
ПЛАН
роботи науково-методичної ради 

Одеського державного аграрного університету 
на 2022-2023 навчальний рік (І півріччя)

№
п/п

Зміст роботи Термін ви
конання

Відповідальні

1. 1. Затвердження перспективного плану ро
боти науково-методичної ради на І півріччя 
2022-2023 навчального року.

2. Затвердження оновленого складу науко
во-методичної ради на 2022-2023 н.р.

3. Затвердження складу науково- 
методичних комісій факультетів та інституту 
на 2022-2024 рр.

4. Різне.

Серпень 1. Проректор з НП 
та МР.
2. Проректор з НП 
та МР.
3. Декани факуль
тетів, директор ін
ституту.

2. 1. Затвердження планів видання науково-
методичних публікацій факультетів, інституту 
та загальноосвітніх кафедр Університету на 
2022-2023 н.р.

2. Завдання та особливості організації осві
тнього процесу в 2022-2023 н.р.

3. Про.підвищення кваліфікації науково- 
педагогічних працівників Університету.

4. Розгляд та рекомендація до затверджен
ня «Положення про науково-методичну раду 
Одеського державного аграрного університе
ту» (нова редакція).

5. Розгляд та рекомендація до затверджен
ня «Положення про порядок відшкодування 
студентами Одеського державного аграрного 
університету коштів державного або місцево
го бюджету, витрачених на оплату послуг з 
підготовки фахівців».

6. Розгляд та рекомендація до затверджен
ня «Положення про присудження ступеня до
ктора філософії та скасування рішення разової 
спеціалізованої вченої ради у Одеському дер
жавному аграрному університеті».

7. Різне.

Вересень 1. Голови НМК; 
завідувачі загаль
ноосвітніх кафедр.
2. Керівник НМВ; 
проректор з НП та 
МР.
3. Методист НМВ.
4. Проректор з НП 
та МР.
5. Декан ФВМ.
6. Професор кафе
дри ТВППТ Руслан 
СУСОЛ.



1. Розгляд та рекомендація до друку науко
вого журналу «Аграрний вісник Причорно
мор’я» («Agrarian Bulletin of the Black Sea Lit
toral») випуск № 104.

2. Про результати анкетування вступників 
2022 року.

3. Про використання безкоштовних цифро
вих ресурсів для дистанційного навчання.

4. Затвердження тем дисертаційних робіт, 
наукових керівників та індивідуальних навча
льних і наукових планів роботи здобувачів 
вищої освіти третього (освітньо-наукового) 
рівня.

5. Різне

Жовтень 1. Технічний реда
ктор наукового жу
рналу «Аграрний 
вісник Причорно
мор’я»;
2. Відповідальний 
секретар прийма
льної комісії;
3. Завідувач кафед
ри інформаційних 
технологій;
4. Завідувач аспі
рантури.

1. Про організацію та проведення ректор
ського контролю та контролю залишкових 
знань студентів за підсумками екзаменаційної 
сесії.

2. Аналіз стану навчально-методичного за
безпечення навчальних дисциплін на перший 
семестр 2022-2023 н.р. (Про стан підготовки 
робочих навчальних програм та силабусів ди
сциплін кафедр Університету; про оновлення 
та наповнення курсів дисциплін дистанційно
го навчання на платформі Моосіїе).

3. Моніторинг якості освіти згідно до ре
зультатів анонімного анкетування здобувачів 
освіти та науково-педагогічних працівників 
Університету.

4. Затвердження складу ЕК атестації випу
скників на 2023 рік на факультетах та інститу
ті.

5. Різне.

Г рудень 1. Декани факуль
тетів, директор ін
ституту;
2. Керівник НМВ;
3. Керівник НМВ;
4. Декани факуль
тетів, директор ін
ституту;

Голова науково-методичної ради, 
проректор з науково-педагогічної 
та методичної роботи Інна МАЛЕЦЬКА


