Затверджено
рішенням Вченої ради університету
від 30.10.2014р.

План заходів по імплементації Закону «Про вищу освіту»
в Одеському державному екологічному університеті
№

Зміст заходу

Відповідальні особи

Термін виконання

1

2

3

4

1. Організаційні заходи (відпов. Степаненко С.М.)
1.1. Визначитися з необхідністю та можливістю ліцензування коледжем і теСербов М.Г.,
Після затвердження
Директори
коледжу
і
ліцензійних умов,
хнікумами освітніх програм підготовки «молодшого бакалавра» - пп.2.5технікумів
але не пізніше 31.12.
2.6 Перехідних положень Закону
2015р.

1.2.

1.3.

Визначитися з типами програм підготовки магістрів, що мають реалізуватися за спеціальностями в університеті з 1.09.2015р. – освітньопрофесійні (90-120 кредитів) та/або освітньо-наукові (120 кредитів) –п.5
ст. 5 Закону

Тучковенко Ю.С.
Боровська Г.О., зав.
випуск. кафедрами

Створення єдиної інформаційної системи ефективного управління освітнім процесом в університеті згідно з вимогами п. 2.6 ст. 16 Закону

Хохлов В.М., Бачурін Є.Ю., декани,
навчальний відділ

Переглянути, при необхідності розробити та затвердити положення про
Декани, відділ кадрів
г/м інститут, факультети, тощо згідно з вимогами п.1 ст. 33 та п. 3 ст.
35 Закону
1.5. Розглянути делегування частини повноважень вченої ради університету
ректорат
на вчені ради інституту та факультетів згідно з вимогами п.7 ст. 36 Закону
1.6. Переобрати склад вченої ради університету та факультетів, обрати таємректорат
ним голосуванням голів вчених рад згідно з вимогами п. 3 ст. 36

до 15.11.2014 р.
Проміжний – до
29.01.2015р.
Кінцевий – до 1.09.
2015р.

1.4.

1.7.

Переглянути, при необхідності розробити та затвердити положення:
- про робочі та дорадчі органи управління університетом згідно з ви-

Ректорат

До 15.11.2014р.

До 1.10.2014р.
Після затвердження
змін до Статуту унту (див. п.1.10)
До 1.03.2015р.

Примітка
5

могами п. 3 ст. 38 Закону;
- про студентське самоврядування університету згідно з вимогами ст. Студентське самов40 Закону;
рядування, ректорат
- про студентське наукове товариство університету згідно з вимогами
Рада молодих вчених
ст. 41 Закону;
- про порядок обрання (конкурсного відбору) науково-педагогічних
Ректорат
працівників університету згідно з вимогами п.11 ст. 55 з врахуванням п.5 ст. 60 Закону;
Ректорат, студентське
- про призначення стипендій згідно з вимогами п.4 та п. 7 ст. 62 Засамоврядування
кону;
- про порядок оскарження особами, які навчаються в університеті, дій
Ректорат, студентське
органів управління університету та його посадових осіб, педагогічсамоврядування
них і науково-педагогічних працівників згідно з вимогами п. 1.27 ст.
62 Закону;
Ректорат, декани,
- про річний звіт про діяльність навчально-наукового інституту, факузав. кафедрами
льтету та кафедри згідно з вимогами п. 10.2 ст. 39
1.8. Укласти угоду з органом студентського самоврядування університету
щодо надання приміщення, меблі, оргтехніку, забезпечення телефонним
Ректорат, студентське
самоврядування
зв'язком, постійним доступом до Інтернету, відведення місця для встановлення інформаційних стендів тощо згідно з вимогами п. 9 ст. 40 Закону
1.9. Розробити та затвердити порядок формування проекту держзамовлення
Сербов М.Г., Тучковенко Ю.С., декани,
на підготовку фахівців ступенів магістр та доктор філософії у відповіддеканат МАП
ності до п. 1 ст. 72 Закону
1.10 Внести та затвердити у встановленому порядку зміни до Статуту ОДЕКУ згідно з п. 7.2 Перехідних положень Закону:
- відповідно до вимог п.7 ст. 27: концепція освітньої діяльності університету, обсяг основних засобів (розмір статутного капіталу), наданих Ректорат, студентське
самоврядування, Вчезасновником (засновниками) та інше;
ний секретар
- відповідно вимог до ст. 33: порядок створення структурних підрозділів університету;
- відповідно вимог до ст. 34: права, обов'язки та відповідальність ректора університету;

До 31.12.2014р.
До 1.04.2015р.
До 1.04.2015р.

Після внесення змін
у постанову КМУ
До 31.12.2014р.

До 1.05.2015р.

До 1.12.2014р.

До 1.12.2014р.

До 31.12.2015р.

- відповідно вимог до ст. 36: повноваження Вченої ради університету
та факультетів; порядок обрання голови та членів Вченої ради університету та факультетів; порядок введення в дію рішень Вчених рад
університету, інституту та факультетів;
- відповідно вимог до ст. 37: порядок формування наглядової ради університету, строк її повноважень, компетенція і порядок діяльності;
- відповідно вимог до ст. 39: склад загальних зборів (конференції) трудового колективу університету; порядок скликання та прийняття рішень загальними зборами (конференцією) трудового колективу університету; склад, порядок скликання та роботи зборів (конференції)
трудового колективу навчально-наукового інституту (факультету) та
його діяльності;
- відповідно вимог до ст. 41, п.4 ст. 42: переглянути порядок обрання,
призначення та звільнення з посади ректора університету – згідно
методичних рекомендацій, які будуть затверджені КМУ;
- відповідно вимог до ст. 43: порядок обрання, призначення та звільнення з посади директора інституту, декана факультету, директора
коледжу (технікуму);
- відповідно до вимог ст. 55: перелік додаткових вимог до осіб, які можуть займати посади педагогічних та науково-педагогічних працівників університету;
- відповідно до вимог пп. 1-3ст. 70: уточнення прав університету;
- відповідно до вимог пп. 6-7 ст. 71: визначення порядку та умов використання коштів, залучених в університет, в т.ч. формування фінансового плану (кошторису) університету.
2. Зміни в організації навчального процесу (відпов. Сербов М.Г.)
2.1.

Розробити та затвердити положення про організацію навчального процесу в університету згідно з вимогами п.2 ст. 47 Закону

Внести зміни до Положення про державну атестацію випускників ОДЕКУ у відповідності до п. 2 ст. 6 Закону
2.3. Доопрацювати систему внутрішнього забезпечення якості освітнього
2.2.

Навчальний відділ,
НМВ, декани, студентське самоврядування

До 31.12.2014р.

ректорат

До 31.12.2014р

Навчальний відділ,

До 31.12.2014р

процесу в ОДЕКУ у відповідності до вимог п.2 ст. 16 Закону та внести
відповідні зміни до положення про систему внутрішнього забезпечення
якості вищої освіти згідно з вимогами ст. 10, 16, 40 Закону
2.4. Зменшити навчальне навантаження викладача до 600 год./рік згідно з
вимогами п.2 ст. 56 та п.1 Перехідних положень Закону
Затвердити за погодженням з профспілкою перелік видів навчального
навантаження педагогічних та науково-педагогічних працівників відповідно до їх посад згідно з вимогами п. 4 ст. 56 Закону
2.6. У відповідності до п. 1.15 та 1.21 ст. 62 Закону переглянути, при необхідності розробити та затвердити положення:
- положення про ПДВ на освітньому рівні «бакалавра»;
- положення про порядок вибору студентом вибору навчальних дисциплін на освітньому рівні «магістр»;
- розробити положення про порядок вивчення за бажанням студента
навчальних дисциплін з іншого рівня вищої освіти та порядку їх врахування в загальному обсязі кредитів освітньої програми цього студента;
- порядок участі студента у формуванні свого індивідуального навчального плану;
2.5.

- переглянути чинні положення з окремих питань організації навчального процесу в університеті у відповідності до вимог Закону

НМВ, декани, зав.
кафедрами
Навчальний відділ,
НМВ, декани, зав.
кафедрами
Навчальний відділ,
НМВ, декани, зав.
кафедрами

З 1.09.2015р.

До 1.05.2015р.

ректорат

До 1.05.2015р.

ректорат

До 1.02.2015р.

НМВ, декани, студентське самоврядування

До 1.03.2015р.

НМВ, декани, студентське самоврядування

До 1.03.2015р.

Навчальний відділ,
декани

До 1.10.2015р.

3. Зміни у методичному забезпеченні навчального процесу (відпов. Хохлов В.М.)
Відпрацювати зміни у навчальних, робочих навчальних планах та графіках навчального процесу, пов’язані зі зменшенням загального обсягу годин за відповідними освітніми програмами, обумовлені зменшенням обсягу 1 кредиту ЄКТС з 36 до 30 год., включаючи зменшення одночасно
вивчаємих студентом курсів максимум до 7/семестр
3.2. У відповідності до прийнятого згідно з вимогами п. 1.2 цього Плану рішенням розробити нові навчальні та робочі навчальні плани на освітньому рівні «магістр» для освітньо-професійних та освітньо-наукових про-

НМВ, навчальний
відділ, декани, зав.
кафедрами, студентське самоврядування

Проміжний - до
1.02.2015р.;
Кінцевий – після затвердження нового
переліку спеціальностей та стандартів

НМВ, деканат МАП

До 1.03.2015р.

3.1.

грам підготовки згідно з вимогами п.5 ст. 5 Закону
3.3. Переглянути чинні положення з організації навчально-методичного процесу в університеті у відповідності до вимог Закону

НМВ, декани

До 1.10.2015р.

4. Зміни в організації наукової діяльності (відпов. Тучковенко Ю.С.)
4.1.

4.2.

4.3.
4.4.

4.5.

4.6.

4.7.
4.8.

4.9.

Розробити та затвердити у встановленому порядку програми 4-х річної
підготовки в аспірантурі згідно з вимогами п.6 ст.5 Закону

Відпрацювати створення в університеті системи виявлення в поданій до
захисту дисертації (науковій доповіді) академічного плагіату згідно з вимогами п. 6 ст.6, п.2.8 ст. 16 та п. 3.1 ст. 32 Закону
Розробити положення про формування на конкурсних засадах тематики
науково-дослідних робіт в університеті відповідно до п.3 ст.67
Доопрацювати положення про об'єкти права інтелектуальної власності
університету згідно з вимогами ст. 69 та п. 3.1 ст. 70 та проект типового договору на створення об'єкта права інтелектуальної власності за замовленням згідно з вимогами п. 7 ст. 69 Закону
Вивчити питання щодо доцільності створення юридичної особи при університеті для провадження наукової, науково-технічної та інноваційної
діяльності згідно з вимогами п. 1 ст. 68 Закону
Подати на розгляд Вченої ради університету узгоджені заходи щодо подальшої інтеграції з науковими установами Національної академії наук
України (в т.ч. створення освітньо-наукових кластерів) відповідно до вимог п. 1 ст. 66 Закону
Розробити програми наукової підготовки в докторантурі згідно з вимогами ст. 5 Закону
Провести ліцензування наукових спеціальностей, за якими ведеться підготовка аспірантів та докторантів в університеті згідно з вимогами п.1
ст.24 Закону
Провести акредитацію спеціалізованих вчених рад університету у На-

Тучковенко Ю.С.,
відділ аспірантури,
зав. кафедрами

Проміжний - до
1.11.2014р.
Кінцевий – після затвердження нового
переліку наукових
спеціальностей

Тучковенко Ю.С.,
деканат МАП, Спецради

До 1.05.2015р.

Тучковенко Ю.С.,
НДЧ, НТР

До 1.07.2015р.

Тучковенко Ю.С.,
НДЧ, організаційний
відділ, НТР

До 1.06.2015р.

Тучковенко Ю.С.,
НДЧ, НТР

До 1.09.2015р.

Тучковенко Ю.С.,
НДЧ, НТР

До 1.10.2015р.

Тучковенко Ю.С.,
відділ аспірантури,
зав. кафедрами
Тучковенко Ю.С.,
відділ аспірантури,
зав. кафедрами
Тучковенко Ю.С.,

Після затвердження
нового переліку наукових спеціальностей
Після затвердження
відповідних ліцензійних умов та порядку ліцензування
Після затвердження

ціональному агентстві із забезпечення якості вищої освіти у відповідності до вимог п.3 ст.6 та п.1.9 ст.18 Закону

відділ аспірантури,
зав. кафедрами

відповідних акредитаційних умов та порядку акредитації

4.10 Вивчити питання щодо доцільності проведення державної атестації уні-

верситету відповідно до Закону України "Про наукову і науково-технічну
діяльність" для отримання відповідної державної підтримки у відповідності до вимог п.5 ст. 67 Закону

Тучковенко Ю.С.,
НДЧ, НТР

До 1.09.2015р.

5. Зміни у фінансово-господарській діяльності (відпов. Степаненко С.М.)
Розробити та затвердити порядок звітності та контролю за провадженням
фінансово-господарської діяльності в університеті у відповідності до вимог п. 7.10 ст. 27, п. 2.3 ст. 36, п.7 ст. 71, п.3 ст.79 Закону
5.2. Запровадити затвердження та проведення звітів про виконання щорічних
фінансових планів університету на засіданнях Вченої ради університету
згідно з вимогами п. 2.3 ст. 36Закону
5.3 Переглянути положення про доплати, надбавки, преміювання, надання
матеріальної допомоги та заохочення педагогічних, науково-педагогічних, наукових та інших працівників згідно з п. 3 ст. 59 Закону
5.4. Розробити положення про порядок формування сталого фонду (ендавменту) університету у відповідності до п.17 ст.1 та п. 3.2 ст. 70
5.1.

5.5.

Вивчити питання щодо доцільності та наслідків відкриття поточних рахунків на власні надходження, в т.ч. по науковій діяльності та виконанню
міжнародних грантів згідно з п. 3.9 ст.70 Закону

Степаненко С.М.,
Гол. бухгалтер,
ректорат

До 31.12.2014р.

Степаненко С.М.,
Гол. бухгалтер,
ректорат

З 1.01. 2015р.
та постійно

Степаненко С.М., ректорат, профком
співробітників

До 31.12.2014р.

Степаненко С.М.,
Гол. бухгалтер,
ректорат

Після затвердження
відповідних нормативно-правових актів

Степаненко С.М.,
Гол. бухгалтер,
ректорат

Після затвердження
відповідних нормативно-правових актів

6. Зміни на офіційному веб-сайті університету (відпов. Хохлов В.М.)
6.1.

Регулярне (щорічне) оприлюднення результатів оцінювання здобувачів
вищої освіти, науково-педагогічних та педагогічних працівників відповідно до вимог п. 2.3 ст. 16 Закону

Сербов М.Г., декани,
зав. аспірантурою,
зав. кафедрами
керівник ООЦ

Проміжний (щодо
рейтингу викладачів
та кафедр) - до 15.11.
2014р.
Кінцевий - (щодо навчального рейтингу
студентів та аспірантів) – до 1.09.2015р.
та по мірі надходжен-

ня

Регулярне оприлюднення інформації про реалізацію прав і виконання зобов’язань університету згідно з вимогами п.3 ст. 32 та пп. 2, 4 ст. 79 Закону через розміщення на сайті:
- статут університету;
- правила внутрішнього розпорядку та колективний договір;
- кошторис університету на поточний рік та зміни до нього;
- щорічний звіт про використання та надходження коштів;
- інформація про проведення тендерних процедур;
- штатний розпис університету на поточний рік;
- нормативні документи, що регламентують організацію навчального
процесу, методичного забезпечення навчального процесу, наукову
роботу, проживання у гуртожитках університету, соціальні питання
тощо;
- інформація про склад керівних органів університету (ректорат, Вчена
рада університету, інституту та факультетів, Науково-технічна рада,
включаючи плани їх роботи та прийняті рішення);
- інформація про роботу спеціалізованих вчених рад по захисту дисертацій (склад, повідомлення про захист, публікація авторефератів,
оприлюднення тексту дисертацій та відгуків офіційних опонентів (ст.
6); щорічні звіти про їх роботу);
- інформація про друковані наукові журнали університету (в. т.ч. зміст
і самі статті);
- інформація про поточну роботу коледжу, технікумів, ГМ інституту,
факультетів та кафедр, включаючи інформацію про захищені дисертації, магістерські роботи, напрями наукової діяльності, надруковані
за останні 5 років наукові статті тощо
6.3. Регулярне оприлюднення щорічних звітів ректора та деканів про свою
діяльність згідно з вимогами п. 5 ст. 34 Закону
6.4. Оприлюднення рішень Вченої ради щодо встановлення розміру плати за
весь строк навчання та за надання додаткових освітніх послуг згідно з
вимогами п. 7 ст. 73 Закону
6.2.

Члени ректорату, зав.
кафедрами, вчені секретарі Спецрад
Хохлов В.М.,
керівник ООЦ

До 15.11.2014р. та
по мірі надходження

Ректор, декани, керівник ООЦ

До 15.11.2014р. та
по мірі надходження

Сербов М.Г., Тучковенко Ю.С., керівник
ООЦ

До 15.11.2014р. та
по мірі надходження

6.5.

Включити до офіційного сайту університету розділ «Впровадження Закону України «Про вищу освіту», на якому розміщувати інформацію про
стан реалізації цього плану та нормативно-правові акти України, що
приймаються на реалізацію Закону

Ректор

Хохлов В.М., керівник ООЦ

С.М. Степаненко

До 15.11.2014р. та
по мірі надходження

