2

№
п/п

1.

2.

3.

4.

Питання, які
розглядаються
Про підсумки
формування
контингенту
студентів в
університеті

Дата

Готують

Доповідають

29
Відповідальний
cерпня секретар прий2017 р. мальної комісії,
декани факультетів

Відповідальний
секретар приймальної комісії

Конкурсний відбір
проектів наукових
досліджень та
науково-технічних
(експериментальних)
розробок молодих
вчених у 2017 році.

29
Проректор з
cерпня наукової роботи та
2017 р. інноваційного
розвитку, служба
наукових
досліджень, голова
наукового
товариства
студентів,
аспірантів,
докторантів і
молодих вчених

Проректор з
наукової роботи та
інноваційного
розвитку

Зарахування на
навчання до
докторантури
університету

14
Завідувач
вересня аспірантури та
2017 р. докторантури,
докторанти

Завідувач
аспірантури та
докторантури

Атестація аспірантів
1-го року навчання

14
Завідувач
вересня аспірантури та
2017 р. докторантури,
аспіранти 1-го року
навчання

Завідувач
аспірантури та
докторантури

Затвердження Плану
01
роботи Вченої ради
листо5.
ЖНАЕУ на 2017/2018
пада
н. р.
2017 р.
Внесення змін до
01
Положення
про листопорядок призначення пада
6. і виплати стипендій 2017 р.
студентам, аспірантам
і
докторантам
ЖНАЕУ
№
Питання, які
Дата

Ректор, проректори,
керівники
структурних
підрозділів
Провідний
юрисконсульт

Готують

Ректор

Провідний
юрисконсульт

Доповідають

3

п/п

7.

розглядаються
Про висунення
01
підручників на
листоздобуття Державної
пада
премії України в
2017 р.
галузі науки і техніки
2018 року (лист МОН
1/9–476 від 6.09.2017)
Затвердження
тем
01
дисертаційних робіт листодокторантам,
пада
аспірантам
2017 р.

8.

Про залучення
студентського
самоврядування до
управління розвитком
університету
9.

Про роботу
університету в
10.
міжсесійний період
2017/2018 н.р.
Про стан формування
навчально11.
методичних
комплексів дисциплін
Затвердження
фінансового плану
університету на 2018
рік
12.

№

Питання, які

Автори
підручників, вчені
ради факультетів,
проректор з
навчальної роботи

Докторанти,
аспіранти,
завідувач
аспірантури та
докторантури,
проректор з
наукової роботи та
інноваційного
розвитку
22
Проректор з
листо- науковопада педагогічної
2017 р. роботи, соціального
і гуманітарного
розвитку, голова
студентської ради
університету (за
згодою), куратори
академічних груп

Проректор
з
навчальної роботи

Проректор з
наукової роботи та
інноваційного
розвитку,
докторанти,
аспіранти

Проректор з
науковопедагогічної
роботи,
соціального і
гуманітарного
розвитку, голова
студентської ради
університету (за
згодою)

22
листопада
2017 р.
22
листопада
2017 р
27
грудня
2017 р.

Ректор, проректори

Ректор,
проректори

Керівник начальнометодичного
відділу

Дата

Готують

Керівник
начальнометодичного
відділу
Проректор з
питань
економічного
розвитку та
безпеки, керівник
плановофінансового
відділу
Доповідають

Проректор з питань
економічного
розвитку та
безпеки, головний
бухгалтер,
керівник плановофінансового відділу

4

п/п

розглядаються
Про результати
27
Проректор з
наукової роботи
грудня наукової роботи та
викладачів,
2017 р. інноваційного
аспірантів,
розвитку,
13.
докторантів і
директори науковостудентів
інноваційних
університету за
інститутів
2017 р.
Затвердження звітів
27
Проректор з
докторантів
грудня наукової роботи та
університету про
2017 р. інноваційного
виконання
розвитку,
14. індивідуальних планів
директори НІІ,
роботи за 2017 р.
завідувач
аспірантури та
докторантури,
докторанти
Про співпрацю
27
Проректор з
університету із
грудня науковозагальноосвітніми
2017 р. педагогічної
навчальними
роботи, соціального
закладами та
і гуманітарного
15.
навчальними
розвитку;
закладами І-ІІ рівнів
начальник відділу
акредитації
професійної
орієнтації, декани
факультетів
Затвердження
27
Директор наукової
Положення про
грудня бібліотеки, зав.
запобігання та
2017 р. відділу аспірантури
виявлення
та докторантури,
академічного плагіату
провідний
16.
та шахрайства у
юрисконсульт
наукових працях
працівників і
здобувачів вищої
освіти ЖНАЕУ
Затвердження Правил
27
Відповідальний
прийому до ЖНАЕУ
грудня секретар
у 2018 р.
2017 р. приймальної
17.
комісії, декани
факультетів
№

Питання, які

Дата

Готують

Проректор з
наукової роботи та
інноваційного
розвитку,
директори
науковоінноваційних
інститутів
Проректор з
наукової роботи та
інноваційного
розвитку,
докторанти

Проректор з
науковопедагогічної
роботи,
соціального і
гуманітарного
розвитку;
начальник відділу
професійної
орієнтації
Директор наукової
бібліотеки

Відповідальний
секретар
приймальної
комісії
Доповідають

5

п/п

розглядаються
Стан та перспективи
розвитку
Будівельного коледжу
18. і Технікуму
землевпорядкування

24
Ректор, проректори,
січня директор
2018 р. Будівельного
коледжу, директор
Технікуму
землевпорядкування
24
Голови та секретарі
січня спеціалізованих
2018 р. вчених рад
університету

Директор
Будівельного
коледжу, директор
Технікуму
землевпорядкування

24
Проректор з
січня наукової роботи та
2018 р. інноваційного
розвитку,
директори науковоінноваційних
інститутів
Затвердження
28
Проректор з питань
фінансового звіту
лютого економічного
ЖНАЕУ за 2017 рік
2018 р. розвитку та
безпеки, головний
бухгалтер, керівник
плановофінансового відділу
Про формування
28
Ректор, керівник
системи внутрішнього лютого начальнозабезпечення якості
2018 р. методичного
вищої освіти в
відділу, декани
університеті
Результати зимової
28
Керівник
сесії студентів та
березня навчальнополіпшення якості
2018 р. методичного
підготовки фахівців за
відділу, декани
спеціальностями
факультетів, зав.
університету
випускових кафедр
Про участь кафедр
28
Декани факультетів
університету у
березня
міжнародних
2018 р.
проектах і програмах

Проректор з
наукової роботи та
інноваційного
розвитку

Затвердження звіту
про роботу
19. спеціалізованих
вчених рад у ЖНАЕУ
за 2017 р.
Затвердження
тематичного плану
науково-дослідних
20. робіт ЖНАЕУ на
2018 р.

21.

22.

23.

24.
№

Питання, які

Дата

Готують

Голови
спеціалізованих
вчених рад
університету

Головний
бухгалтер

Керівник
начальнометодичного
відділу
Керівник
навчальнометодичного
відділу
Декани
факультетів

Доповідають

6

п/п

розглядаються
Про затвердження
25
освітніх програм та
квітня
навчальних планів з
2018 р.
підготовки фахівців за
25.
спеціальностями
університету на
2018/2019 н. р.

Керівник
навчальнометодичного
відділу, декани
факультетів,
завідувачі
випускових
кафедр
25
Керівник
квітня навчально2018 р. методичного
відділу

Результати контролю
рівня
залишкових
знань студентів з
26.
дисциплін навчальних
планів
підготовки
фахівців
Про
виконання
23
рішень Вченої ради травня
27.
університету
в 2018 р.
2017/2018 н. р.
Стан та проблеми
23
розвитку дослідного
травня
28. поля
2018 р.
Проблеми та
перспективи розвитку
29. ботанічного саду

27
червня
2018 р.

Про підсумки роботи
ЖНАЕУ у 2017/2018
навчальному році та
30. завдання з його
діяльності у
2018/2019
навчальному році

27
червня
2018 р.

Керівник
навчальнометодичного
відділу

Керівник
навчальнометодичного
відділу

Комісії з окремих
питань

Голови комісій

Проректор з
наукової роботи та
інноваційного
розвитку, завідувач
дослідного поля
Проректор з
наукової роботи та
інноваційного
розвитку, директор
ботанічного саду
Комісія на чолі з
ректором
університету

Проректор з
наукової роботи та
інноваційного
розвитку
Директор
ботанічного саду

Ректор
університету

ЗАТВЕРДЖЕНО рішенням Вченої ради ЖНАЕУ від 01.11.2017 р.
протокол № 4.
Учений секретар

О. С. Кільніцька

