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 Схвалено 

на засіданні Вченої ради ОДЕКУ 

 «24» вересня 2020 р. 

(Протокол №7)  

 Затверджую 

Голова вченої ради 

С.М. Степаненко 

 «   29  »   вересня   2020 р. 

П Л А Н 

роботи Вченої ради Одеського державного екологічного університету 
на 2020/2021 навчальний рік 
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Питання, що виносяться на розгляд Готують довідку і 
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1. Про затвердження плану роботи Вченої ради на 
2020/2021 навчальний рік 

Учений секретар 
Ради 

 

Павленко О.П. 

2. Про клопотання щодо присвоєння вченого звання доце- 
нта по кафедрі вищої та прикладної математики 

Учений секретар 
Ради 

 

Павленко О.П. 

 

3. Про підсумки роботи приймальної комісії ОДЕКУ по на- 
бору студентів та аспірантів в 2020 році 

Приймальна 
комісія, 

відділ аспірантури 

 

Сербов М.Г. 
Тучковенко Ю.С. 

4. Про затвердження плану профорієнтаційної роботи на 
2020/2021 навчальний рік 

Підготовче 
відділення 

Кирнасівська Н.В. 

5. Про проект нової редакції Статуту університету Ректорат Степаненко С.М. 

6. Про підсумки індивідуального рейтингу викладачів за ре- 
зультатами роботи у 2019 році 

 

Ректорат 
 

Сербов М.Г. 

7. Звіт "Про стан виконання планів підготовки навчально- 
методичної літератури та монографій у 2019/20 н.р." 

НМВ, НТР, 
редакційний відділ 

Хохлов В.М., 
Тучковенко Ю.С. 

8. Про утворення та затвердження складу спеціалізованої 
вченої ради для проведення захисту дисертаційного дос- 
лідження аспіранта кафедри метеорології та кліматології 
Озимка Р.Р. на здобуття ступеня доктора філософії за спе- 
ціальністю 103 Науки про Землю 

 

 
Відділ аспірантури 

 

 
Тучковенко Ю.С. 

9. Про внесення змін до складу груп забезпечення спеціаль- 
ностей та гарантів освітніх програм 

Хохлов В.М., 
ректорат 

 

Хохлов В.М. 
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1. Про затвердження змін до освітніх програм за спеціаль- 
ностями: 051 «Економіка», 081 «Право», 183 «Технології 
захисту навколишнього середовища», 281 «Публічне уп- 
равління та адміністрування» 

 
 

НМВ 

 
 

Хохлов В.М. 

2. Про внесення змін до Положення «Про особливості орга- 
нізації освітнього процесу за заочною формою навчання в 
ОДЕКУ» 

 
НМВ 

 
Хохлов В.М. 

3. Про затвердження планів видання навчально-методичної 
та наукової літератури на 2021р. 

 

НМВ, НТР 
Хохлов В.М. 

Тучковенко Ю.С. 
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1.Про обрання за конкурсом на вакантні посади НПП 
Конкурсна комісія, 
Вчений секретар 

 

Павленко О.П. 

2.Про затвердження проекту планів прийому до ОДЕКУ у 
2021 році за рівнями вищої освіти, формами навчання, 
спеціальностями (освітніми програмами) 

 
Ректорат 

Сербов М.Г., 
Тучковенко Ю.С. 

3.Про затвердження Правил прийому в ОДЕКУ у 2021 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 реа- 
лізацію заходів по утриманню та поліпшенню матеріа- 
льно-технічної бази університету 

Ректорат, господар- 
ська частина 

 
Крачковська М.А. 
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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 підсум- 
ками зимової заліково-екзаменаційної сесії 

Вчені ради 
Декани, директор 

ГМІ 

3. Про результати опитування здобувачів вищої освіти 
ОДЕКУ в осінньому семестрі 2020-21н.р. 

НМВ, Методична 
рада 

 

Хохлов В.М. 

4. Про затвердження уточненого Кошторису університету за 
2020 рік 

Планово-фінанс. 
відділ, 

бухгалтерія 

 

Степаненко С.М. 

5. Про надання дозволу на розміщення тимчасово вільних 
коштів університету, отриманих за надання платних пос- 
луг, на депозитних рахунках у 2021 році 

Планово-фін. відділ, 
бухгалтерія 

 
Степаненко С.М. 

6. Попередні підсумки підготовки до акредитації освітніх 
програм в 2021 році. 

Голови груп забез- 
печення, робочі 

групи 

Сербов М.Г., 
керівники робочих 

груп 

7. Про наукові школи університету 
Науково-технічна 

рада 
Тучковенко Ю.С. 
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1. Про виконання планів наукової роботи в університеті за 
2020 р. та про плани на 2021 р. 

Науково-технічна 
рада 

 

Тучковенко Ю.С. 

2. Про затвердження розцінок за надання та наукових пос- 
луг у 2021 році 

Планово-фін. від- 
діл, ректорат 

Сербов М.Г, 

Тучковенко Ю.С. 

3. Про затвердження розміру індексації освітніх та наукових 
послуг у 2021 році 

Планово-фін. відділ 
ректорат 

Сербов М.Г., 
Тучковенко Ю.С. 

4. Про встановлення лімітів призначення стипендій студен- 
там університету з 1.01.2021 р. 

Стипендіальна ко- 
місія 

Степаненко С.М. 

5. Про стан виконання планів профорієнтаційної роботи на 
2020/2021 н.р. 

Підготовче відді- 
лення, деканати, 

кафедри 

 

Кирнасівська Н.В. 
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. 1. Звіт про фінансову діяльність університету за 2020 рік 
Планово-фін. від- 
діл, бухгалтерія 

Степаненко С.М. 

2. Про затвердження фінансового плану університету на 
2021 рік 

Планово-фінанс. 
відділ, бухгалтерія 

Степаненко С.М. 

 1. Звіт першого проректора про заходи по реалізації Плану 
ректорату по реалізації передвиборчої програми 

 

ректорат 
 

Сербов М.Г. 
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. 2. Затвердження робочих навчальних планів на 2021-2022 

навч. рік по денній та заочній формі навчання 
НМВ, декани, 

Методична рада 
Хохлов В.М. 

3. Про стан реалізації вимог Положення про академічну 
доброчесність в ОДЕКУ Ректорат 

Сербов М.Г., 
Тучковенко Ю.С. 

4. Про готовність к проведенню акредитації освітніх про- 
грам в 2021 році. 

Голови груп забез- 
печення, робочі 

групи 

Сербов М.Г., 
керівники 

робочих груп 
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1. Звіт про підсумки роботи підготовчого відділення в пото- 
чному навчальному році та реалізації відповідного рі- 
шення Вченої ради від 29.05.2020 р. 

Підготовче 
відділення 

 
Кирнасівська Н.В. 

2. Про попередні підсумки працевлаштування випускників 
2018 року та реалізації відповідного рішення Вченої 
ради від 3.07.2020р. 

Відділ 
працевлаштування 

 
Малацьковська С.В. 

3. Підсумки рейтингової оцінки роботи кафедр універси- 
тету за 2020 рік 

Ректорат Ректорат 

4. Підсумки індивідуального рейтингу науково-педагогіч- 
них працівників ОДЕКУ за 2020 рік 

Ректорат Ректорат 
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. 1. Про стан організації міжнародної освітнього та наукового 

співробітництва в університеті та відповідного рішення 
вченої ради від 3.07.2020р. 

 
Міжнародний 

відділ 

 
Шаблій О.В. 

3. Звіт про організацію наукової роботи студентів та моло- 
дих вчених ОДЕКУ 

відділ організації 
наук. роботи студ. 

Шуптар Н.Й., 
Тучковенко Ю.С. 

4. Звіт директора центру підвищення кваліфікації про під- 
сумки роботи в поточному навчальному році та реаліза- 
цію відповідного рішення вченої ради від 16.06.2020р. 

 
ЦП та ПКК 

 
Монюшко М.М. 
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1. Звіт про роботу науково-технічної Ради університету Науково-технічна 
рада 

Тучковенко Ю.С. 

2. Про виконання стратегічного плану розвитку універси- 
тету у 2020-21 н.р. 

Ректорат Хохлов В.М. 

3. Про стан виконання планів підготовки навчально-мето- 
дичної літератури та монографій у 2020/21 н.р. та за- 
твердження планів підготовки на 2021/22 н.р. 

НМВ, НТР, редак- 
ційний відділ 

Хохлов В.М., 
Тучковенко Ю.С. 

4. Про призначення іменних стипендій студентам універ- 
ситету 

Стипендіальна 
комісія 

 

Декани 

5. Про затвердження норм часу обліку роботи НПП на 
2021/2022 н.р. ректорат ректорат 

6. Про ліміти стипендій на ІІ півріччя 2021р. Стипендіальна 
комісія Степаненко С.М. 

7. Про підсумки профорієнтаційної роботи кафедр у 
2020/2021 навчальному році та відповідного рішення 

Підготовче 
відділення 

Кирнасівська Н.В. 

8. Про впровадження персональних інформаційних сис- 
тем викладачів університету 

 

Ректорат 
 

Хохлов В.М. 

9. Про результати опитування здобувачів вищої освіти 
ОДЕКУ у весняному семестрі 2020-21н.р Ректорат Хохлов В.М. 

 

Учений секретар Вченої ради Павленко О.П. 


