
 
МІНІСТЕРСТВО  ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ 

ОДЕСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЕКОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ 

 

 

Н А К А З 

 

 

« _04_ »  жовтня 2021 року                          м. Одеса                                         №  _184-ОД_ 
 

“Про введення в дію рішень Вченої ради ОДЕКУ” 
 

 

На виконання рішень Вченої ради Одеського державного екологічного уні-

верситету від 30 вересня 2021 року, протокол № 8 з питання: «Про підсумки ро-

боти приймальної комісії університету по набору студентів та аспірантів в 2021 

році», 
 

НАКАЗУЮ:  

 

1. Звіти проректора з навчальної роботи Сербова М.Г. та проректора з нау-

кової роботи Тучковенка Ю.С. затвердити. 

 

2. З метою виконання першочергової задачі колективу університету щодо 

збільшення у 2022 році обсягів прийому вступників за освітніми програмами під-

готовки бакалавра та магістра забезпечити:  

- протягом жовтня-листопада 2021 року відповідну підготовку науково-

педагогічних працівників та співробітників університету, які задіяні в заходах 

профорієнтаційного та рекламного характеру, з проведенням випускного тесту-

вання та видачою сертифікату про підвищення кваліфікації; 

- зосередження максимальної уваги на запровадження сучасних методів та 

форм профорієнтаційної і рекламної роботи, у т.ч. з використанням інформацій-

них ресурсів та можливостей соціальних мереж, з вступниками та їх батьками 

протягом 2021/2022 років; 

- перегляд протягом жовтня форм індивідуальної роботи з вступниками під 

час вступної кампанії 2022 року; 

- розробку плану заходів щодо своєчасного доведення інформації щодо ви-

мог та особливостей вступу у 2022 році до відома всіх співробітників університе-

ту, які задіяні в профорієнтаційних та рекламних заходах;  

- розроблення заходи щодо поширення серед учнів випускних класів серед-

ньої школи та випускних курсів коледжів/технікумів інформації щодо особливос-

тей вступу 2022 та отримання додаткових можливостей підвищення їх конкурс-

ного балу через інструменти університету.  

 

3. Виконання з боку керівників всіх рівнів університету рішень Вченої ради 

ОДЕКУ від 27.09.2018р. та 24.09.2020р., які стосуються втілення заходів щодо 

збільшення прийому на магістерські програми.  



 

 

4. При формуванні запитів кафедр університету на надання державного за-

мовлення для підготовки науково-педагогічних кадрів через аспірантуру універ-

ситету, з початком навчання у 2022 р.: 

- завідувачам кафедр особливу увагу приділяти визначенню рівня знання ка-

ндидатами до вступу англійської мови (тобто спроможності ними успішно здати 

відповідне вступне випробування), наявності у них наукового доробку та завчас-

ного формування дослідницьких пропозицій; 

- завідувачу відділом аспірантури та докторантури (Вітовська О.Т.) формува-

ти запит від університету строго з дотриманням ліцензованого обсягу підготовки 

докторів філософії за спеціальностями.  

 

5. Проректорам Сербову М.Г. та Тучковенко Ю.С. до 8 листопада 2021 року, 

за погодженням з Вченими радами інституту та факультетів, підготувати пропо-

зиції щодо проектних показників обсягів державного замовлення на 2022 рік з 

урахуванням нормативів чинного законодавства України, затверджених Умов 

вступу до ЗВО України в 2022 році¸ встановлених в університеті вимог, поперед-

ніх рішень Вченої ради та ректорату ОДЕКУ. 
 

6. Заслухати хід виконання цього рішення Вченої ради у лютому-березні 

2022 року. 

 
7. Загальний контроль за виконанням наказу покласти на першого проректо-

ра – проректора з навчальної роботи Сербова М.Г. 
 

 

 

 

Ректор                                                       Степаненко С.М. 
 

                    Проект вносить:                                                 Узгоджено: 

                    Перший проректор                                             Проректор з НР 

                                                                                                  Юрисконсульт 

 
 

                                                                                                     


