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План роботи Вченої ради 

ДВНЗ «Прикарпатський національний університет 

імені Василя Стефаника» у 2018-2019 навчальному році 

 

Серпневе засідання 

1. Про діяльність університету за результатами вступної кампанії 2018 року та завдання на 

2018 – 2019навчальний рік. 

Доповідає ректор університету І.Є.Цепенда 

Готують – навчально-методичний відділ, науково-дослідна частина 

2. Про затвердження плану засідань Вченої ради університету у 2018-2019 навчальному році. 

Доповідає проректор з науково-педагогічної роботи  

3. Рекомендації вступників у докторантуру. 

Доповідає проректор з наукової роботи 

Готує – відділ аспірантури і докторантури 

4. Конкурс на заміщення вакантних посад. 

5. Присвоєння вчених звань. 

 

 

Вересневе засідання 

1. Про реалізацію завдань реформування системи підготовки молодших спеціалістів 

університету та перспективи розвитку Івано-Франківського коледжу. 

Доповідає директор Івано-Франківського коледжу  

Готує дирекція, методичні відділи  Івано-Франківського коледжу 

2. Затвердження звіту про результати освітньої та наукової діяльності університету для 

проведення акредитації університету. 

Доповідає проректор з науково-педагогічної роботи 

3. Про результати участі студентів у студентських олімпіадах, творчих конкурсах, спортивних 

змаганнях. 

Доповідає проректор з наукової роботи 

Готують – науково-дослідна частина, спортивний клуб 

3. Конкурс на заміщення вакантних посад. 

4. Присвоєння вчених звань. 

 

 

Жовтневе засідання 

1. Вплив діючих міжнародних проектів на розвиток потенціалу університету та стратегія 

участі у нових освітніх проектах. 

Доповідає начальник відділу управління проектами 

Готує відділ  управління проектами 

2. Про виконання ухвал вченої ради університету. 

Доповідають керівники структурних підрозділів. 

3. Підсумки прийому до аспірантури і докторантури у 2018 р.  

Доповідає проректор з наукової роботи 

Готує – відділ аспірантури докторантури 

4. Звіт докторантів. 

Доповідає проректор з наукової роботи 

Готує – відділ аспірантури докторантури 

5. Конкурс на заміщення вакантних посад. 

6. Присвоєння вчених звань. 

 

 

Листопадове засідання 

1. Про підготовку до акредитації ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені 

Василя Стефаника» у 2019 році. 

Доповідає проректор з науково-педагогічної роботи 
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Готує провідний фахівець з питань  ліцензування і акредитації НМВ 

2. Стан та перспективи діяльності Ради з науково-дослідної роботи студентів, аспірантів та 

молодих вчених університету.  

Доповідає голова Ради молодих вчених університету. 

Готує – комісія, науково-дослідна частина 

3. Про удосконалення підготовки майбутніх педагогічних працівників дошкільних навчальних 

закладів та вчителів початкових класів у контексті концепції «Нова українська школа». 

Доповідають завідувачі профільних кафедр 

4. Конкурс на заміщення вакантних посад. 

5. Присвоєння вчених звань. 

  

Грудневе засідання 

1. Звіт ректора про діяльність університету в 2018 році. 

Доповідає ректор університету І.Є. Цепенда 

Готують – бухгалтерія, відділ економіки та фінансування 

2. Про результати виконання науково-дослідних тем у 2018 році. Затвердження наукової 

тематики на 2019 рік. 

Доповідає проректор з наукової роботи 

Готує – науково-дослідна частина 

3. Конкурс на заміщення вакантних посад. 

4. Присвоєння вчених звань. 

 

 

Січневе засідання 

1. Факультет історії, політології та міжнародних відносин: досягнення, проблеми, 

перспективи розвитку. 

Доповідає декан факультету історії, політології та міжнародних відносин 

Готують – комісія, навчально-методичний відділ, науково-дослідна частина 

2. Конкурс на здобуття іменних стипендій на весняний семестр 2018-2019 навчального роки.  

3. Конкурс на заміщення вакантних посад. 

4. Присвоєння вчених звань. 

 

 

Лютневе засідання 

1. Підсумки науково-дослідної діяльності університету за 2018 рік і завдання структурних 

підрозділів щодо підвищення ефективності наукових досліджень.  

Доповідає проректор з наукової роботи 

Готує – науково-дослідна частина 

2. Рекомендація до аспірантури випускників університету у 2019 році. 

Доповідає проректор з наукової роботи  

Готує – відділ аспірантури і докторантури 

3. Конкурс на заміщення вакантних посад. 

4. Присвоєння вчених звань. 

 

 

Березневе засідання 

1. Про результати діяльності наукової бібліотеки та перспективи її розвитку.  

Доповідає директор наукової бібліотеки 

Готують – комісія, навчально-методичний відділ, науково-дослідна частина 

2. Про виконання бюджету Університету за 2018 р. і кошторис надходжень та видатків 

Університету на 2019 р. 

Доповідає проректор з науково-педагогічної роботи та соціально-економічного розвитку 

Готують – бухгалтерія, відділ економіки та фінансування 

3. Конкурс на заміщення вакантних посад. 

4. Присвоєння вчених звань. 

Квітневе засідання 
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1. Стратегія  розвитку Центрів університету.  

Доповідає проректор з науково-педагогічної роботи  

Готують – комісія, директори Центрів 

2. Про роботу діючих та перспективи створення спеціалізованих вчених рад  університету.  

Доповідають голови спеціалізованих вчених рад університету. 

3. Конкурс на заміщення вакантних посад. 

4. Присвоєння вчених звань. 

 

 

Травневе засідання 

1. Про рейтинги структурних підрозділів Університету за результатами оцінювання 

професійної діяльності науково-педагогічних, педагогічних і наукових працівників 

Університету. 

Доповідає проректор з наукової роботи 

Готує – науково-дослідна частина 

2. Про виконання ухвал вченої ради університету. 

Доповідають керівники структурних підрозділів. 

3. Конкурс на заміщення вакантних посад. 

4. Присвоєння вчених звань. 

 

Червневе засідання 

1. Про результати освітньої діяльності університету в 2018-2019 навчальному році та 

завдання підрозділів щодо підвищення якості освіти. 

Доповідають проректори з науково-педагогічної роботи 

Готує – навчально-методичний відділ 

2. Про якість підготовки фахівців за результатами Державної атестації у 2019 році і завдання 

випускаючих кафедр щодо удосконалення їх професійно-практичної підготовки. 

Доповідають голови ДЕК. 

Готує – навчально-методичний відділ 

3. Конкурс на здобуття іменних стипендій на осінній семестр 2019-2020 навчального року. 

4. Конкурс на заміщення вакантних посад. 

5. Присвоєння вчених звань. 

 

 

 


