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План роботи Вченої ради 

Одеського державного університету внутрішніх справ 

на 2021/2022 навчальний рік 
 

 

№ 

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 

2021/2022 навчальний рік 

Учений секретар 

секретаріату Вченої ради 

Вересень Ректор    

2. Про результати роботи приймальної 

комісії та проведення набору до 

університету у 2021 році 

Відповідальний секретар 

приймальної комісії 

Вересень Ректор   

3. Про підсумки літньої екзаменаційної 

сесії та державної атестації у 

2020/2021 навчальному році 

Начальник навчально-

методичного відділу 

Жовтень Проректор за 

напрямом 

діяльності 

  

4. Про затвердження індивідуальних 

планів аспірантів та ад’юнктів 2021 

року набору 

Начальник докторантури 

та аспірантури 

Жовтень Перший 

проректор  

  

5. Про роботу Вченої ради 

Херсонського факультету 

Заступник декана 

Херсонського факультету 

Листопад Проректор за 

напрямом 

діяльності 

  

6. Про стан організації антикоруп-

ційної діяльності в університеті  

Уповноважений з 

антикорупційної 

діяльності  

Листопад Ректор    



1 2 3 4 5 6 7 

7. Про затвердження плану науково-

дослідної роботи на 2022 рік 

Начальник відділу орга-

нізації наукової роботи 

Грудень Перший 

проректор  

  

8. Про затвердження правил прийому 

до університету у 2022 році 

Відповідальний секретар 

приймальної комісії 

Грудень Ректор   

9. Про затвердження плану підвище-

ння кваліфікації педагогічних і 

науково-педагогічних працівників 

університету на 2022 рік 

Начальник відділу 

кадрового забезпечення 

Грудень Проректор за 

напрямом 

діяльності 

  

10. Про стан проведення профорієнта-

ційної роботи в університеті 

Начальник відділу до-

вузівської підготовки, 

профорієнтаційної роботи 

та сприяння працевлашту-

ванню випускників 

Січень Проректор за 

напрямом 

діяльності 

  

11. Ухвалення фінансового звіту за 

2021 рік та фінансового плану на 

2022 рік  

Начальник відділу 

фінансового забезпечення 

та бухгалтерського 

обліку 

Січень Проректор за 

напрямом 

діяльності 

  

12. Про підготовку до акредитації 

освітньої програми 

Гарант освітньої 

програми 

Січень Проректор за 

напрямом 

діяльності 

  

13. Урочисте засідання Вченої ради, 

присвячене 100-річчю університету 

 Лютий Ректор   

14. Про виконання плану науково-

дослідної роботи університету у 

2021 році  

Начальник відділу 

організації наукової 

роботи 

Березень  Перший 

проректор  

  

15. Про підсумки зимової екзаменацій-

ної сесії в 2021/2022 навчальному 

році 

Начальник навчально-

методичного відділу 

Березень Проректор за 

напрямом 

діяльності 

  

16. Про встановлення розміру суми 

оплати за надання університетом 

освітніх послуг 

Начальник відділу фінан-

сового забезпечення та 

бухгалтерського обліку 

Квітень Проректор за 

напрямом 

діяльності 

  



1. 2 3 4 5 6 7 

17. Про результати проведення 

рейтингового оцінювання діяльності 

науково-педагогічного складу уні-

верситету за результатами 2021 року 

Начальник відділу 

організації наукової 

роботи 

Квітень Перший 

проректор  

  

18. Про стан підготовки університету 

до вступної кампанії 2022 року 

Відповідальний секретар 

приймальної комісії 

Травень Ректор   

19. Про стан працевлаштування 

випускників університету 

Начальник відділу до-

вузівської підготовки, 

профорієнтаційної роботи 

та сприяння 

працевлаштування 

випускників 

Травень Ректор   

20. Розгляд та схвалення змін до 

освітніх програм та навчальних 

планів 

Начальник навчально-

методичного відділу 

Травень Проректор за 

напрямом 

діяльності 

  

21 Про роботу навчально-методичної 

ради у 2021/2022 навчальному році 

Голова навчально-

методичної ради 

Червень Проректор за 

напрямом 

діяльності 

  

22. Про підготовку до 2022/2023 

навчального року, розгляд та 

схвалення навчально-методичної 

документації  

Начальник навчально-

методичного відділу 

Червень Проректор за 

напрямом 

діяльності 

  

23. Про роботу Вченої ради універси-

тету у 2021/2022 навчальному році 

Учений секретар 

секретаріату Вченої ради 

Червень Ректор   

 
Учений секретар  

секретаріату Вченої ради  Максим ІСАЄНКО 


