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№ 

з/п 
Питання, які розглядаються Дата Готують Доповідають 

1. 

Про підсумки формування 

контингенту студентів в 

університеті у 2018 р. 

29 

cерпня 

2018 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 2019 

році за рахунок коштів 

державного бюджету. 

29 

cерпня 

2018 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 

29 

cерпня 

2018 р. 

Завідувач аспірантури 

та докторантури 

Проректор з наукової 

роботи та інновацій-

ного розвитку 

4. 

 

Про подання кандидатур на 

здобуття стипендії Кабінету 

Міністрів України для молодих 

учених 

29 

cерпня 

2018 р. 

Керівник навчально-

наукового центру 

Керівник навчально-

наукового центру 

5. 

Про подання кандидатур у 

члени Наукової ради 

Національного фонду 

досліджень України 

29 

cерпня 

2018 р. 

Керівник навчально-

наукового центру 

Ректор 

6. 

Затвердження Плану роботи 

вченої ради університету на 

2018/2019 н. р. 

25 

вересня 

2018 р. 

Ректор, проректори, 

керівники структурних 

підрозділів 

Ректор 

7. 

Атестація аспірантів 1-го та 2-

го року навчання 

25 

вересня 

2018 р. 

Завідувач аспірантури 

та докторантури, 

аспіранти 1-го року 

навчання 

Проректор з наукової 

роботи та 

інноваційного 

розвитку 

8. 

Затвердження індивідуальних 

наукових та навчальних планів 

роботи аспірантів 1-го року 

навчання на 2018-2022 рр. 

25 

вересня 

2018 р. 

Аспіранти, завідувач 

аспірантури та 

докторантури, 

проректор з наукової 

роботи та 

інноваційного 

розвитку 

Проректор з наукової 

роботи та 

інноваційного 

розвитку, докторанти, 

аспіранти 

9. 

Затвердження тем дисертацій-

них робіт аспірантам 

 

 

24 

жовтня 

2018 р. 

Аспіранти, завідувач 

аспірантури та 

докторантури, 

проректор з наукової 

роботи та 

інноваційного 

розвитку 

Проректор з наукової 

роботи та 

інноваційного 

розвитку, докторанти, 

аспіранти 

10. 

Затвердження Положення про 

навчально-науковий центр 

інформаційних технологій 

ЖНАЕУ 

24 

жовтня 

2018 р. 

Керівник навчально-

наукового центру 

інформаційних 

технологій, провідний 

юрисконсульт 

Провідний 

юрисконсульт 
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№ 

з/п 
Питання, які розглядаються Дата Готують Доповідають 

11. 

Затвердження Положення про 

навчально-науковий центр 

екології та охорони 

навколишнього середовища 

ЖНАЕУ 

24 

жовтня 

2018 р. 

Керівник навчально-

наукового центру 

екології та охорони 

навколишнього 

середовища, провідний 

юрисконсульт 

Провідний 

юрисконсульт 

12. 

Затвердження Положення про 

навчально-науковий центр 

інтелектуальної власності, 

інноватики та управління 

проектами ЖНАЕУ 

24 

жовтня 

2018 р. 

Керівник навчально-

наукового центру 

інтелектуальної 

власності, інноватики 

та управління 

проектами, провідний 

юрисконсульт 
 

Провідний 

юрисконсульт 

13 

Про забезпечення освітнього 

процесу навчально-

методичними матеріалами 

24 

жовтня 

2018 р 

Керівник навчально-

наукового центру 

ЖНАЕУ, декани 

факультетів 
 

Керівник навчально-

наукового центру 

ЖНАЕУ 

14 

Про якість виховної роботи та 

внутрішньої культури 

університету 

24 

жовтня 

2018 р 

Проректор з науково-

педагогічної роботи, 

соціального і 

гуманітарного 

розвитку 
 

Проректор з науково-

педагогічної роботи, 

соціального і 

гуманітарного 

розвитку 

15. 

Про залучення студентського 

самоврядування до управління 

розвитком університету 

28 

листо- 

пада 

2018 р. 

Проректор з науково-

педагогічної роботи, 

соціального і 

гуманітарного 

розвитку, голова 

студентської ради 

університету (за 

згодою), куратори 

академічних груп 
 

Проректор з науково-

педагогічної роботи, 

соціального і 

гуманітарного 

розвитку, голова 

студентської ради 

університету (за 

згодою) 

16. 

Про роботу університету в 

міжсесійний період 2018/2019 

н.р. 

28 

листо- 

пада 

2018 р. 

Ректор, проректори, 

керівник навчально-

наукового центру 

 

Ректор, проректори  

 

17 

Про розширення та реалізацію 

програм довузівської 

підготовки 

28 

листо- 

пада 

2018 р. 

Директор Центру 

післядипломної освіти 

Директор Центру 

післядипломної 

освіти 

18 

Про участь студентів ЖНАЕУ у 

програмах зарубіжної практики 

28 

листо- 

пада 

2018 р. 

Керівник відділу 

міжнародних зв’язків 

Керівник відділу 

міжнародних зв’язків 

19 

Про результати моніторингу 

освітніх програм та навчальних 

планів підготовки здобувачів 

вищої освіти 

28 

листо- 

пада 

2018 р. 

Керівник навчально-

наукового центру 

ЖНАЕУ, декани 

факультетів, гаранти 

освітніх програм 

Керівник навчально-

наукового центру 

ЖНАЕУ 
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№ 

з/п 
Питання, які розглядаються Дата Готують Доповідають 

20 

Затвердження фінансового 

плану університету на 2019 рік 

26 

грудня 

2018 р. 

 

Проректор з питань 

економічного розвитку 

та безпеки, головний 

бухгалтер, керівник 

навчально-наукового 

центру 

Проректор з питань 

економічного 

розвитку та безпеки 

21. 

Про результати наукової роботи 

викладачів, аспірантів, 

докторантів і студентів 

університету за 2018 р. 

26 

грудня 

2018 р. 

 

Проректор з наукової 

роботи та 

інноваційного 

розвитку, директори 

науково-інноваційних 

інститутів 

Проректор з наукової 

роботи та 

інноваційного 

розвитку 

22. 

Затвердження звітів 

докторантів університету про 

виконання індивідуальних 

планів роботи за 2018 р. 

26 

грудня 

2018 р. 

Проректор з наукової 

роботи та 

інноваційного 

розвитку, директори 

НІІ, завідувач 

аспірантури та 

докторантури, 

докторанти 

Проректор з наукової 

роботи та 

інноваційного 

розвитку, докторанти 

 

23 

Затвердження Правил прийому 

до ЖНАЕУ у 2019 р. 

 

26 

грудня 

2018 р. 

 

Відповідальний 

секретар приймальної 

комісії, декани 

факультетів 

Відповідальний 

секретар приймальної 

комісії 

24. 

Затвердження звіту про роботу 

спеціалізованих вчених рад у 

ЖНАЕУ за 2017 р. 

23 

січня  

2019 р. 

 

Голови та секретарі 

спеціалізованих 

вчених рад 

університету 

Голови 

спеціалізованих 

вчених рад 

університету 

25. 

Затвердження кінцевих 

наукових звітів університету 

23 

січня  

2019 р. 

 

Проректор з наукової 

роботи та 

інноваційного 

розвитку, директори 

ННІ 

Проректор з наукової 

роботи та 

інноваційного 

розвитку 

26. 

Затвердження тематичного 

плану науково-дослідних робіт 

ЖНАЕУ на 2019 р. 

23 

січня  

2019 р. 

 

Проректор з наукової 

роботи та 

інноваційного 

розвитку, директори 

науково-інноваційних 

інститутів 

Проректор з наукової 

роботи та 

інноваційного 

розвитку 

27 

Результати освітньої діяльності 

за І семестр 2018/2019 н.р. та 

підвищення теоретичної і 

практичної підготовки 

здобувачів вищої освіти 

23 

січня  

2019 р. 

Декани факультетів Декани факультетів 

28. 

Затвердження фінансового звіту 

ЖНАЕУ за 2018 рік 

27 

лютого 

2019 р. 

 

Проректор з питань 

економічного розвитку 

та безпеки, головний 

бухгалтер, керівник 

навчально-наукового 

центру 

Головний бухгалтер 
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№ 

з/п 
Питання, які розглядаються Дата Готують Доповідають 

29 

Про стан впровадження 

інформаційних технологій в 

освітній процес 

27 

лютого 

2019 р. 

Керівник навчально-

наукового центру 

інформаційних 

технологій 

 

Керівник навчально-

наукового центру 

інформаційних 

технологій 

30 

Про стан профорієнтаційної 

кампанії серед випускників 

шкіл, коледжів та училищ 

27 

березня 

2019 р. 

 

Директор Центру 

післядипломної освіти, 

декани факультетів 

Директор Центру 

післядипломної 

освіти 

31 

Про результати діяльності 

навчально-наукового центру 

інтелектуальної власності, 

інноватики та управління 

проектами 

27 

березня 

2019 р. 

Керівник навчально-

наукового центру 

інтелектуальної 

власності, інноватики 

та управління 

проектами 

Керівник навчально-

наукового центру 

інтелектуальної 

власності, інноватики 

та управління 

проектами 

32 

Про затвердження освітніх 

програм та навчальних планів з 

підготовки фахівців за 

спеціальностями   університету 

на 2019/2020 н. р. 

24 

квітня 

2019 р. 

 

Керівник навчально-

наукового центру, 

декани факультетів, 

зав. випускових 

кафедр 

Керівник навчально-

наукового центру 

33 

Про стан підвищення 

кваліфікації науково-

педагогічними працівниками 

університету 

24 

квітня 

2019 р. 

Директор Центру 

післядипломної освіти, 

декани факультетів 

Директор Центру 

післядипломної 

освіти 

34 

Про результати діяльності 

навчально-наукового центру 

екології та охорони навколиш-

нього середовища 

24 

квітня 

2019 р. 

Керівник навчально-

наукового центру 

екології та охорони 

навколишнього 

середовища 

Керівник навчально-

наукового центру 

екології та охорони 

навколишнього 

середовища 

35 

Про стан забезпечення 

дотримання академічної 

доброчесності працівниками та 

здобувачами вищої освіти 

університету 

24 

квітня 

2019 р. 

Директор бібліотеки 

університету 

Директор бібліотеки 

університету 

36 

Про виконання рішень вченої 

ради університету в 2018/2019 

н. р.  

22 

травня 

2019 р. 

Комісії з окремих 

питань 

Голови комісій 

37 

Стан, проблеми та перспективи 

розвитку  Ботанічного саду 

університету 

22 

травня 

2019 р. 

Проректор з наукової 

роботи та інноваційно-

го розвитку, директор 

Ботанічного саду 

Проректор з наукової 

роботи та 

інноваційного 

розвитку 

38 

Результати освітньої діяльності 

за ІІ семестр 2018/2019 н.р. та 

підвищення теоретичної і 

практичної підготовки 

здобувачів вищої освіти 

22 

травня 

2019 р. 

Декани факультетів Декани факультетів 

39. 

Про підсумки роботи ЖНАЕУ у 

2018/2019 н.р. та завдання з 

його діяльності у 2019/2020 н.р 

26 

червня 

2019 р. 

Комісія на чолі з 

ректором університету 

Ректор університету 

 

Учений секретар                                                                                   О. С. Кільніцька 


	___________ О. В. Скидан
	«___» вересня 2018 р.

