
 

 
 
 

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ  УКРАЇНИ  
ОДЕСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЕКОЛОГІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ  

 
 

Н А К А З  
 
 

"_1_"   жовтня                2019 р. м. Одеса  № 255-ОД_      
 

 

"Введення в дію Положення «Про 

конференцію  трудового колективу та 

Вчену раду Одеського державного 

екологічного університету» та  обрання 

членів конференції  трудового колективу та  

Вченої ради університету" 

 

 

На виконання рішення Конференції  трудового колективу щодо затвердження нової 

редакції Положення «Про конференцію трудового колективу та Вчену раду Одеського 

державного екологічного університету» від 30.08.2019р. (далі – Положення) та на 

підставі Статуту Одеського державного екологічного університету 

 
НАКАЗУЮ: 

 
 

1. Ввести в дію нову редакцію Положення «Про конференцію трудового колективу 

та Вчену раду Одеського державного екологічного університету» (додається). 
 

2. На підставі п. 3.5 Положення оголошую вибори нового складу Конференції  

трудового колективу  університету. Загальна кількість - 129 осіб.  

Встановити, що до складу Конференції трудового колективу входять за 

посадами: ректор та голова первинної профспілкової організації працівників 

Університету (п.12.2.1 Статуту університету) - 2 особи. 
 

3. З метою формування нового складу конференції трудового колективу 

університету у відповідності до вимог Положення вжити наступні організаційні 

заходи: 

3.1. Головам Вчених та Педагогічних Рад факультетів (інституту) провести до 

10.10.2019р. обрання членів конференції трудового колективу за 

процедурою, встановленою в Положенні. 

3.2. У відповідності до п. 3.2 Положення встановити наступні квоти обрання 

делегатів серед науково-педагогічних та педагогічних працівників окремих 

підрозділів: 

 Делегати від відокремлених структурних підрозділів – 6 осіб; 

(відповідальні Ковальчук В.В., Бірюков О.В., Киріяк С.Г.) 

 Делегати від гідрометеорологічного інституту - 21 особа (відповідальна 

Овчарук В.А.); 

 Делегати факультету комп’ютерних наук, управління та адміністрування – 

20 осіб (відповідальна Коваленко Л.Б.); 

 Делегати природоохоронного факультету - 20 осіб (відповідальна Чугай 

 



 

А.В.); 

  Делегати факультету магістерської підготовки - 17 осіб (відповідальна 

Боровська Г.О.); 

3.3. Голові спільних зборів працівників інших навчальних структурних підрозділів 

(навчально-консультаційний центр заочної освіти, деканат по роботі з 

іноземними учнями, центр післядипломної освіти, підготовче відділення, 

навчальний та навчально-методичний відділ) провести обрання делегатів від 

науково-педагогічних та педагогічних працівників – 5 осіб (відповідальна 

Монюшко М.М.); 

3.4. Завідувачу кафедри військової підготовки провести обрання делегата серед 

науково-педагогічних та педагогічних працівників – 1 особа (відповідальний 

Грушевський О.М.); 

3.5. Завідувачу кафедри довузівської підготовки провести обрання делегата серед 

науково-педагогічних та педагогічних працівників – 1 особа (відповідальна 

Кирнасовська Н.В.); 

3.6. Голові зборів трудового колективу бібліотеки провести обрання делегата серед 

науково-педагогічних та педагогічних працівників бібліотеки – 1 особа 

(відповідальний Хохлов В.М.); 

3.7. Голові спільних зборів працівників обслуговуючих навчальних підрозділів 

(Центри) провести обрання делегатів серед педагогічних працівників - 3 особи 

(відповідальна  Гопцій М. В.);   

3.8. Голові зборів трудового колективу науково-дослідної частини провести 

обрання делегатів серед наукових працівників – 2 особи (відповідальна 

Наконечна Н.А..); 
3.9. Голові спільних зборів працівників адміністративних підрозділів (бухгалтерія, 

планово-фінансовий відділ, відділ матеріально-технічного забезпечення, 

ректорат, відділ кадрів, канцелярія, режимно-секретний відділ, мобілізаційний 

відділ, відділ охорони праці, редакційний відділ, відділ по сприянню 

працевлаштування випускників, музей, науковий відділ, відділ виховної роботи, 

обчислювальний центр, відділ міжнародних зв'язків тощо) провести обрання 

делегатів  від науково-педагогічних та педагогічних працівників  – 7 осіб 

(відповідальна Смірнова М.А.); 

3.10. Голові спільних зборів працівників обслуговуючих господарських 

підрозділів (навчальні та спортивний корпуси, гуртожитки, господарська 

частина, експлуатаційно-технічний відділ тощо) провести обрання делегатів – 

5 осіб (відповідальна Чернявська М.В.); 

3.11. Голові Асоціації студентів ОДЕКУ провести обрання делегатів серед 

студентів, аспірантів, докторантів, тому числі представник наукового 

товариства студентів. аспирантів, докторантів та молодих вчених – 18 особи 

(відповідальна Шуптар, Вітенчук К.О.). 

 

4. На підставі п. 4.8 Положення «Про конференцію  трудового колективу та Вчену 

раду Одеського державного екологічного університету» оголошую вибори 

нового складу Вченої ради університету. Загальна кількість - 45 осіб.   

Встановити, що відповідно до Статуту ОДЕКУ до складу Вченої ради входять за 

посадами: ректор, проректори, керівники відокремлених структурних 

підрозділів, факультетів (навчально-наукових інститутів) університету, головний 

бухгалтер, учений секретар, керівники органу студентського самоврядування та 

виборних органів первинних профспілкових організацій працівників та студентів 

Університету - 15 осіб. 

 



 

5. З метою формування нового складу Вченої ради університету у відповідності до 

вимог п. 4.1 Положення вжити наступні організаційні заходи: 

5.1. Головам Вчених Рад факультетів (інституту) та Раді студентського 

самоврядування провести до 10.10.2019 р. процедуру обрання членів Вченої 

ради серед науково-педагогічних працівників, які працюють в університеті на 

постійній основі, у відповідності до вимог Положення; 

5.2. У відповідності до п. 4.1 Положення встановити наступні квоти обрання 

кандидатів до складу Вченої ради університету з числа завідуючих кафедрами, 

керівників груп забезпечення освітніх програм, професорів, докторів наук: 

 Представники гідрометеорологічного інституту - 7 осіб (відповідальна 

Овчарук В.А.); 

 Представники факультету комп’ютерних наук, управління та 

адміністрування – 6 осіб (відповідальна Коваленко Л.Б.); 

 Представники природоохоронного факультету - 6 осіб (відповідальний 

Чугай А.В.); 

  Представники факультету магістерської підготовки - 5 осіб (відповідальна 

Боровська Г.О.); 

 Представники інших структурних підрозділів університету – 2 особи 

(відповідальний Сербов М.Г.). 

5.3. Обрати з числа студентів, аспірантів, докторантів, тому числі представник 

наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів та молодих вчених – 4 

особи (відповідальна Шуптар, Вітенчук К.О.). 

 

6. Контроль за виконанням наказу покласти на першого проректора Сербова М.Г. 

 

 

Ректор        С.М. Степаненко 

 

Проект вносить:                                                                     Узгоджено: 

Перший проректор   ________________Профком співробітників 

________________   ________________Профком студентів 

     ________________Рада студ.самовряд. 
 

 

 

 

 

 


