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на засіданні Вченої ради ОДЕКУ 
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наказ №335 від 24 жовтня 2017 р. 

 

Затверджую  

Голова вченої ради  

С.М. Степаненко 

« 20 жовтня »     2017р. 

 

 

П Л А Н  

роботи Вченої ради Одеського державного екологічного університету 
на  2017/2018 навчальний рік 
 
 

Да-
та 

Питання, що виносяться на розгляд Готують довідку і 
проект рішення 

Доповідач 
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1. Про затвердження плану роботи Вченої ради на 
2017/2018 навчальний рік 

Учений секретар Ради Павленко О.П. 

2. Про підсумки роботи приймальної комісії ОДЕКУ 
по набору студентів в 2017 році 

Приймальна комісія Сербов М.Г. 

3. Про підсумки зарахування до аспірантури у 2017 
році 

Деканат магістерської та 
аспірант. підготовки 

Тучковенко Ю.С. 

4. Про проект Положення «Про електронний навча-
льний курс в ОДЕКУ» 

НМВ Хохлов В.М. 

5.Про Порядок ведення інтегральних відомостей та 
їх оприлюднення 

НМВ Хохлов В.М. 

6. Про внесення змін до Тимчасового Положення 
«Про індивідуальний навчальний план студента в 
ОДЕКУ», Положення «Про організацію освітнього 
процесу в ОДЕКУ» та Положення «Про порядок 
надання додаткових освітніх послуг з вивчення 
окремих навчальних дисциплін студентами ОДЕ-
КУ» 

НМВ Хохлов В.М. 

7. Про внесення змін до Положення «Про організа-
цію і контроль самостійної та індивідуальної ро-
боти студентів ОДЕКУ» 

НМВ Хохлов В.М. 

8. Про внесення змін до робочих навчальних планів 
на 2017/2018 н.р. 

НМВ Хохлов В.М. 

9. Про затвердження нормативних документів по 
організації  короткострокових курсів з української 
мови для держслужбовців 

Ректорат Сербов М.Г. 
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Да-
та 

Питання, що виносяться на розгляд Готують довідку і 
проект рішення 

Доповідач 

10. Про внесення змін до Порядку призначення  сти-
пендій в ОДЕКУ 

Ректорат Степаненко С.М. 
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1. Про затвердження програм атестаційних іспитів за 
напрямами підготовки 

НМВ 
Хохлов В.М. 

 

2. Про затвердження планів видання навчально-
методичної та наукової літератури на 2018р. 

НМВ, НТР 
Хохлов В.М. 

Тучковенко Ю.С. 

3. Про стан виконання «Стратегічного плану розвит-
ку та вдосконалення освітньої діяльності ОДЕКУ 
на 2015-2020 рр.» у 2016/17 н.р. 

НМВ, декани 
Хохлов В.М., 

декани факультетів 

4. Про затвердження нової редакції «Положення про 
науково-дослідну роботу студентів в ОДЕКУ» 

ВНРС, НТ, Деканат магіс-
терської та аспірантської 

підготовки 

Тучковенко Ю.С. 
 

5. Надання дозволу на друк «Українського гідроме-
теорологічного журналу» 

Редакційний відділ Тучковенко Ю.С. 
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1. Про обрання за конкурсом на вакантну посаду 
директора ХарГМТ ОДЕКУ 

Вчена рада Павленко О.П. 

2. Про обрання за конкурсом на вакантні посади 
НПП 

Вчена рада Павленко О.П. 

3. Про затвердження проекту планів прийому до 
ОДЕКУ у 2018 році за рівнями вищої освіти, фор-
мами навчання, спеціальностями (освітніми про-
грамами) 

ректорат 
Сербов М.Г., 

Тучковенко Ю.С. 

4. Про затвердження Правил прийому в ОДЕКУ у 
2018 році та іншої нормативної документації 
приймальної комісії ОДЕКУ 

ректорат 
Сербов М.Г.,  

Тучковенко Ю.С. 

5. Надання дозволу на друк «Вісника ОДЕКУ» Редакційний відділ Тучковенко Ю.С. 
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1. Про обрання за конкурсом на вакантні посади 
НПП 

Вчена рада Павленко О.П. 

2. Про стан організації системи внутрішнього забез-
печення якості освітнього процесу на кафедрах 
ГМ інституту 

НМВ, НВ, деканат та ка-
федри ГМІ 

Овчарук В.А., 
Хохлов В.М. 

3. Про результати пілотного впровадження автома-
тизованої системи управління освітнім процесом 
на факультеті комп’ютерних наук 

ФКН  Коваленко Л.Б. 

4. Про затвердження «Кодексу академічної добро-
чесності ОДЕКУ» 

НМР, НТР 
Тучковенко Ю.С.,  
Хохлов В.М. 
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Да-
та 

Питання, що виносяться на розгляд Готують довідку і 
проект рішення 

Доповідач 

5. Про призначення іменних та персональних стипе-
ндій студентам за підсумками зимової заліково-
екзаменаційної сесії 

Декани Декани 
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1. Про виконання планів наукової роботи в універси-

теті за 2017 р. та про плани на 2018 р. 
НДЧ, НТР Тучковенко Ю.С. 

2. Про стан реалізації Концепції розвитку дистанцій-
ної освіти в ОДЕКУ. 

ректорат Шаблій О.В. 

3. Про затвердження розцінок за надання та науко-
вих послуг у 2018 році 

Планово-фін. відділ 
Сербов М.Г., 

Тучковенко Ю.С. 

4. Про затвердження розміру індексації освітніх та 
наукових послуг у 2018 році 

Планово-фін. відділ 
Сербов М.Г., 

Тучковенко Ю.С. 

5. Про затвердження нової редакції «Положення про 
стажування аспірантів, докторантів,  наукових і 
науково-педагогічних працівників ОДЕКУ у про-
відних ВНЗ та наукових установах за кордоном» 
та «Положення про академічну мобільність сту-
дентів ОДЕКУ» 

НМР, НТР, Відділ міжна-
родних зв’язків  

 

Тучковенко Ю.С., 
Хохлов В.М. 
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1. Звіт про фінансову діяльність університету за 
2017 рік Бухгалтерія, ректорат Степаненко С.М. 

2. Про затвердження кошторису університету на 
2018 рік 

Планово-фінансовий 
відділ, ректорат 

Степаненко С.М. 

3. Про стан реалізації Тимчасового положення про 
індивідуальні навчальні плани студентів магіс-

терського рівня підготовки 

Навчальний відділ 

НМВ, ФМАП 

Боровська Г.О. 
Хохлов В.М. 

4. Про стан реалізації Положення про заходи щодо 
недопущення академічного плагіату в ОДЕКУ  

ВНРС, Деканат магістер-
ської та аспірантської 

підготовки 
Тучковенко Ю.С. 

5. Затвердження робочих навчальних планів на 
2018-2019 навч. рік по денній та заочній формі 
навчання 

НМВ, декани, Методич-
на рада 

Хохлов В.М. 
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1. Звіт про роботу навчально-наукових комплексів 
у 2017/2018 навч. році 

Кафедри, деканати, 
НМВ 

Хохлов В.М. 

2. Про стан реалізації заходів щодо включення на-
укових журналів університету до міжнародних 
науковометричних баз 

Редакц. відділ, міжна-
родний відділ 

Тучковенко Ю.С. 

3. Про стан виконання Положення про надання 
платних послуг в ОДЕКУ 

Ректорат, бухгалтерія, 
ПФВ 

Сербов М.Г. 

 

4. Про стан виконання планів профорієнтаційної 
роботи на 2017/18 н.р. та рішення Вченої ради 
від 28.09.2017р. 

Підготовче відділення, 
деканати, кафедри 

Кирнасівська Н.В. 
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Учений секретар ОДЕКУ                                                               О.П. Павленко 
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1. Звіт про підсумки роботи підготовчого відді-
лення в поточному навчальному році та реалі-
зації відповідного рішення Вченої ради від 
25.05.2017р. 

Підготовче відділення Кирнасівська Н.М. 

2. Про попередні підсумки працевлаштування ви-
пускників 2018 року та реалізації відповідного 
рішення Вченої ради від 27.04. 2017р.  

Відділ працевлашту-
вання 

Малацьковська С.В. 

3. Про стан виконання Стратегічного плану розви-
тку та вдосконалення освітньої діяльності ОДЕ-
КУ на 2015-2020рр. щодо удосконалення сис-
теми оцінювання здобувачів вищої освіти  

НМВ та відповідна 
метод. комісія 

Владимирова О.Г. 

4. Підсумки рейтингової оцінки роботи кафедр 
університету за 2017 рік 

деканати, НМВ 
НВ, НДЧ, ректорат 

Сербов М.Г. 

5. Підсумки індивідуального рейтингу науково-
педагогічних працівників ОДЕКУ за 2017 рік 

деканати, НМВ 
НВ, НДЧ, ректорат 

Сербов М.Г. 
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1. Про стан організації міжнародної освітнього та 
наукового співробітництва в університеті та ві-
дповідного рішення вченої ради від 25.05. 
2017р. 

Міжнародний відділ Шаблій О.В. 

2. Звіт про організацію наукової роботи студентів 
та молодих вчених  ОДЕКУ 

НТ, відділ організації 
наук. Роботи студен-

тів 

Шуптар Н.Й., 
Тучковенко Ю.С. 

3. Звіт директора центру післядипломної освіти 
про підсумки роботи в поточному навчальному 
році  та відповідного рішення вченої ради від 
25.05.2017р. 

Центр ПДО 
Полетаєва Л.М. 

Сербов М.Г. 
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1. Про хід виконання Плану впровадження в уні-
верситеті норм Закону України «Про вищу осві-
ту» та відповідних рішень Вченої ради  

ректорат Сербов М.Г. 

2. Звіт про роботу науково-технічної Ради універ-
ситету Науково-технічна рада Тучковенко Ю.С. 

3. Про підсумки профорієнтаційної роботи кафедр 
у 2017/2018 навчальному році та відповідного 
рішення вченої ради від 29.06.2017р. 

Підготовче відділення Кирнасівська Н.М 

4. Про стан виконання планів підготовки навчаль-
но-методичної літератури та монографій у 
2017/18 н.р. та затвердження планів підготовки 
на 2018/19 н.р.  

НМВ, НТР, редакцій-
ний відділ 

Хохлов В.М.,  
Тучковенко Ю.С. 

5. Про призначення іменних та персональних сти-
пендій студентам університету Стипендіальна комісія Декани 


