачі 

Відповідальні 

за підготовку 

проєкту 

рішення 

1. 

1.1. 

 

Про підсумки роботи навчального 

закладу за 2020-2021 н.р. та 

основні завдання на 2021-

2022 н.р. 

 

31.08. 

2021 р. 

 

28.08. 

2021 р. 

 

Ломакович А. М., 

проректори, 

декани, 

завідувачі кафедр 

 

Проректори, 

декани, 

завідувачі кафедр, 

 вчений секретар 

1.2. 

 

Про результати прийому 

студентів у 2021 році 

Божик М. В. Божик М. В. 

1.3. Про затвердження Ліміту 

студентів-першокурсників для 

призначення академічної 

стипендії на І семестр 2021-

2022 н.р. (ступені вищої освіти 

«бакалавр», «магістр»; ОПС 

«фаховий молодший бакалавр») 

Боднар М. Б., 

Камінська О. О. 

Боднар М. Б., 

Камінська О. О.,  

вчений секретар  

1.4. Про затвердження Положень, які 

регламентують діяльність 

Академії 

Боднар М. Б., 

Курач М. С.,  

Фокіна Т. І., 

Трифонюк В. М. 

Боднар М. Б.,  

Курач М. С., 

Фокіна Т. І, 

Трифонюк В. М.,  

декани, завідувачі 

кафедр,  

вчений секретар 

1.5. Конкурсні питання  Вчений секретар Вчений секретар 

2. 

2.1.  

 

Про підготовку Відомостей про 

самооцінювання освітньо-

професійної програми Психологія 

щодо акредитації за першим 

(бакалаврським) рівнем вищої 

освіти 

 

28.10. 

2021 р.  

 

22.10. 

2021 р. 

 

Гарант освітньої 

програми  

Ярощук М. В. 

 

 

Гарант та члени 

проєктної групи 

ОП, вчений 

секретар 

2.2. Про затвердження тематики 

кваліфікаційних робіт за першим 

(бакалаврським) і другим 

(магістерським) рівнями вищої 

освіти  

Боднар М.Б., 

завідувачі кафедр 

Боднар М. Б., 

Фокіна Т. І., 

завідувачі кафедр, 

 гаранти ОП,  

вчений секретар 

2.3. Конкурсні питання  Вчений секретар Вчений секретар 

3. 

3.1. 

 

Про результати та перспективи 

діяльності науково-дослідних 

лабораторій факультету фізичного 

виховання, біології та психології 

 

 

25.11. 

2021 р. 

 

 

19.11. 

2021 р. 

 

 

Керівники науково-

дослідних 

лабораторій, 

Бережанський О.О. 

 

 

 

 

Керівники науково-

дослідних 

лабораторій,   

Бережанський О.О., 

вчений секретар  



3.2. Про підготовку до підсумкової 

атестації випускників 2021-

2022 н.р. за другим 

(магістерським) рівнем вищої 

освіти   

Боднар М.Б. 

 

Боднар М. Б., 

Фокіна Т. І ., 

декани, завідувачі 

 кафедр, 

гаранти ОП,  

вчений секретар 

3.3. 

 

Про розгляд рекомендацій 

кандидатур для преміювання  

та нагородження державними і 

відомчими нагородами  

Сиротюк М. В., 

Трифонюк В. М., 

вчений секретар 

 

Сиротюк М. В., 

Трифонюк В. М., 

 вчений секретар  

3.4. Конкурсні питання Вчений секретар Вчений секретар 

4 

4.1. 

 

Про підготовку Відомостей про 

самооцінювання освітньо-

професійних програм щодо 

акредитації за першим 

(бакалаврським) рівнем вищої 

освіти: 

- Середня освіта (Біологія та 

здоров’я людини);  

- Середня освіта (Мова і 

література (польська)) 

 

23.12. 

2021 р. 

 

17.12. 

2021 р. 

 

Гаранти 

освітньо-

професійних 

програм: 

 

Дух О. І. 

 

 

Глотов О. О. 

 

Боднар М. Б.,  

гаранти 

освітньо-

професійних 

програм: 

Дух О. І.,  

Глотов О. О., 

вчений секретар 

 

4.2. Про затвердження тематики 

дисертаційних досліджень 

аспірантів денної та заочної форм 

навчання 

Курач М. С., 

Бенера В. Є. 

Курач М. С., 

Бенера В. Є., 

завідувачі кафедр,  

наукові керівники,  

вчений секретар 

4.3. Конкурсні питання  Вчений секретар Вчений секретар 

5. 

5.1. 

 

Про підсумки зимової заліково-

екзаменаційної сесії 2021-2022 н.р. 

здобувачів вищої освіти денної 

форми навчання першого 

(бакалаврського) та другого 

(магістерського) рівнів  вищої 

освіти 

 

27.01. 

2022 р. 

 

21.01. 

2022 р. 

 

Боднар М. Б. 

 

Боднар М. Б.,  

Фокіна Т. І., 

декани,  

завідувачі  кафедр,  

вчений секретар 

5.2. Про підсумки фінансово-

господарської діяльності в  

2021 році та планові заходи щодо 

фінансової стабільності і 

подальшого розвитку академії на 

2022 рік 

Дроздовська М.М. Дроздовська М.М., 

Соляник А. А., 

вчений секретар 

5.3. Конкурсні питання    Вчений секретар Вчений секретар 

6. 

6.1. 

 

Про наукову діяльність у 2021 році 

та перспективи її вдосконалення на 

2022 рік 

 

24.02. 

2022 р. 

 

18.02. 

2022 р. 

 

Голова робочої 

групи, 

Курач М. С. 

 

Голова  та  члени 

робочої групи, 

групи, 

 Курач М. С., 

завідувачі  кафедр,  

вчений секретар 

6.2. Про організацію вступної 

кампанії 2022 року 

Відповідальний 

секретар 

приймальної 

комісії  

Відповідальний 

секретар 

приймальної 

комісії  



Божик М. В. Божик М. В., 

декани, 

 завідувачі  кафедр,  

вчений секретар 

6.3. Конкурсні питання  Вчений секретар Вчений секретар 

7. 

7.1. 

  

Про стан забезпечення якості 

підготовки майбутніх фахівців   

в умовах пандемії COVID-19  

на факультеті соціально-

педагогічної освіти та мистецтв  

 

24.03. 

2022 р. 

 

18.03. 

2022 р. 

 

Голова робочої 

групи,  

Врочинська Л. І. 

 

 

Голова та члени 

робочої групи,  

Врочинська Л.І.,  

вчений секретар 

7.2. Про реалізацію програми 

академічної мобільності науково-

педагогічних працівників і 

студентів у проєктах програми 

Європейського союзу 

«ЕРАЗМУС+»  

Голова робочої 

групи, 

координатор 

проєктів програми 

ЕРАЗМУС+ 

Кучер В. В. 

 

Голова та члени 

робочої групи, 

координатор 

проєктів програми 

ЕРАЗМУС+ 

Кучер В. В., 

вчений секретар 

7.3. Про результати роботи бібліотеки 

академії та її перспективи  

 

Голова робочої 

групи,    
Стрельчук Ю. І. 

 

Голова  та  члени 

робочої групи, 

Стрельчук Ю. І.,   

вчений секретар 
7.4. Конкурсні питання  Вчений секретар Вчений секретар 

 

8. 

8.1. 

 

Про стан  та перспективи  

співробітництва гуманітарно-

технологічного факультету з  

освітніми й іншими  вітчизняними  

та зарубіжними  інституціями  

 

28.04. 

2022 р. 

 

22.04. 

2022 р. 

 

Голова робочої 

групи,    
Омельчук О. В. 

 

Голова та члени 

робочої групи, 

Омельчук О. В., 

вчений секретар 

8.2. Про реалізацію заходів щодо 

протидії корупції у навчальному 

закладі (за результатами 

соціологічних опитувань 

здобувачів вищої освіти) 

Голова робочої 

групи,  

Банах В.І. 

Голова та члени 

робочої групи, 

Банах В. І., 

керівники органів 

студентського 

самоврядування, 

вчений секретар 

8.3.  Конкурсні питання  Вчений секретар Вчений секретар 

9 

9.1. 

Особливості організації та 

проведення навчальних і 

виробничих практик як 

невід’ємних складових 

формування професійної 

компетентності здобувачів вищої 

освіти  

 

26.05. 

2022 р. 

 

20.05. 

2022 р. 

  

Голова робочої  

групи, 

Трифонюк В. М. 

 

Голова та члени 

робочої групи, 

Трифонюк В. М., 

вчений секретар 

 9.2. Про підготовку до підсумкової 

атестації випускників 2021-2022 н.р. 

за першим (бакалаврським) рівнем 

вищої освіти  

Боднар М. Б. 

 

Боднар М. Б., 

Фокіна Т.І., 

декани, завідувачі 

 кафедр,  

вчений секретар 

9.3. Про результати та перспективи Голова робочої Голова та члени 



діяльності науково-дослідних 

лабораторій гуманітарно-

технологічного факультету та 

факультету соціально-

педагогічної освіти та мистецтв 

групи,  

керівники 

науково-

дослідних 

лабораторій,  

Тригуба О.В. 

робочої групи, 

керівники 

науково-

дослідних 

лабораторій,  

декани,  

вчений секретар 

9.4. Конкурсні питання  Вчений секретар Вчений секретар 

10 

10.1. 

 

Про затвердження освітньо-

професійних, освітньо-наукових 

програм та навчальних планів за 

першим (бакалаврським), другим 

(магістерським) та третім рівнями 

вищої освіти  

 

30.06. 

2022 р. 

 

 

24.06. 

  2022 р. 

 

 

Гаранти освітньо-

професійних 

програм  

 

Гаранти освітньо-

професійних 

програм, вчений 

секретар 

10.2. Про підсумки виконання плану 

роботи вченої ради за 2020-

2021 н.р. та перспективи 

підвищення ефективності її роботи 

у 2021-2022 н. р. 

 

Бенера В. Є., 

проректори 

 

Бенера В. Є., 

Боднар М. Б., 

Курач М. С., 

Сиротюк М. В., 

Соляник А.А.,  

вчений секретар 

10.3. Конкурсні питання    Вчений секретар Вчений секретар 

 

Позапланові питання, що вносяться на засідання вченої ради залежно від їх 

надходження: 

1. Внесення змін і доповнень до Статуту навчального закладу та подання його 

вищому колегіальному органу громадського самоврядування. 

2. Внесення змін у структуру навчального закладу. 

3. Обирання за конкурсом таємним голосуванням на посади завідувачів кафедр, 

професорів, доцентів. 

4. Розгляд атестаційних справ викладачів щодо присвоєння вчених звань професора, 

доцента. 

5. Розгляд рекомендацій до друку навчальних і навчально-методичних посібників. 

6. Затвердження тем дисертаційних досліджень і призначення наукових керівників 

(консультантів). 

7. Інші питання діяльності закладу вищої освіти. 

 


