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ПЛАН 

роботи Вченої ради Житомирського економіко-гуманітарного інституту 

на 2021-2022 навчальний рік 

 

 

№ 

з/п 

Зміст роботи Дата 

виконання  

Відповідальний  

 І засідання 25.08.2021  

1. Підсумки роботи у 2020-2021 

навчальному році та основні 

завдання на 2021-2022 навчальний 

рік щодо формування контингенту 

осіб, які навчаються за усіма 

освітніми та ступенями, курсами, 

формами навчання 

 Катерина 

ШАФРАНОВА 

Завідувачі кафедр 

2. Стан реалізації стратегії розвитку 

бібліотеки та її вплив на якість 

освітньо-наукової діяльності 

інституту 

 Ірина ОЛІЙНИК 

3. Надання дозволу читання лекційних 

годин аспірантці Юлії 

ДИВИНСЬКІЙ 

 Завідувач 

кафедри 

менеджменту та 

туризму 

4. Затвердження плану роботи Вченої 

ради Житомирського економіко-

гуманітарного інституту 

Університету «Україна» 

 Катерина 

ШАФРАНОВА 

5. Затвердження структури та складу 

кафедр 

 Завідувачі кафедр 

6. Розгляд та затвердження проєкту 

рішення трудового колективу 

Житомирського економіко-

гуманітарного інституту 

Університету «Україна» з питання 

«Про підсумки роботи колективу 

Житомирського економіко-

гуманітарного інституту 

Університету «Україна» у 2020/2021 

 Катерина 

ШАФРАНОВА 



навчальному році та завдання на 

2021/2022 навчальний рік» 

7. Готовність та вдосконалення 

дистанційного навчання в умовах 

карантину 

 Анна 

САВИЦЬКА 

8. Затвердження положень Інституту  Катерина 

ШАФРАНОВА 

9. Про план виховної роботи на І 

семестр 2021/2022 н.р. 

 Анна 

АРТЕМЕНКО 

10. Різне   

 ІІ засідання 21.09.2021  

1.  Результати набору студентів у 2021 

році та завдання щодо забезпечення 

набору студентів у 2022 році 

 Юлія 

ДИВИНСЬКА 

2.  Звіт аспірантки   Юлії 

ДИВИНСЬКОЇ 

3. Про затвердження вимог до 

написання курсових робіт та звітів з 

практики у 2021-2022 н.р. 

 Анна 

САВИЦЬКА 

4. Затвердження вимог до списку 

використаних джерел 

 Анна 

САВИЦЬКА 

5. Стан забезпечення якості 

підготовки фахівців та розвитку 

наукових досліджень на кафедрі 

соціально – реабілітаційних 

технологій та кафедрі менеджменту 

та туризму 

 

 Завідувачі кафедр 

6. Про проведення відкритих лекцій в 

умовах дистанційного навчання 

 Анна 

САВИЦЬКА 

Завідувачі кафедр 

7. Про організацію та ведення 

грантової роботи на 2021-2022 н.р. 

 Відповідальний 

за грантову 

роботу 

8. Про акредитацію спеціальності 227 

«Фізична терапія, ерготерапія» та 

073 « Менеджмент» 

 Гаранти освітніх 

програм 

5. Різне    

 ІІІ засідання 25.10.2021  

1. Визначення пріоритетів науково-

дослідної роботи та затвердження 

Плану наукової роботи 

університету на 2021/2022 н.р.  

 Відповідальний 

за наукову роботу 

2. Про стан навчально-методичного  Анна 



забезпечення на платформі 

MOODLE 

САВИЦЬКА, 

завідувачі 

кафедри 

Відповідальні 

кафедральні 

менеджери 

MOODLE 

3. Про додатковий набір та 

першочергові завдання з 

профорієнтаційної роботи на 2022 

рік 

 Юлія 

ДИВИНСЬКА 

4. Стан реалізації завдань визначених 

стратегією розвитку інституту щодо 

безперервного професійного 

розвитку усіх категорій 

співробітників. 

 

 Катерина 

ШАФРАНОВА 

5.  Завдання інституту щодо 

поширення інноваційних технологій 

навчання. 

 

 Анна 

САВИЦЬКА, 

Завідувачі кафедр 

6.  Різне    

 IV засідання  23.11.2021  

1. Звіт відбіркової комісії інституту за 

2021 рік 

 Відповідальний 

секретар 

відбіркової 

комісії 

2. Проміжний звіт про навчально-

методичну та наукову роботу на 

кафедрах інституту 

 Завідувачі кафедр 

3. Про порядок організації наукових 

стажувань в закордонних закладах 

вищої освіти у дистанційному 

режимі. 

 

 Анна 

САВИЦЬКА 

4. Про результати опитування 

здобувачів вищої освіти щодо 

оцінки роботи викладачів та 

організації діяльності роботи в 

інституті 

 Анна 

АРТЕМЕНКО 

5. Про результати опитування 

науково-педагогічного складу щодо 

діяльності та організації роботи 

інституту 

 Анна 

АРТЕМЕНКО 



6. Про міжнародну діяльність 

інституту 

 Анна 

САВИЦЬКА 

7. Різне    

 V засідання 22.12.2021  

1. Підсумки наукової роботи інституту 

за 2021 рік та основні напрями і 

завдання наукової діяльності на 

2022 рік 

 Відповідальний 

за наукову роботу 

2. Про готовність  та організацію щодо 

проведення всіх видів практик 

 Завідувачі кафедр 

3. Затвердження голів екзаменаційних 

комісій. Затвердження програми і 

порядку проведення випускової 

атестації  

 Катерина 

ШАФРАНОВА 

4. Про план виховної роботи на ІІ 

семестр 2021/2022 н.р. 

 Анна 

АРТЕМЕНКО 

5. Стан розвитку наукової діяльності 

та основні завдання на 2022 рік 

 Анна 

САВИЦЬКА 

 6.  Різне    

 VІ засідання 21.01.2022  

1. Звіт про результати заліково-

екзаменаційної сесії за І семестр 

2021/2022 н.р 

 

 Завідувачі кафедр 

2. Про готовність до проведення 

випускової атестації студентів 

спеціальності 231 Соціальна робота 

освітнього ступеня магістр 

 Завідувач 

кафедри 

соціально-

реабілітаційних 

технологій 

3. Звіт про виховну та наукову роботу 

за І семестр 2021-2022 н.р. 

 Анна 

АРТЕМЕНКО 

Анна 

САВИЦЬКА 

4. Різне   

 VІІ засідання 25.02.2022  

1. Про формування портфоліо освітніх 

програм  

 Анна 

САВИЦЬКА 

2. Про стан  виконання плану 

профорієнтаційної роботи у I 

півріччі 2021-2022 н.р. та 

перспективи реалізації рекламної 

кампанії у ІІ півріччі  

 Відповідальний 

секретар 

відбіркової 

комісії 

3. Різне    

 VІІІ засідання 17.03.2022  



1. Рекомендація до друку збірника 

матеріалів Міжнародної науково-

практичної конференції «Актуальні 

проблеми молоді в сучасних 

соціально-економічних умовах» 

 Анна 

САВИЦЬКА 

2. Про результати випускової атестації 

студентів спеціальності 231 

Соціальна робота освітнього 

ступеня магістр  

 Завідувач 

кафедри 

соціально-

реабілітаційних 

технологій 

3. Різне    

 ІХ засідання  21.04.2022  

1. Про організацію діяльності 

відбіркової комісії у 2022 році 

 Відповідальний 

секретар 

відбіркової 

комісії 

2. Про каталог вибіркових дисциплін 

на 2022-2023 н.р. 

 Анна 

САВИЦЬКА 

Завідуючі кафедр 

3. Готовність до літньої заліково-

екзаменаційної сесії з 

використанням дистанційних 

технологій  

 Завідуючі кафедр 

4. Різне   

 Х засідання  19.05.2022  

1. Про проведення інформаційно-

профорієнтаційної роботи в 

інституті  

 Відповідальний 

секретар 

відбіркової 

комісії, завідувачі 

кафедр 

2. Про готовність до проведення 

випускової атестації. 

 Завідувачі 

випускових 

кафедр 

3. Звіт про виховну та наукову роботу 

за ІІ семестр 2021-2022 н.р. 

 Анна 

АРТЕМЕНКО 

Анна 

САВИЦЬКА 

4. Різне    

 ХІ засідання 29.06.2022  

1. Про результати проведення 

випускної атестації  

 Завідувачі 

випускових 

кафедр 

2. Звіт про виконання плану роботи 

Вченої ради у 2021-2022 

 Катерина 

ШАФРАНОВА 



навчальному році та про план 

роботи на 2021-2022 навчальний рік 

 Стан виконання рішень Вченої ради 

 

 Катерина 

ШАФРАНОВА 

3. Затвердження графіків навчального 

процесу, робочих навчальних 

планів на 2022-2023 н.р. 

 Анна 

САВИЦЬКА 

завідувачі кафедр 

4. Про результати роботи трудового 

колективу у 2021-2022 н.р. 

 Катерина 

ШАФРАНОВА 

5. Звіт про результати заліково-

екзаменаційної сесії за ІІ семестр 

2021/2022 н.р 

 

 Завідувачі кафедр 

 Про результати грантової роботи у 

2021-2022 н.р. 

 Відповідальний 

за грантову 

роботу 

6. Різне    

 

 

 

Голова вченої ради      Катерина ШАФРАНОВА 

 

 

 

 

 

Секретар                                                                  Анна АРТЕМЕНКО 


