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№ 

з/

п 

Питання, які 

розглядаються 
Дата Готують Доповідають 

1. 

Про підсумки формування 

контингенту студентів в 

університеті у 2019 р. 

28 

cерпня 

2019 р. 

Відповідальний 

секретар 

приймальної 

комісії, декани 

факультетів 

Відповідальний 

секретар 

приймальної 

комісії  

 

2. 

Про проведення 

конкурсного відбору 

проектів наукових робіт та 

науково-технічних 

(експериментальних) 

розробок молодих вчених, 

виконання яких 

фінансуватиметься у 2020 

році за рахунок коштів 

державного бюджету. 

28 

cерпня 

2019 р. 

Проректор з 

наукової роботи та 

інноваційного 

розвитку, служба 

наукових 

досліджень, голова 

наукового 

товариства 

студентів, 

аспірантів, 

докторантів і 

молодих вчених 

Проректор з 

наукової 

роботи та 

інноваційного 

розвитку 

3. 

Зарахування на навчання 

до докторантури 

університету 

28 

cерпня 

2019 р. 

Завідувач 

аспірантури та 

докторантури 

Проректор з 

наукової 

роботи та 

інновацій-ного 

розвитку 

4. 

 

Затвердження Плану 

роботи вченої ради 

університету на 2018/2019 

н. р. 

25 

вересня 

2019 р. 

Ректор, проректори, 

керівники 

структурних 

підрозділів 

Ректор 

5. 

Атестація аспірантів 1-го, 

2-го та 3-го року навчання 

25 

вересня 

2019 р. 

Завідувач 

аспірантури та 

докторантури, 

аспіранти 1-3 го 

років навчання 

Проректор з 

наукової 

роботи та 

інноваційного 

розвитку 

6. 

Затвердження 

індивідуальних наукових 

та навчальних планів 

роботи аспірантів 1-го року 

навчання на 2019-2023 рр. 

25 

вересня 

2019 р. 

Аспіранти, 

завідувач 

аспірантури та 

докторантури, 

проректор з 

наукової роботи та 

інноваційного 

розвитку 

Проректор з 

наукової 

роботи та 

інноваційного 

розвитку, 

докторанти, 

аспіранти 



Житомирський національний агроекологічний університет 

 

 

Система управління якістю 

План роботи вченої ради університету на 2019/2020 н.р. ПСП-04-02 

Редакція 01 від 25.09.2019 р.                                                                                                                  стор.3 із 6 

№ 
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розглядаються 
Дата Готують Доповідають 

7. 

Затвердження тем 

дисертаційних робіт 

аспірантам 

 

 

23 

жовтня 

2019 р. 

Аспіранти, 

завідувач 

аспірантури та 

докторантури, 

проректор з 

наукової роботи та 

інноваційного 

розвитку 

Проректор з 

наукової 

роботи та 

інноваційного 

розвитку, 

докторанти, 

аспіранти 

8. 

Про роботу університету в 

міжсесійний період 

2019/2020 н.р. 

27 

листо 

пада 

2019 р. 

Ректор, проректори, 

керівник 

навчально-

наукового центру 

Ректор, 

проректори  

 

9 

Про результати 

моніторингу освітніх 

програм та навчальних 

планів підготовки 

здобувачів вищої освіти 

27 

листо- 

пада 

2019 р. 

Керівник 

навчально-

наукового центру 

ЖНАЕУ, декани 

факультетів, 

гаранти освітніх 

програм 

Керівник 

навчально-

наукового 

центру ЖНАЕУ 

10 

Про участь студентів в 

конкурсах визначених 

Міністерством освіти та 

науки України, щодо 

наукових досліджень та 

оцінювання 

компетентностей за 

окремими навчальними 

дисциплінами 

26 

грудня 

2019 р. 

Проректор з 

наукової роботи та 

інноваційного 

розвитку, керівник 

навчально-

наукового центру 

Проректор з 

наукової 

роботи та 

інноваційного 

розвитку, 

керівник 

навчально-

наукового 

центру 

11

. 

Затвердження фінансового 

плану університету на 2020 

рік 

   26 

грудня 

2019 р. 

Проректор з питань 

економічного 

розвитку та 

безпеки, головний 

бухгалтер, керівник 

навчально-

наукового центру 

Проректор з 

питань 

економічного 

розвитку та 

безпеки 

12

. 

Затвердження Правил 

прийому до ЖНАЕУ у 

2020 р. 

 

26 

грудня 

2019 р. 

Відповідальний 

секретар 

приймальної 

комісії, декани 

факультетів 

Відповідальний 

секретар 

приймальної 

комісії 
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13 

Затвердження тематичного 

плану науково-дослідних 

робіт ЖНАЕУ на 2020 р. 

26 

грудня 

2019 р. 

Проректор з 

наукової роботи та 

інноваційного 

розвитку, 

директори науково-

інноваційних 

інститутів 
 

Проректор з 

наукової 

роботи та 

інноваційного 

розвитку 

14 

 

Про організацію роботи 

університету з метою 

поліпшення його статусу в 

системі рейтингування 

закладів вищої освіти 

Міністерством освіти та 

науки України 
 

22 

січня  

2020 р. 

Ректор, проректори, 

керівник 

навчально-

наукового центру 

Ректор 

15

. 

Розробка та затвердження 

Концепції 

профорієнтаційної роботи 

в університеті та Плану 

роботи на 2019-2020 роки з 

учнями шкіл, коледжів, 

училищ, працівниками 

суб'єктів господарювання 

та бюджетних установ 

щодо навчання за 

спеціальностями в 

університеті 
 

22 

січня  

2020 р 

Проректор з 

науково-

педагогічної 

роботи, соціального 

і гуманітарного 

розвитку; керівники 

структурних 

підрозділів 

Проректор з 

науково-

педагогічної 

роботи, 

соціального і 

гуманітарного 

розвитку 

16

. 

Затвердження звіту про 

роботу спеціалізованих 

вчених рад у ЖНАЕУ за 

2019 р. 
 

22 

січня  

2020 р. 

 

Голови та секретарі 

спеціалізованих 

вчених рад 

університету 

Голови 

спеціалізованих 

вчених рад 

університету 

17 

Про результати наукової 

роботи викладачів, 

аспірантів, докторантів 

університету за 2019 р. 

22 

січня  

2020 р. 

 

Проректор з 

наукової роботи та 

інноваційного 

розвитку, 

директори науково-

інноваційних 

інститутів 
 

Проректор з 

наукової 

роботи та 

інноваційного 

розвитку 
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18

. 

Затвердження кінцевих 

наукових звітів 

університету 

22 

січня  

2020 р. 

 

Проректор з 

наукової роботи та 

інноваційного 

розвитку, 

директори ННІ 

Проректор з 

наукової 

роботи та 

інноваційного 

розвитку 

19

. 

Результати освітньої 

діяльності за І семестр 

2019/2020 н.р. та 

підвищення теоретичної і 

практичної підготовки 

здобувачів вищої освіти 

 

26 

лютого 

2020 р. 

 

Декани факультетів Декани 

факультетів, 

керівник 

навчально-

наукового 

центру 

20 

Затвердження фінансового 

звіту ЖНАЕУ за 2019 рік 

26 

лютого 

2020 р. 

 

Проректор з питань 

економічного 

розвитку та безпеки, 

головний бухгалтер, 

керівник навчально-

наукового центру 

Головний 

бухгалтер 

21

. 

Затвердження річного звіту 

про виконання критеріїв 

надання та підтвердження 

статусу ЖНАЕУ 

національного за 2019 р. 

25 

березня 

2020 р. 

 

Проректори, 

керівники 

структурних 

підрозділів 

Ректор 

22 

Про затвердження освітніх 

програм та навчальних 

планів з підготовки 

фахівців за 

спеціальностями   

університету на 2019/2020 

н. р. 

22 

квітня 

2020 р. 

 

Керівник 

навчально-

наукового центру, 

декани факультетів, 

зав. випускових 

кафедр 

 

Керівник 

навчально-

наукового 

центру 

23 

Стан, проблеми та 

перспективи розвитку  

Ботанічного саду 

університету 

27 

травня 

2020 р. 

Проректор з 

наукової роботи та 

інноваційно-го 

розвитку, директор 

Ботанічного саду 

 

Проректор з 

наукової 

роботи та 

інноваційного 

розвитку 

24 

Про виконання рішень 

вченої ради університету в 

2019/2020 н. р.  

 

27 

травня 

2020 р. 

Комісії з окремих 

питань 

Голови комісій 
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25 

Обрання за конкурсом на 

посади науково-

педагогічних працівників 

університету  

 

24 

червня 

2020 р. 

Комісія на чолі з 

ректором 

університету 

Ректор 

університету 

 

26 

Про підсумки роботи 

ЖНАЕУ у 2019/2020 н.р. 

та завдання з його 

діяльності у 2020/2021 н.р 

 

17 

червня 

2020 р. 

Комісія на чолі з 

ректором 

університету 

Ректор 

університету 

 

 

Розроблено: 

Учений секретар                                     ___________                    О. С. Кільніцька 

                                                                                                                          

Погоджено: 

Проректор з наукової роботи 

та інноваційного розвитку                      ___________                     Л. Д. Романчук 

                                                                                                                    

Проректор з питань економічного  

розвитку та безпеки                                 _____________              Ю. В. Демяненко 

 

Проректор з науково-педагогічної  

роботи, соціального і гуманітарного  

розвитку                                                      ____________                  І. В. Мартинчук 

 

Керівник навчально- 

наукового центру                                       ___________                       Т. В. Усюк    
 

 
 

 

 

 




