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Дата Питання, що виносяться на розгляд Готують довідку і 
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1. Про затвердження плану роботи Вченої ради 

на 2016/2017 навчальний рік 
Учений секретар Ради Павленко О.П. 

2. Про підсумки роботи приймальної комісії 
ОДЕКУ по набору студентів в 2016 році 

Приймальна комісія Сербов М.Г. 

3. Про підсумки зарахування до аспірантури у 

2016 р. 

Деканат магістерс. та 

аспірант. підготовки 
Тучковенко Ю.С. 

4. Про внесення змін до графіку навчального 

процесу та робочих навчальних планів  по-

точного навчального року. 

НМВ Хохлов В.М. 

5. Про внесення змін до Положення про освітні 

програми та навчальні плани в ОДЕКУ 
НМВ Хохлов В.М. 

6. Про Положення про дистанційне навчання в 

ОДЕКУ 
НМВ Шаблій О.В. 

7. Про затвердження Положень про гідрометео-

рологічний інститут та факультети універси-

тету 

Директор ГМІ,  

декани факультетів 
Сербов М.Г. 

 

8. Про нагородження почесною відзнакою уні-

верситету 
Ректорат Сербов М.Г. 

2
7
 ж

о
вт

н
я 

2
0
1
6
р
. 

1. Про обрання за конкурсом на вакантні по-

сади НПП 
Учений секретар Ради Павленко О.П. 

2. Про затвердження переліку пакетів дисциплін 

за вибором на 2017/18 навчальний рік 
НМВ, декани 

Хохлов В.М. 

 

3. Про затвердження програм атестаційних іс-

питів за напрямами підготовки 
НМВ 

Хохлов В.М. 

 

4. Про затвердження планів видання навчально-

методичної та наукової літератури на 2017р. 
НМВ, НВ 

Хохлов В.М. 

Тучковенко Ю.С. 

5. Про стан виконання «Стратегічного плану ро-

звитку та вдосконалення освітньої діяльності 

ОДЕКУ на 2015-2020 рр.» у 2015/16 н.р. 

НМВ, декани 
Хохлов В.М., 

декани факультетів 

6. Про звіти докторантів за 2016-2017 н.р. 
Деканат магістерс. та 
аспірант. підготовки 

Тучковенко Ю.С. 

 
7. Про затвердження індивідуальних планів 

навчальної та наукової роботи аспірантів та 

пошукувачів 1-го року навчання 

Деканат магістерс. та 
аспірант. підготовки 

Тучковенко Ю.С. 
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1. Про підсумки атестації аспірантів та здобу-
вачів за 2016 рік 

Деканат магістерс. та 

аспірант. підготовки 
Тучковенко Ю.С. 

2. Про стан реалізації рішення Вченої ради що-
до студентського самоврядування в універси-
теті від 26.11.2015р. 

Комісія з навчально-

виховної роботи, Рада 

студент. самовряду-

вання 

Крачковська М. А. 

3. Про внесення змін до Положення про органі-

зацію освітнього процесу в ОДЕКУ 
НМВ та НВ, декани Хохлов В.М. 

4. Про затвердження нової редакції «Положення 

про проведення практик студентів в ОДЕ-

КУ» 

НМВ та НВ 
Хохлов В.М. 

Філатова Н.О. 

5. Про затвердження проекту планів прийому 

до ОДЕКУ у 2017 році за рівнями вищої 

освіти (спеціальностями)  

ректорат 
Сербов М.Г., Туч-

ковенко Ю.С. 

6. Затвердження нової редакції Положення про 

аспірантуру і докторантуру ОДЕКУ  

Деканат магістерської 

та аспірант. підготовки 
Тучковенко Ю.С. 

7. Надання дозволу на друк наукових журналів 

університету 
Редакційний відділ Тучковенко Ю.С. 

2
9
 г

р
у
д
н

я 
2
0
1
6
р
. 

    

1. Про стан організації системи внутрішнього 

забезпечення якості освітнього процесу на 

кафедрах природоохоронного факультету та 

виконання рішення Вченої ради від 24.12. 

2015р. з цього питання 

НМВ, НВ, деканат та 

кафедри ПОФ 

Чугай А.В.. 
Хохлов В.М. 

2. Про стан реалізації рішення Вченої ради про 

використання дистанційних методів контролю 

СРС в межсесійний період від 26.03.2015р. 

НВ та НМВ, НКП заоч-

нoї форми навчання  

Волошина О.В. 

Хохлов В.М. 

3. Про стан виконання розпоряджень по універ-

ситету по роботі офіційного сайту університе-

ту 

НМВ Хохлов В.М. 

4. Про призначення іменних та персональних 

стипендій студентам за підсумками зимової 

заліково-екзаменаційної сесії 

Декани Декани 
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1. Про виконання планів наукової роботи в уні-

верситеті за 2016 р. та про плани на 2017 р. 
НДЧ, НТР Тучковенко Ю.С. 

2. Про стан реалізації Концепції розвитку дис-

танційної освіти в ОДЕКУ від 26.05.2016р. 
ректорат 

Хохлов В.М 

Шаблій О.В. 

3. Про затвердження розцінок за надання освіт-

ніх послуги у 2017 році. 
Планово-фін. відділ 

Сербов М.Г., 
Тучковенко Ю.С. 

4. Про розміщення тимчасово вільних коштів 

спецфонду на депозитних рахунках банків 
Бухгалтерія, ректорат Бєлінська Г.П. 

5. Про стан виконання Положення про збори 

трудового колективу інституту (факультету), 

відокремленого структурного підрозділу 

ОДЕКУ від 25.06.2015р. 

ректорат Сербов М.Г. 
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1. Звіт про фінансову діяльність університету за 

2016 рік 
Бухгалтерія, ректорат Степаненко С.М. 

2. Про затвердження кошторису університету на 

2017 рік 

Планово-фінансовий 

відділ, ректорат 
Степаненко С.М. 

3. Про стан реалізації Тимчасового положення 

про індивідуальні навчальні плани студентів 

на кафедрах гідрометеорологічного інституту 

Навчальний відділ 

НМВ, ГМІ 

Овчарук В.А. 

Хохлов В.М. 

4. Про стан реалізації Положення про організа-

цію освітнього процесу за заочною формою 

навчання в ОДЕКУ від 31.03.2016р. 

НВ та НМВ, НКП за-

очнoї форми навчання 

Волошина О.В. 

Сербов М.Г. 

Хохлов В.М. 

5. Про стан реалізації Положення про заходи 

щодо недопущення академічного плагіату в 

ОДЕКУ та рішення Вченої ради з цього пи-

тання від 28.04.2016р. 

ректора Тучковенко Ю.С.. 

 

6. Про стан виконання рішення Вченої ради від 

28.04.16р. про створення єдиної інформаційної 

системи ефективного управління освітнім про-

цесом в університеті 

ректорат Хохлов В.М. 
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1. Про стан виконання Плану заходів щодо Ро-
ку англійської мови в України та відповідно-
го рішення Вченої ради від 31.03.2016р. 

НМВ Хохлов В.М. 

2. Затвердження робочих навчальних планів на 
2017-2018 навч. рік по денній та заочній фо-
рмі навчання 

НМВ, декани, Мето-
дична рада Хохлов В.М. 

3. Затвердження додаткових програм кандидат-
ських іспитів за спеціальністю аспірантам та 
пошукувачам 

Деканат магістерсь-

кої та аспірант. під-

готовки 

Тучковенко Ю.С. 

4. Про внесення змін у Норми часу для розра-
хунку роботи викладачів 

ректорат Сербов М.Г. 

5. Про роботу еколого-економічного навчаль-
ного наукового комплексу «Екологічна еко-
номіка» 

Навчально-

консультац. пункт, 

НМВ 

Хохлов В.М. 

 6. Про рейтинг кафедр університету за підсумка-

ми роботи у 2016 році 
деканати, НМВ 

НВ, НДЧ, ректорат 
Сербов М.Г. 
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Учений секретар ОДЕКУ                                                               О.П. Павленко 

 

Дата Питання, що виносяться на розгляд Готують довідку і 
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2
7

 к
в
іт

н
я
 2

0
1

6
р

. 

1. Звіт про підсумки роботи підготовчого відді-

лення в поточному навчальному році та реа-

лізації відповідного рішення Вченої ради від 

28.04.2016р. 

Підготовче відділення Кирнасівська Н.М. 

2. Про попередні підсумки працевлаштування 

випускників 2017 року  та реалізації відпові-

дного рішення Вченої ради від 28.04.2016р.  

Відділ працевлашту-

вання 
Малацьковська С.В. 

3. Про стан реалізації Положення про організа-

цію фізичного виховання студентів ОДЕКУ 

від 25.02.2016р. 

НВ, НМВ, кафедра 

ФВВ 

Харасанджианц О.Г. 

Хохлов В.М. 

4. Про стан виконання Положення про надання 

платних послуг в ОДЕКУ від 24.09.2015р. 
Ректорат, бухгалте-

рія, ПФВ 
Сербов М.Г. 

5. Про стан виконання Положення про органі-

зацію та контроль самостійної та індивідуа-

льної роботи студентів ОДЕКУ від 29.05.15р.  

НВ, НМВ, деканат 

ФКН 

Коваленко Л.Б.,  

Хохлов В.М. 

 6. Про підсумки індивідуального рейтингу НПП 

ОДЕКУ за 2016рік ректорат Сербов М.Г. 
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1. Про стан виконання Положення про освітні 

програми та навчальні плани в ОДЕКУ  НМВ, декани Хохлов В.М. 

2. Про стан організації міжнародної освітнього 

та наукового співробітництва в університеті 

та відповідного рішення вченої ради від 

26.05.2016р. 

Міжнародний відділ Шаблій О.В. 

3. Звіт про роботу Наукового товариства студе-

нтів та аспірантів ОДЕКУ 

Відділ організації 

наукової роботи 

студентів 

Шуптар Н.Й. 

Тучковенко Ю.С. 

4. Звіт директора центру післядипломної освіти 

про підсумки роботи в поточному навчаль-

ному році 
Центр ПДО 

Полетаєва Л.М. 

Сербов М.Г.  
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1. Про хід виконання Плану впровадження в 

університеті норм Закону України «Про вищу 

освіту» та відповідних рішень Вченої ради  
ректорат Сербов М.Г. 

2. Звіт про роботу науково-технічної Ради уні-

верситету 
Науково-технічна ра-

да 
Тучковенко Ю.С. 

3. Про підсумки профорієнтаційної роботи ка-

федр у 2016/2017 навчальному році Підготовче відділення Кирнасівська Н.М 

4. Про виконання планів підготовки навчально-

методичної літератури у поточному навчаль-

ному році та затвердження планів підготовки  

на наступний навчальний рік  

НМВ, редакційний 

відділ 
Хохлов В.М. 

5. Про призначення іменних та персональних 

стипендій 
Стипендіальна комі-

сія 
Декани 


