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Да-
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Готують довідку і 
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1. Про затвердження плану роботи Вченої ради на 
2018/2019 навчальний рік 

Учений секретар Ради Павленко О.П. 

2. Про підсумки роботи приймальної комісії ОДЕКУ 
по набору студентів в 2018 році 

Приймальна комісія Степаненко С.М. 

3. Про підсумки зарахування до аспірантури у 2018 
році 

Деканат магістерської та 
аспірант. підготовки 

Тучковенко Ю.С. 

4. Про затвердження плану профорієнтаційної робо-
ти на 2018/2019 навчальний рік  

Підготовче відділення Кірнасовська Н.В. 

5. Про внесення змін до Норм часу розрахунку нав-
чального та іншого навантаження викладачів на 
2018/19 н.р.  

ректорат Хохлов В.М. 

6. Про внесення змін до діючих положень по органі-
зації навчального процесу 

ректорат Хохлов В.М. 
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1. Про затвердження програм атестаційних іспитів за 
напрямами підготовки та спеціальністю «Менедж-
мент» 

НМВ Хохлов В.М. 

2. Про затвердження планів видання навчально-
методичної та наукової літератури на 2019р. 

НМВ, НТР 
Хохлов В.М. 

Тучковенко Ю.С. 

3. Про обрання за конкурсом на вакантну посаду 
директора ОКТТ ОДЕКУ 

Конкурсна комісія 
ВК, Вчений секретар 

ректорат 

4. Про досвід проведення олімпіад і конкурсів еко-
логічного спрямування кафедрами ПОФ на базі 
ОДЕКУ і участь студентів у відповідних заходах у 
ЗВО 

України 
 

ПОФ  Чугай А.В. 

5. Про нову редакцію Положення про порядок приз-
начення іменних стипендій університету 

Деканати, студентське 
самоврядування 

ректорат 

6. Про внесення змін до Положення «Про освітні 
програми та навчальні плани в ОДЕКУ» 

НМВ, деканати, гаранти 
освітніх програм 

Хохлов В.М. 

7. Про затвердження переліку освітніх програм та 
спеціалізацій, що надаються в університеті на різ-
них рівнях вищої освіти 

Гаранти освітніх програм, 
зав. випусковими кафед-

рами, НМВ 
Хохлов В.М. 
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1. Про обрання за конкурсом на вакантні посади 
НПП 

Конкурсна комісія 
ВК, Вчений секретар 

Павленко О.П. 

2. Про затвердження проекту планів прийому до 
ОДЕКУ у 2019 році за рівнями вищої освіти, фор-
мами навчання, спеціальностями (освітніми про-
грамами) 

ректорат ректорат 

3. Про затвердження Правил прийому в ОДЕКУ у 
2019 році та іншої нормативної документації 
приймальної комісії ОДЕКУ 

Приймальна комісія ректорат 

4. Про стан формування університетського репози-
тарію академічних тестів 

Ректорат, бібліотека 
Хохлов В.М. 

Тучковенко Ю.С. 
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1. Про обрання за конкурсом на вакантні посади 
НПП 

Конкурсна комісія 
ВК, Вчений секретар 

Павленко О.П. 

2. Про результати впровадження автоматизованої 
системи управління освітнім процесом на факуль-
тетах університету 

ректорат  Хохлов В.М. 

3. Про призначення іменних стипендій студентам за 
підсумками зимової заліково-екзаменаційної сесії 

Декани Декани 

4. Про стан організації наукової роботи студентів на 
кафедрах ГМІ на кафедрах гідрометеорологічного 
інституту 

НМВ, ГМІ 
Тучковенко Ю.С. 

Овчарук В.А. 
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1. Про виконання планів наукової роботи в універси-
теті за 2018 р. та про плани на 2019 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 2019 році 

Планово-фін. відділ, 
ректора 

Хохлов В.М., 

Тучковенко Ю.С. 

4. Про затвердження розміру індексації освітніх та 
наукових послуг у 2019 році 

Планово-фін. відділ 
ректорат 

Хохлов В.М., 
Тучковенко Ю.С. 

5. Про встановлення лімітів призначення стипендій 
студентам бюджетної форми навчання універси-
тету з 1.01.2019 р. 

Стипендіальна комісія 
Степаненко С.М. 

 

6. Про стан виконання планів профорієнтаційної ро-
боти на 2018/19 н.р.  

Підготовче відділення, 
деканати, кафедри 

Кирнасівська Н.В. 
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. 1. Звіт про фінансову діяльність університету за 

2018 рік 
Бухгалтерія, ректорат Степаненко С.М. 

2. Про затвердження кошторису університету на 
2019 рік 

Планово-фінансовий 
відділ, ректорат 

Степаненко С.М. 

3. Про стан реалізації Положення про заходи щодо 
недопущення академічного плагіату в ОДЕКУ та 
стан наповнення репозитарію академ. текстів 

ВНРС, Бібліотека ректорат 
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4. Про стан виховної роботи зі студентами ОДЕКУ 
Відділ виховної роботи, 

ректорат  
Хохлов В.М. 
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1. Звіт про роботу навчально-наукових комплексів 
у 2018/2019 навч. році 

Кафедри, деканати, 
НМВ 

Хохлов В.М. 

2. Про стан реалізації заходів щодо підвищення 
рейтингу університету в міжнародних науково-
метричних базах 

ректорат Тучковенко Ю.С. 

3. Затвердження робочих навчальних планів на 
2019-2020 навч. рік по денній та заочній формі 
навчання  

НМВ, декани, Методич-
на рада 

Хохлов В.М. 

4. Про стан виконання «Стратегічного плану розви-
тку та вдосконалення освітньої діяльності  ОДЕ-
КУ на 2015-2020р.р.» у 2017/18н.р. 

Декани факультетів, зав. 
кафедрами 

Хохлов В.М. 

 

5. Про внесення змін до Положення про  організа-
цію і контроль самостійної та індивідуальної ро-
боти студентів ОДЕКУ 

НМВ, деканати Хохлов В.М. 
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1. Звіт про підсумки роботи підготовчого відді-
лення в поточному навчальному році та реалі-
зації відповідного рішення Вченої ради від 
26.04.2018 р. 

Підготовче відділення Кирнасівська Н.М. 

2. Про попередні підсумки працевлаштування ви-
пускників 2018 року та реалізації відповідного 
рішення Вченої ради від 26.04.2018 р.  

Відділ працевлашту-
вання 

Малацьковська 
С.В. 

3. Підсумки рейтингової оцінки роботи кафедр 
університету за 2018 рік  

ректорат ректорат 

4. Підсумки індивідуального рейтингу науково-
педагогічних працівників ОДЕКУ за 2018 рік  

ректорат ректорат 
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1. Про стан організації міжнародної освітнього та 
наукового співробітництва в університеті та від-
повідного рішення вченої ради від 31.05. 2018р. 

Міжнародний відділ Шаблій О.В. 

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

НТ, відділ організації 
наук. Роботи студентів 

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 
31.05.2018р. 

Центр ПДО 
Полетаєва Л.М. 

 

4. Про стан реалізації дистанційної форми навчан-
ня для магістрів першого року навчання 

ФМАП, зав. кафедрами, 
сектор дистанційної 

освіти 
Боровська Г.О. 
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1. Звіт про роботу науково-технічної Ради універси-
тету Науково-технічна рада Тучковенко Ю.С. 

2. Про стан виконання планів підготовки навчаль-
но-методичної літератури та монографій у 
2018/19 н.р. та затвердження планів підготовки 
на 2019/20 н.р.  

НМВ, НТР, редакційний 
відділ 

Хохлов В.М.,  
Тучковенко Ю.С. 
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Да-
та Питання, що виносяться на розгляд 

Готують довідку і 
проект рішення Доповідач 

3. Про призначення іменних стипендій студентам 
університету Стипендіальна комісія Декани 

4. Про затвердження норм часу обліку роботи НПП 
на 2019-2020 н.р. ректорат ректорат 

5. Про ліміти стипендій на ІІ півріччя  2019р. Стипендіальна комісія Степаненко С.М. 

6. Про підсумки профорієнтаційної роботи кафедр 
у 2018/2019 навчальному році та відповідного 
рішення вченої ради від 31.01.2019р. 

Підготовче відділення Кирнасівська Н.М 

 

 

Учений секретар Вченої ради                                                             Павленко О.П. 


