
 

МІНІСТЕРСТВО  ОСВІТИ  І  НАУКИ  УКРАЇНИ 

Одеський державний екологічний університет 

 

НАКАЗ 

м. Одеса 

 

« _19_ »  ___09_______  2022 р. №  139-од  

 
«Про перевірку кафедр університету» 

 

З метою перевірки навчальної, навчально-методичної, наукової та іншої 

документації кафедр університету за 2021 – 2022 н.р. і готовності кафедр до 

поточного 2022 – 2023 н.р., на підставі рішення ректорату ОДЕКУ від    

19.09.2022 р. 

 

НАКАЗУЮ: 

 

1. Навчальному, навчально-методичному відділам, відділу аспірантури та 

заступнику проректора з виховної роботи здійснити перевірку кафедр 

гідрометеорологічного інституту та всіх факультетів університету щодо 

ведення адміністративної документації та виконання планів минулого 2021 – 

2022 н.р. та їх готовності до поточного 2022 – 2023 н.р. 

2. Під час перевірки кафедр університету особливу увагу звертати на: 

2.1. результати перевірки фінансово-господарської діяльності Одеського 

державного екологічного університету міським управлінням фінансової 

інспекції Одеської області за 2014 – 2017 рр., інспекцією вищих навчальних 

закладів України (квітень – травень 2017 р.), інших державних контрольних 

органів. 

2.2. основні недоліки, які були виявлені під час перевірки структурних 

підрозділів Одеського державного екологічного університету попередніми 

перевірками кафедр, факультетів та інституту з боку ректорату Одеського 

державного екологічного університету. 

2.3. дотримання з боку кафедр та окремих науково-педагогічних 

працівників університету Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності 

стосовно розподілу навчальних дисциплін та навчального навантаження, 

відповідності освіти та своєчасне проходження підвищення кваліфікації. 

2.4. виконання кафедрами навчального навантаження і графіків 

навчального процесу за 2021 – 2022 н.р. (індивідуальні плани викладачів, 

наявність та повнота звітів кафедр про виконання навчального навантаження, 

методичної, наукової, організаційної та виховної роботи та їх відповідності 

чинним нормативним документам, проведення навчальних та науково-

виробничих практик, захист звітів виробничої практики, магістерських та 



бакалаврських кваліфікаційних робіт, екзаменаційна сесія, окремо атестаційні 

іспити тощо). 

2.5. наявність планів роботи викладачів кафедр університету на 2022 – 

2023 н.р. (відповідне планування всіх видів робіт та інше). 

2.6. готовність кафедр до поточного 2022 – 2023 н.р. (навчальне-

методичне забезпечення освітнього процесу кафедри, організація 

позанавчальної і самостійної роботи студентів усіх форм навчання, 

застосування модульно-рейтінгової оцінки знань студентів, організація надання 

додаткових освітніх послуг понад обсягів планів підготовки поточного 

навчального семестру тощо). 

3. Завідувачам кафедрами визначити відповідальних осіб, які мають 

забезпечити надання всієї документації, яка підлягає перевірці по кафедрі, та 

мають бути присутніми в день перевірки. 

4. Завідувачу підготовчого відділення (Кирнасівській Н.В.) та в.о. 

директора інституту післядипломної освіти (Катинській І.В.) у визначені 

наказом строки провести перевірку кафедр університету, звертаючи особливу 

увагу на розгляд питань, які пов’язані з виконанням попередніх рішень Вченої 

ради та ректорату ОДЕКУ стосовно організації та проведення навчального 

процесу за ліцензованими видами освітніх послуг. 

5. Відповідним структурним підрозділам: 

– до 27.09.2022 р. погодити графік здійснення перевірки кафедр 

університету та подати його на затвердження проректору з НР; 

– в строк з 03.10.2022 р. по 04.11.2022 р. здійснити перевірку кафедр 

університету; 

– до 10.11.2022 р. подати проректору з НР підсумкову інформацію за 

результатами перевірки (окремо по кожному з структурних підрозділів 

ОДЕКУ). 

Встановити, що керівники структурних підрозділів, під керівництвом 

яких здійснюється безпосередня перевірка навчальних підрозділів 

університету, несуть особисту відповідальність за надання звітної інформації за 

результатами перевірки. 

6. Проректору з НР Сербову М.Г. загальні результати перевірки доповісти 

на засіданні ректорату 14.11.2022 р. 

 

 

Ректор       Степаненко С.М. 

 

 

Проект вносить     Погоджено 

Проректор з НР      Проректор з НР 

       Начальник НВ 

       Начальник НМВ 

       Юрисконсульт 


