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 Схвалено 

на засіданні Вченої ради ОДЕКУ 

 «  29 » вересня 2022 р. 

(Протокол № 8)  

 Затверджую 

Голова вченої ради 

С.М. Степаненко 

  « 3 »  жовтня 2022 р. 

П Л А Н  

роботи Вченої ради Одеського державного екологічного університету 
на 2022/2023 навчальний рік 

Дата Питання, що виносяться на розгляд Готують довідку і 
проект рішення 

Доповідач 

2
9

 в
ер

ес
н

я
 2

02
2р

. 

1. Про затвердження плану роботи Вченої ради на 
2022/2023 навчальний рік Учений секретар 

Ради 
Павленко О.П. 

2. Про підсумки роботи приймальної комісії ОДЕКУ по 
набору студентів та аспірантів в 2022 році Приймальна комісія 

Сербов М.Г. 
Тучковенко Ю.С. 

3. Про затвердження плану профорієнтаційної роботи на 
2022/2023 навчальний рік 

Підготовче 
відділення 

Кирнасівська Н.В. 

4. Про утворення та затвердження складу разових 
спеціалізованих вчених рад для проведення захисту 
дисертаційного дослідження на здобуття ступеня 
доктора філософії 

Відділ аспірантури 
та докторантури 

Тучковенко Ю.С. 
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1. Про присвоєння вченого звання 
Учений секретар Павленко О.П. 

2. Про затвердження планів видання навчально- 
методичної та наукової літератури на 2023р. 

Редакц. відділ 
Тучковенко Ю.С. 

3. Про стан наукового стажування НПП університету   
Відділ 

наукової роботи 

Тучковенко Ю.С  
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1. Про затвердження проекту планів прийому до ОДЕКУ у 
2023 році за рівнями вищої освіти, формами навчання,  
спеціальностями (освітніми програмами) 

Декани 
Сербов М.Г. 

Тучковенко Ю.С. 

2. Про затвердження Правил прийому в ОДЕКУ у 2023 році 
та іншої нормативної документації приймальної комісії Приймальна комісія Сербов М.Г. 

3. Про виконання цільових показників ефективності, що 
наведені у контракті директора ННГМІ 

Ректорат 
Овчарук В.А. 
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1. Про призначення іменних стипендій студентам за 
підсумками зимової заліково-екзаменаційної сесії Вчені ради Декани, 

директор ГМІ 

2. Про результати опитування здобувачів вищої освіти 
ОДЕКУ в осінньому семестрі 2022-23 н.р. Відділ ЗЯОД Сербов М.Г. 

3. Про затвердження уточненого Кошторису університету 
за 2022 рік 

Планово-фінанс. 
відділ, бухгалтерія 

Степаненко С.М. 

4. Попередні підсумки підготовки до акредитації освітніх 
програм в 2022 році. 

Голови груп 
забезпечення, 
робочі групи 

Сербов М.Г. 
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Дата Питання, що виносяться на розгляд Готують довідку і 
проект рішення 
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1. Про виконання планів наукової роботи в університеті 
за 2021 р. та про плани на 2022 р. 

Науково-технічна 
рада 

Тучковенко Ю.С. 

2. Про затвердження розцінок за надання та наукових 
послуг у 2023 році 

Планово-фін. відділ, 
ректорат 

Сербов М.Г, 
Тучковенко Ю.С. 

3. Про затвердження розміру індексації освітніх та 
наукових послуг у 2023 році 

Планово-фін. відділ, 
ректорат 

Сербов М.Г., 
Тучковенко Ю.С. 

4. Про встановлення лімітів призначення стипендій 
студентам університету з 1.01.2022 р. 

Стипендіальна  
комісія 

Степаненко С.М. 

5. Про стан виконання планів профорієнтаційної роботи 
на 2021/2022 н.р. 

 

Підготовче 
відділення, 

деканати, кафедри 
Кирнасівська Н.В. 
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1. Звіт про фінансову діяльність університету за 2022 рік 
Планово-фін. від- 

діл, бухгалтерія 
Степаненко С.М. 

2. Про затвердження фінансового плану університету на 
2023 рік 

Планово-фінанс. 
відділ, бухгалтерія 

Степаненко С.М. 

3. Про виконання цільових показників ефективності 
декана ПОФ Ректорат Чугай А.В. 

4. Про виконання планів підвищення кваліфікації та 
наукового стажування НПП університету  у 2022 р. 

  

 

Відділ ЗЯОД 
Сербов М.Г.. 

Тучковенко Ю.С. 
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1. Звіт першого проректора про заходи по реалізації Плану 
ректорату по реалізації передвиборчої програми Ректорат Сербов М.Г. 

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

Сербов М.Г., 
Тучковенко Ю.С. 

3. Про виконання цільових показників ефективності, що 
наведені у контракті проректора з наукової роботи НТР Тучковенко Ю.С. 

4.  Про фінансовий план університету на 2023 рік 
 
 

Планово-фінанс. 
відділ, бухгалтерія 

Степаненко С.М. 
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1. Про попередні підсумки працевлаштування 
випускників 2023 року та реалізації відповідного 
рішення Вченої ради від 28.04.2022 р. 

Відділ 
 працевлаштування 

Малацьковська С.В. 

2. Звіт в.о. директора Інституту післядипломної освіти 
про підсумки роботи в поточному навчальному році та 
реалізацію відповідного рішення вченої ради від 
28.04.2022р. 

ІПО Катинська І.В. 

3. Про стан виконання плану впровадження викладання 
освітніх компонентів англійською мовою з урахуванням 
вимог освітніх програм та наказу від 03.09.2021 р. № 154 

Навчально- 
методичний відділ 

Пісарук Т.М. 

4. Про затвердження освітніх програм та 
навчальних планів на 2023/24 навчальний рік 

 

Навчально- 
методичний відділ 

Пісарук Т.М. 
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Дата  Питання, що виносяться на розгляд Готують довідку і 
проект рішення 
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1. Про стан організації міжнародної освітнього та 
наукового співробітництва в університеті та 
відповідного рішення вченої ради від 27.05.2022р. 

Міжнародний відділ Шаблій О.В. 

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

Відділ організації 
наук. роботи студ. 

Докус А.О., 
Тучковенко Ю.С. 

3. Звіт про підсумки роботи підготовчого відділення в 
поточному навчальному році та реалізації відповідного 
рішення Вченої ради від 27.05.2021 р. 

Підготовче 
відділення 

Кирнасівська Н.В. 

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

 

Ректорат, 
господарська 

частина 

Крачковська М.А. 
Нікітко О.О. 
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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 2022/23 н.р. та 
затвердження планів підготовки на 2023/24 н.р. 

НМВ, НТР, 
редакц. відділ 

Тучковенко Ю.С. 

3. Про затвердження норм часу обліку роботи НПП на 
2023/2024 н.р. Ректорат Сербов М.Г. 

4. Підсумки рейтингової оцінки роботи кафедр ОДЕКУ за 
2022 рік 

 
Ректорат Сербов М.Г. 
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1. Про підсумки профорієнтаційної роботи кафедр у 
2022/2023 навчальному році та відповідного рішення 

Підготовче 
відділення 

Кирнасівська Н.В. 

2. Про результати опитування здобувачів вищої освіти 
ОДЕКУ у весняному семестрі 2022-23 н.р 

відділ ЗЯОД Сербов М.Г. 

3. Про підсумки індивідуального рейтингу науково-педа- 
гогічних працівників ОДЕКУ за 2022 рік 

Ректорат Сербов М.Г. 

4.  Про ліміти стипендій на ІІ півріччя 2023р Стипендіальна 
комісія Степаненко С.М. 

5. Про призначення іменних стипендій студентам універ 
ситету 

 
Декани Декани 

 

 

 

 

 

Учений секретар Вченої ради Павленко О.П. 


