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Схвалено 

на засіданні Вченої ради ОДЕКУ 

«26»  вересня  2019р 

Наказ № 3 від  жовтня.2019 р.  

Затверджую  

Голова вченої 

ради  

С.М. Степаненко 

«  3  »  жовтня 2019р. 

П Л А Н  

роботи Вченої ради Одеського державного екологічного університету 
на 2019/2020 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 
2019/2020 навчальний рік 

Учений секретар Ради Павленко О.П. 

2. Про підсумки роботи приймальної комісії ОДЕКУ по 
набору студентів та аспірантів в 2019 році 

Приймальна комісія, 
відділ аспірантури 

Сербов М.Г. 
Тучковенко Ю.С. 

3. Про затвердження плану профорієнтаційної роботи на 
2019/2020 навчальний рік  

Підготовче відділення 
Кірнасовська 

Н.В. 

4. Про затвердження Положення про силабус навчальної 
дисципліни  

ректорат Хохлов В.М. 

5. Про внесення змін до Порядку проведення конкурсно-
го відбору при заміщенні вакантних посад НПП та укла-
дання з ними трудових договорів (контрактів) в ОДЕКУ 

ректорат Степаненко С.М. 

 

6. Про затвердження складу груп забезпечення спеціаль-
ностей 

Гаранти освітніх про-
грам, НМВ 

Хохлов В.М. 
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1. Про затвердження нової редакції Положення про під-
вищення кваліфікації науково-педагогічних, наукових та 
педагогічних працівників ОДЕКУ 

НМВ Хохлов В.М. 

2. Про затвердження планів видання навчально-
методичної та наукової літератури на 2020р. 

НМВ, НТР 
Хохлов В.М. 

Тучковенко Ю.С. 

3. Звіт в.о. проректора з наукової роботи Тучковенка Ю.С. 
про реалізацію заходів по розвитку наукової діяльності в 
університеті 

Ректорат 
НДС 

Тучковенко Ю.С. 

4. Про затвердження Положення про навчально-
консультаційний екологічний центр (екологічну клініку) 
в ОДЕКУ 

Природоохоронний  
факультет 

Лоєва І.Д. 
Чугай А.В. 
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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 2020 році за рівнями вищої освіти, формами навчан-
ня, спеціальностями (освітніми програмами) 

ректорат 
Сербов М.Г., 

Тучковенко Ю.С. 

3. Про затвердження Правил прийому в ОДЕКУ у 2020 
році та іншої нормативної документації приймальної 
комісії ОДЕКУ 

Приймальна комісія 
Сербов М.Г., 

Тучковенко Ю.С. 

 

4. Звіт в.о. проектора з НПД та РУ Крачковської М.А. про 
реалізацію заходів по утриманню та поліпшенню ма-
теріально-технічної бази університету 

Ректорат, господарська 
частина 

Крачковська 
М.А. 

 

5. Про затвердження змін до освітніх програм ОДЕКУ НМВ Хохлов В.М. 
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Да-
та Питання, що виносяться на розгляд Готують довідку і 

проект рішення Доповідач 

 
6. Про наукові школи університету Науково-технічна рада 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 призначення іменних стипендій студентам за під-
сумками зимової заліково-екзаменаційної сесії 

Вчені ради 
Декани, дирек-

тор ГМІ 

3. Про стан організації виробничих та науково-
виробничих практик в гідрометеорологічному інституті  

ГМІ, навчальний відділ  Овчарук В.А. 

4. Про затвердження Положення про дуальну освіту в 
ОДЕКУ 

НМВ, Методична рада Хохлов В.М. 

5. Про затвердження уточненого Кошторису університету 
на 2019 рік 

Планово-фін. відділ, бу-
хгалтерія 

Степаненко С.М. 

6. Про надання дозволу на розміщення тимчасово віль-
них коштів університету, отриманих за надання платних 
послуг, на депозитних рахунках у 2020 році 

Планово-фін. відділ, бу-
хгалтерія 

Степаненко С.М. 
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1. Про виконання планів наукової роботи в університеті за 
2019 р. та про плани на 2020 р. 

Науково-технічна рада Тучковенко Ю.С. 

2. Про затвердження розцінок за надання та наукових по-
слуг у 2020 році 

Планово-фін. відділ, 
ректорат 

Сербов М.Г, 

Тучковенко Ю.С. 

3. Про затвердження розміру індексації освітніх та науко-
вих послуг у 2020 році 

Планово-фін. відділ 
ректорат 

Сербов М.Г., 
Тучковенко 

Ю.С. 
4. Про встановлення лімітів призначення стипендій сту-

дентам університету з 1.01.2020 р. 
Стипендіальна комісія 

Степаненко С.М. 
 

5. Про стан виконання планів профорієнтаційної роботи 
на 2019/2020 н.р.  

Підготовче відділення, 
деканати, кафедри 

Кирнасівська Н.В. 
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1. Звіт про фінансову діяльність університету за 2019 рік 
Планово-фін. відділ,  

бухгалтерія 
Степаненко С.М. 

2. Про затвердження фінансового плану університету на 
2020 рік 

Планово-фін. відділ, 
бухгалтерія 

Степаненко С.М. 

3. Звіт проректора з навчально-методичної роботи про 
заходи по реалізації Плану ректорату по реалізації пе-
редвиборчої програми ректора 

ректорат Хохлов В.М. 

4. Про затвердження нової редакції Положення про сис-
тему забезпечення якості освітньої діяльності та якості 
вищої освіти 

НМВ, Методична рада  Хохлов В.М. 
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1. Звіт першого проректора про заходи по реалізації 
Плану ректорату по реалізації передвиборчої програ-
ми 

ректорат Сербов М.Г.  

2. Про внесення змін до Положення про освітні програ-
ми та навчальні плани ОДЕКУ 

Методична рада Хохлов В.М. 

3. Затвердження робочих навчальних планів на 2020-
2021 навч. рік по денній та заочній формі навчання  

НМВ, декани, Методи-
чна рада 

Хохлов В.М. 

4. Про затвердження Положення про кураторів ОДЕКУ 
Відділ виховної роботи, 

декани 
Хохлов В.М. 

 5. Про стан реалізації вимог Положення про академічну 
доброчесність в ОДЕКУ ректорат Тучковенко Ю.С. 
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1. Звіт про підсумки роботи підготовчого відділення в 

поточному навчальному році та реалізації відповід-
ного рішення Вченої ради від 26.04.2019 р. 

Підготовче відділення Кирнасівська Н.В. 

2. Про попередні підсумки працевлаштування випуск-
ників 2018 року та реалізації відповідного рішення 
Вченої ради від 26.04.2019 р.  

Відділ працевлашту-
вання 

Малацьковська 
С.В. 

3. Підсумки рейтингової оцінки роботи кафедр універ-
ситету за 2019 рік  

ректорат ректорат 

4. Підсумки індивідуального рейтингу науково-
педагогічних працівників ОДЕКУ за 2019 рік  

ректорат ректорат 
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1. Про стан організації міжнародної освітнього та нау-
кового співробітництва в університеті та відповідного 
рішення вченої ради від 30.05. 2019р. 

Міжнародний відділ Шаблій О.В. 

2. Звіт про організацію наукової роботи студентів та мо-
лодих вчених ОДЕКУ 

відділ організації наук. 
роботи студентів 

Шуптар Н.Й., 
Тучковенко Ю.С. 

3. Про стан реалізації вимог Положення про підготовку 
докторів філософії в ОДЕКУ 

відділ аспірантури та 
докторантури 

Тучковенко Ю.С. 

4. Звіт директора центру післядипломної освіти про під-
сумки роботи в поточному навчальному році  та від-
повідного рішення вченої ради від 30.05.2019р. 

Центр ПДО 
Полетаєва Л.М. 

 

5. Про затвердження нової редакції Положення про ін-
дивідуальний навчальний план студента ОДЕКУ (з 
урахуванням неформальної освіти) 

Методична рада Хохлов В.М. 
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1. Звіт про роботу науково-технічної Ради університету Науково-технічна рада Тучковенко Ю.С. 

2. Про стан виконання планів підготовки навчально-
методичної літератури та монографій у 2019/20 н.р. 
та затвердження планів підготовки на 2020/21 н.р.  

НМВ, НТР, редакцій-
ний відділ 

Хохлов В.М.,  
Тучковенко Ю.С. 

3. Про призначення іменних стипендій студентам уні-
верситету Стипендіальна комісія Декани 

4. Про затвердження норм часу обліку роботи НПП на 
2020/2021 н.р. ректорат ректорат 

5. Про ліміти стипендій на ІІ півріччя 2020р. Стипендіальна комісія Степаненко С.М. 

6. Про підсумки профорієнтаційної роботи кафедр у 
2019/2020 навчальному році та відповідного рішення 
вченої ради від 31.01.2019р. 

Підготовче відділення 
Кирнасівська 

Н.В. 

 

7. Звіт про виконання поточного Стратегічного плану та 
затвердження Стратегічного плану розвитку та вдос-
коналення освітньої діяльності ОДЕКУ на 2020-25рр. 

ректорат Хохлов В.М. 

8. Про результати впровадження електронної системи 
управління освітнім процесом ректорат Хохлов В.М. 

 

 

Учений секретар Вченої ради                                                                           Павленко О.П. 


