
 

 
«ЗАТВЕРДЖУЮ» 

Голова Вченої ради 

 

___________________Б.В.Єгоров 

«__06___»___вересня_____2022р. 

 

План роботи Вченої ради  

на 2022/2023 н.р. 
№ засі-

дання 

Питання, що виносяться на розгляд Вченої ради Доповідачі 

1 06.09.2022  

1.1 Про зміни у складі Вченої ради Одеського 

національного технологічного університету 

 

Учений секретар Вченої 

ради Доценко Н.В. 

1.2 Про стан подачі документів на навчання до ОНТУ та 

попередні підсумки першого етапу прийому на новий 

2022/2023 навчальний рік  

 

Директор центру 

прийому на навчання 

Кашкано М.А., 

директори ВСП фахових 

коледжів ОНТУ 

 
1.3 Про обрання за конкурсом на посаду завідувачів 

кафедр 

Учений секретар Вченої 

ради Доценко Н.В. 
1.4 Про подання до вченого звання доцента 

                                                  
Учений секретар Вченої 

ради Доценко Н.В. 

1.5 Про стан фінансово-бухгалтерської дисципліни в 

ОНТУ 
Начальник відділу 

внутрішнього аудиту 

Фролова Т.К. 

1.6 Щодо рекомендацій до вступу до докторантури за 

результатами вступної кампанії 2022 року 
Завідувач відділу 

аспірантури і докторан. 

Соколюк К.Ю. 
1.7 Про затверджень тем докторських дисертацій та 

надання права керівництва аспірантами 

 

Завідувач відділу 

аспірантури і докторан. 

Соколюк К.Ю. 
1.8 Про надання академічної відпустки і відрахування з 

аспірантури 

Завідувач відділу 

аспірантури і докторан. 

Соколюк К.Ю. 

1.9 Затвердження плану роботи Вченої ради ОНТУ на 

2022/2023 н.р. 

Голова Вченої ради 

Єгоров Б.В. 

1.10 Затвердження Положень і змін до них з основної 

діяльності та про структурні підрозділи ОНТУ 

 

Учений секретар Вченої 

ради Доценко Н.В. 

1.11 Про рекомендацію до друку періодичних наукових 

видань ОНАХТ 

Голова Вченої ради 

Єгоров Б.В. 

1.12 Про профілактику правопорушень під час здійснення 

навчально-виховного процесу. 

 

Голова Вченої ради 

Єгоров Б.В. 

1.12  

 

 

2 04.10.2022  

2.1 Про зміни у складі Вченої ради Одеського 

національного технологічного університету 

Учений секретар Вченої 

ради Доценко Н.В. 



 

 
2.2 Про особливості здійснення освітнього процесу у 

змішаному форматі в ОНТУ та  його відокремлених 

структурних підрозділах   

Проректор з НПтаНР  

Трішін Ф.А. 

2.3 Про результати основного прийому на навчання до 

ОНТУ у 2022 році 

 

Відповідальний секретар 

Приймальної комісії 

ОНТУ  

Кустов І.О. 

2.4 Про затверджень тем докторських дисертацій та 

надання права керівництва аспірантами 

 

Завідувач відділу 

аспірантури і докторан. 

Соколюк К.Ю. 
2.5 Про надання академічної відпустки і відрахування з 

аспірантури 

Завідувач відділу 

аспірантури і докторан. 

Соколюк К.Ю. 

2.6 Затвердження Положень і змін до них з основної 

діяльності та про структурні підрозділи ОНТУ 

 

Учений секретар Вченої 

ради Доценко Н.В. 

   

3 20.10.2022  

3.1 Урочисте засідання з нагоди 120 річниці з дня 

заснування Одеського національного технологічного 

університету 

 

   

4 01.11.2022  

4.1   

4.2   

4.3 Затвердження лімітів стипендіатів Начальник планово-

фінансового відділу 

Осипова І.В. 

4.4 Затвердження правил прийому на 2023 рік Відповідальний секретар 

приймальної комісії 

4.5 Про рекомендацію до друку періодичних наукових 

видань ОНТУ 

Голова Вченої ради 

Єгоров Б.В. 

   

5 06.12.2022  

5.1   

5.2 Про призначення іменних академічних стипендій для 

здобувачів вищої освіти ступеня доктор філософії  ІІ 

року денної форми навчання за рахунок коштів 

державного бюджету 

Завідувач відділу 

аспірантури і докторан. 

Соколюк К.Ю. 

5.3   

6 22.12.2022  

6.1. Звіт ректора про результати діяльності академії у 2022 

році. 

Ректор ОНТУ 

6.2 Звіти голів  про роботу спеціалізованих вчених рад 

 

Голови спеціалізованих 

вчених рад 

6.3 Про призначення іменних стипендій Начальник навчального 

відділу 

6.4  Про профілактику правопорушень під час здійснення 

навчально-виховного процесу. 

 

 Ректор Єгоров Б.В. 

 

 



 
7 07.02.2023  

7.1    Підсумки зимової сесії 
 

 Директор НЦООП   

 Дец Н.О. 

7.2   Про рекомендацію до друку періодичних наукових    

видань ОНТУ 

Голова Вченої ради 

Єгоров Б.В. 

   

8 09.03.2022  

8.1  Аналіз результатів наукової діяльності ОНТУ  Проректор з наукової   

роботи Поварова Н.М. 

8.2  Затвердження напрямків використання коштів у 

2022-23 навч. році. 

Начальник ПФВ 

Осипова І.В. 

8.3  Затвердження атестації наукової роботи стипендіата 

Кабінету Міністрів України для молодих вчених  

 

Завідувач відділу 

аспірантури і докторан. 

Соколюк К.Ю. 

8.4  Подання претендентів на здобуття стипендій 

Кабінету Міністрів України для молодих вчених 

Завідувач відділу 

аспірантури і докторан. 

Соколюк К.Ю. 

8.5 Про затвердження навчальних програм навчальних 

дисциплін для підготовки докторів філософії 

Завідувач відділу 

аспірантури і докторан. 

Соколюк К.Ю. 

   

9 04.04.2023  

9.1 Про підвищення ефективності діяльності академії на 

веб- просторі 

 

 

   

10 09.05.2023  

10.1 Затвердження лімітів стипендіатів Начальник ПФВ 

Осипова І.В. 

10.2 Затвердження навчальних планів, освітніх програм та 

графіка навчального процесу 

Директор НЦООП   

 Дец Н.О. 

Завідувач відділу 

аспірантури і докторан. 

Соколюк К.Ю. 

10.3 Про рекомендацію до друку періодичних наукових 

видань ОНАХТ 

Голова Вченої ради 

Єгоров Б.В. 

10.4 Про профілактику правопорушень під час здійснення 

навчально-виховного процесу. 
 

Голова Вченої ради 

Єгоров Б.В. 

   

11 06.06.2023  

11.1 Про затвердження навчальних програм навчальних 

дисциплін для підготовки докторів філософії  

 

Завідувач відділу 

аспірантури і докторан. 

Соколюк К.Ю. 

11.2 Затвердження вартості навчання в аспірантурі для 

здобуття ступеня доктора філософії та в докторантурі 

для здобуття ступеня доктора наук поза державним 

замовленням 

Завідувач відділу 

аспірантури і докторан. 

Соколюк К.Ю. 

11.3  Затвердження обсягу прийому в аспірантуру для 

підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора 

філософії та в докторантурі для підготовки 

здобувачів вищої освіти ступеня доктора наук поза 

Завідувач відділу 

аспірантури і докторан. 

Соколюк К.Ю. 



 

державним замовленням  

   

12 04.07.2023  

12.1  Результати атестації та підсумкового семестрового 

контролю 

Директор НЦООП   

 Дец Н.О. 
 

12.2  Затвердження кандидатур на іменні стипендії Директор НЦООП   

 Дец Н.О. 
 

12.3 Подання претендентів на здобуття академічної 

стипендій Президента України  та стипендій ім. 

Грушевського  М.С.  для аспірантів ІІ року навчання 

Завідувач відділу 

аспірантури і докторан. 

Соколюк К.Ю. 

12.4 Затвердження плану роботи Вченої ради на 1 

півріччя 2023/2024 навчального року. 

Голова Вченої ради 

Єгоров Б.В. 
 

 

 

 

  Учений секретар 

к.т. н., доцент                                                                     Наталя ДОЦЕНКО 

 


	Учений секретар

