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ПЛАН роботи 

Ради ректорів закладів вищої освіти Сумської області   

на 2022 рік 

 
10.02.2022 р. ZOOM - конференція 

 

1. Про призначення іменних стипендій студентам закладів вищої освіти Сумської 

області на другий семестр 2021-2022 навчального року. 

Володимир Ладика,  ректор Сумського 

національного  аграрного університету, Голова ради 

2. Про виконання доручення голови Сумської ОДА щодо підготовки та видання 

брошури «Вищі навчальні заклади Сумської області» (англ.).  

Олена Мельник, координатор міжнародних 

проектів Сумського національного аграрного 

університету 

3. Про епідемічну ситуацію та організацію освітнього процесу в закладах фахової 

передвищої та вищої освіти в умовах поширення корона вірусної хвороби на COVID -19.  

Інформують ректори закладів вищої освіти.  

 

05.04. 2022.  ZOOM – конференція 

 

1. Зміни у складі Ради ректорів закладів вищої освіти Сумської області 

Володимир Ладика, ректор Сумського 

національного  аграрного університету, Голова 

ради 

2. Розгляд та затвердження плану роботи Ради ректорів закладів вищої освіти Сумської 

області на  2022 рік 

Володимир Ладика,  ректор Сумського 

національного  аграрного університету, Голова ради 

3. Про практику застосування трудового законодавства в галузі освіти і науки під час дії 

правового режиму воєнного стану  

Вікторія Гробова, директор Департаменту освіти 

і науки Сумської обласної державної адміністрації 

4. Організація освітнього процесу в умовах воєнного стану   

Ректори ЗВО 

 

 

червень  2022.  Місце проведення (СНАУ):  

 

1. Розподіл іменних стипендій на перший семестр 2022-2023 навчального року між 

закладами вищої освіти Сумської області.  

Вікторія Гробова, директор Департаменту освіти 

і науки Сумської обласної державної адміністрації 

(За згодою) 



2. Про особливості набору абітурієнтів в регіональні ВНЗ 

Юрій Лянной, ректор Сумського державного 

педагогічного університету імені А.С. Макаренка 

3. Роль міжнародної діяльності у закладах вищої освіти  

Володимир Ладика, ректор Сумського 

національного аграрного університету, Голова 

ради 

 

вересень 2022. Місце проведення (СНАУ ) 

 

1. Вступна кампанія – 2022: результати набору та виконання державного замовлення.  

Вікторія Гробова, директор Департаменту освіти 

і науки Сумської обласної державної адміністрації 

(За згодою) 

2. Інтегрована (ступенева) система підготовки фахівців у ЗВО: ПЗСО – ДПТНЗ – 

Фаховий коледж - Університет.  

Володимир Ладика, ректор Сумського 

національного аграрного університету, Голова ради 

3. Досвід та перспективи реалізації спільної проектної та інформаційної діяльності.  

Василь Карпуша, ректор Сумського державного 

університету 

 

4. Забезпечення учасників освітнього процесу закладів вищої освіти оздоровчою 

руховою активністю, фізичним вихованням та спортом.  

Владислав Маслов, начальник Сумського обласного 

відділення Комітету з фізичного виховання та 

спорту МОН України 

 

листопад 2022. Місце проведення (СНАУ ):  

 

1. Реалізація концепції освіти упродовж життя: досвід та перспективи розвитку. 

Василь Карпуша, ректор Сумського державного 

університету 

2. Узгодження діяльності закладів вищої освіти з питань соціально-економічного 

розвитку територіальних громад Сумщини.  

Володимир Ладика, ректор Сумського 

національного аграрного університету, Голова ради 

3. Про організацію спільних (міських, обласних) культурно-масових та спортивних 

заходів за участі студентів ЗВО.  

Олександр Курок, ректор Глухівського 

національного педагогічного університету імені 

Олександра Довженка 

4. Стан практичної підготовки студентів та працевлаштування випускників закладів 

вищої освіти Сумської  області 

 Юрій Нікітін, в.о.ректора Сумського обласного 

інституту післядипломної  педагогічної освіти  


