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План роботи Вченої ради  

Одеського державного аграрного університету  

на 2020-2021 навчальний рік 

 

 

ВЕРЕСЕНЬ 2020 року 
1. Про готовність аудиторного фонду до 2020-2021 навчального року. 

Доповідає –  проректор з НП та МР   

2. Про план ліцензування нових спеціальностей в ОДАУ. 

Доповідає –  проректор з НП та МР             

3. Затвердження плану роботи Вченої ради ОДАУ на 2020-2021 навчальний 

рік. 

Доповідає – голова Вченої ради 

4. Представлення до вчених звань. 

Доповідає – учений секретар 

5. Різне. 

 

ЖОВТЕНЬ 2020 року    
1. Про результати вступної компанії у 2020 році. 

Доповідає – відповідальний секретар приймальної комісії 
2. Про підвищення ефективності профорієнтаційної роботи для формування 

якісного складу абітурієнтів ОДАУ. 

Доповідає – керівник профорієнтаційного відділу  

3. Про результати прийому до аспірантури в ОДАУ у 2020 році. 

Доповідає – проректор з НР та МЗ 
4. Розгляд та затвердження плану роботи відокремлених структурних 

підрозділів ОДАУ (коледжу, інститутів). 

Доповідають – керівники структурних підрозділів  

5. Про план підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників 

ОДАУ.  

Доповідає – проректор з НП та МР     
6. Про стан підготовки навчальних корпусів та гуртожитків до зимового 

періоду. 

Доповідає – проректор з ГР   

7. Різне. 

 
 

 

 



ЛИСТОПАД 2020 року 
1. Про формування та затвердження навчальних та робочих навчальних планів 

на 2021-2022 навчальний рік. 

Доповідає – проректор з НП та МР  
2. Обрання за конкурсом науково-педагогічних працівників ОДАУ. 

Доповідає – учений секретар 
3. Про затвердження плану заходів щодо проведення вступної компанії в 

ОДАУ у 2021 році. 

Доповідає – відповідальний секретар приймальної комісії 
4. Звіт про науково-дослідну роботу НПП і аспірантів ОДАУ у 2020 році.  

Доповідає – проректор з НР та МЗ 
5. Про план роботи студентського самоврядування. 

Доповідає – голова студентського самоврядування   
6. Різне. 

 

ГРУДЕНЬ 2020 року 
1. Затвердження правил прийому до ОДАУ у 2021 році. 

Доповідає – відповідальний секретар приймальної комісії 
2. План та перспективи розвитку науково-дослідної роботи НПП і аспірантів 

ОДАУ на 2021 рік. 

Доповідає – проректор з НР та МЗ 
3. Про підготовку наукових кадрів для ОДАУ та участь у міжнародних 

проєктах, грантах.  

Доповідає – проректор з НР та МЗ 
4. Про роботу наукових гуртків на факультетах. 

Доповідає – проректор з НР та МЗ 
5. Затвердження індивідуальних навчальних планів та індивідуальних планів 

наукової роботи, наукових керівників і тем дисертаційних робіт аспірантів. 

Доповідає – проректор з НР та МЗ 
6. Підсумки господарської діяльності ОДАУ за 2020 рік та план робіт на 2021 

рік. 

Доповідає – проректор ГР   
7. Різне. 

 

СІЧЕНЬ 2021 року 
1. Підсумки екзаменаційної сесії у І семестрі 2020-2021 навчального року та 

завдання щодо удосконалення навчального процесу в ОДАУ. 

Доповідає – проректор з НП та МР   

2. Затвердження іменних академічних стипендій студентів за результатами 

зимової екзаменаційної сесії. 

Доповідає – проректор з НП та ВР    
3. Про затвердження освітніх програм на 2021-2022 навчальний рік. 

Доповідає – проректор з НП та МР 
4. Різне. 

 

 



ЛЮТИЙ 2021 року 
1. Про виконання кошторису за 2020 рік та затвердження фінансового плану 

ОДАУ на 2021 рік.  

Доповідає – головний бухгалтер 
2. Про підсумки проведення атестації здобувачів вищої освіти на другому                     

(магістерському) рівні вищої освіти. 

Доповідає – проректор з НП та МР 
3. Про моніторінг працевлаштування випускників (магістрів) ОДАУ. 

Доповідають – декани факультетів,  

директор інституту післядипломної освіти 

4. Про результати проведення Дня відкритих дверей в ОДАУ. 

Доповідає – відповідальний секретар приймальної комісії 
5. Різне. 

 

БЕРЕЗЕНЬ 2021 року 
1. Про організацію навчальних і виробничих практик студентів (місця 

проведення практик, методичне забезпечення їх проведення, укладання 

договорів з підприємствами). 

Доповідають – декани факультетів 
2. Затвердження графіків проведення навчальних практик студентів. 

Доповідають – декани факультетів 
3. Про стан і шляхи підвищення ефективності системи позааудиторної 

виховної роботи студентів та роботи культурного центру ОДАУ. 

Доповідає – проректор з НП та ВР 
4.  Різне. 

 

КВІТЕНЬ 2021 року 

1. Про роботу Центру міжнародної освіти з підготовки іноземних громадян. 

Доповідає – керівник Центру міжнародної освіти 
2. Про результати виконання плану заходів навчально-методичної, наукової та 

виховної роботи на кафедрах і факультетах. 

Доповідають – декани факультетів, завідувачі кафедр 
3. Про стан інформаційного забезпечення навчального процесу і наукової 

діяльності НПП і студентів ОДАУ. 

Доповідає – завідувач бібліотекою  
4. Про подання претендентів на здобуття стипендії Президента України та 

Верховної ради України для найталановитіших молодих учених. 

Доповідає – проректор з НР та МЗ 
5. Різне 

 

 

 

 

 

 

 



ТРАВЕНЬ 2021 року 

1. Звіт про роботу профорієнтаційного відділу ОДАУ. 

Доповідає – керівник профорієнтаційного відділу 

2. Про підготовку приймальної комісії до набору абітурієнтів 2021 року в 

ОДАУ. 

Доповідає – відповідальний секретар приймальної комісії 
3. Представлення до вчених звань. 

Доповідає – учений секретар 

      4. Різне. 

 

ЧЕРВЕНЬ 2021 року 

1. Затвердження обсягів навчального навантаження НПП, кафедр, кількості 

ставок НПП на 2021-2022 навчальний рік. 

Доповідає – проректор з НП та МР 
2. Про підсумки проведення атестацїї здобувачів вищої освіти ОДАУ за всіма 

спеціальностями. 

Доповідає –  проректор з НП та МР   
3. Затвердження іменних академічних стипендій студентів за результатами 

літної екзаменаційної сесії. 

Доповідає – проректор з НП та ВР    
4. Розгляд та затвердження звіту про кураторську роботу в ОДАУ. 

Доповідає – проректор з НП та ВР   
5. Розгляд та затвердження звіту про роботу студентської ради ОДАУ.  

Доповідає – голова студентської ради 

 

ЛИПЕНЬ 2021 року 

1. Розгляд та затвердження звітів про роботу відокремлених структурних 

підрозділів ОДАУ (коледжу, інститутів). 

Доповідають – керівники структурних підрозділів  
2. Розгляд та затвердження звітів про роботу методичних комісій факультетів і 

методичної ради університету в 2020-2021 навчальному році. 

Доповідає – проректор з Н та МР 

3. Про результати підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників 

ОДАУ. 

Доповідає –  проректор з НП та МР   
4. Про підсумки проведення рейтингу НПП ОДАУ. 

Доповідає – проректор з НР та МЗ 
5. Про стан виконання рішень Вченої ради ОДАУ у 2020-2021 навчальному 

році. 

Доповідає – учений секретар 

6. Підсумки роботи Вченої ради ОДАУ за 2020 – 2021 навчальний рік. 

Доповідає – голова Вченої ради 

 

7. Різне. 

 

 


