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№ 
з/п Назва питання Виконавець Термін 

розгляду Контроль Відмітка про 
виконання Примітка 

1 2 3 4 5 6 7 
1. Про затвердження Плану роботи Вченої 

ради університету на 2017-2018 
навчальний рік 

Учений секретар 
секретаріату Вченої ради 

Вересень Катеринчук І.П.   

2. Про результати роботи приймальної 
комісії та проведення набору до 
університету у 2017 році 

Відповідальний секретар 
приймальної комісії 

Вересень Катеринчук І.П.   

3. Про підсумки літньої екзаменаційної 
сесії та державної атестації у 2016-2017 
навчальному році 

Начальник навчально-
методичного відділу 

Вересень Албул С.В.   

4. Про організацію професійно-
орієнтаційної роботи у 2017-2018 
навчальному році 

Проректор державного 
університету 

Жовтень Холостенко А.В.   



1 2 3 4 5 6 7 
5. Про стан науково-педагогічної діяльності 

докторантури та аспірантури 
Завідувач докторантури 
та аспірантури 

Жовтень Албул С.В.   

6. Про стан науково-педагогічної діяльності 
факультету № 1 

Декан факультету № 1 Листопад Катеринчук І.П.   

7. Про діяльність спеціалізованих вчених 
рад 

Голови спеціалізованих 
вчених рад 

Листопад Катеринчук І.П.   

8. Про виконання планів НДР, РВД та 
впровадження результатів НДР за 
підсумками роботи університету у 2017 
році та затвердження проектів 
відповідних планів на 2018 рік 

Начальник відділу 
організації наукової 
роботи, начальник 
редакційно-видавничого 
відділу 

Грудень Албул С.В.   

 Про стан науково-педагогічної діяльності 
факультету № 2 

Декан факультету № 2 Грудень Катеринчук І.П.   

9. Про результати проведення рейтингового 
оцінювання діяльності науково-
педагогічного складу університету за 
результатами 2017 року 

Начальник відділу 
організації наукової 
роботи; начальник 
навчально-методичного 
відділу 

Січень Албул С.В.   

10.  Про затвердження правил прийому до 
університету у 2017 році 

Відповідальний секретар 
приймальної комісії 

Січень Катеринчук І.П.   

12. Про підсумки зимової екзаменаційної 
сесії в 2017-2018 навчальному році 

Начальник навчально-
методичного відділу 

Лютий Албул С.В.   

13. Про стан науково-педагогічної діяльності 
факультету № 3 

Декан факультету № 3 Лютий Катеринчук І.П.   

14. Про основні фінансово-економічні 
показники діяльності університету у 2017 
році  

Начальник відділу 
фінансового 
забезпечення та 
бухгалтерського обліку 

Лютий Нікітін А.А. 
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15. Про стан внутрішнього забезпечення 

якості вищої освіти  
Декани факультетів; 
начальник навчально-
методичного відділу 

Березень Албул С.В.   

16. Про стан науково-педагогічної діяльності 
факультету № 4 

Декан факультету № 4 Березень Катеринчук І.П.   

17. Про підвищення кваліфікації та 
стажування науково-педагогічного 
складу університету 

Начальник відділу 
кадрового забезпечення 

Квітень Поліщук О.Г.   

18. Про результати дослідження на здобуття 
наукового ступеня доктора наук 

к.ю.н. Берназ П.В. Квітень Албул С.В.   

19. Про педагогічну діяльність Одеського 
центру первинної професійної підготовки 
«Академія поліції» 

Проректор університету  Квітень Катеринчук І.П.   

20. Про встановлення розміру суми оплати за 
надання університетом освітніх послуг 

Начальник відділу 
фінансового забезпечення 
та бухгалтерського обліку 

Квітень Нікітін А.А.   

21. Про стан науково-педагогічної діяльності 
навчально-наукового інституту заочного 
та дистанційного навчання 

Директор інституту  Травень Катеринчук І.П.   

22. Про результати дослідження на здобуття 
наукового ступеня доктора наук  

к.ю.н., с.н.с. Горбаньов 
І.М. 

Травень Албул С.В.   

23. Про підсумки практичної підготовки 
курсантів 

Декани факультетів Травень Албул С.В.   

24. Про стан науково-педагогічної діяльності 
Херсонського факультету 

Декан Херсонського 
факультету  

Травень Албул С.В.   

25. Про роботу навчально-методичної ради у 
2017-2018 навчальному році 

Голова навчально-
методичної ради 

Червень Катеринчук І.П.   
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26. Про завершення 2017-2018 навчального 

року та підготовку до 2018-2019 
навчального року 

Начальник навчально-
методичного відділу 

Червень Албул С.В.   

27. Про розгляд та затвердження навчальних 
планів здобувачів вищої освіти та 
навчальних програм навчальних 
дисциплін 

Начальник навчально-
методичного відділу 

Червень Албул С.В.   

28. Про роботу Вченої ради університету у 
2017-2018 навчальному році 

Учений секретар 
секретаріату Вченої ради 

Червень Катеринчук І.П.   

 
Позапланові питання, що вносяться на засідання Вченої ради залежно від їх надходження: 

1. Наукові доповіді, звіти провідних вчених університету про розвиток наукових шкіл. 
2. Присвоєння вчених та почесних звань. 
3. Затвердження індивідуальних планів і призначення наукових керівників (консультантів). 
4. Схвалення та внесення змін до навчальних планів, стандартів освіти тощо. 
5. Рекомендація до друку навчальних та наукових видань. 
6. Надання творчих відпусток. 
7. Висунення кандидатур на здобуття премій та винагород, а також інші питання, які належать до компетенції Вченої 

ради університету. 
 

Учений секретар  
секретаріату Вченої ради  М.М. Ісаєнко 
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