
ПЛАН ЗАСІД АНЬ 
ВЧЕНОЇ РАДИ ДІ НУ «ОМА» 

НА 2021 -  2022 НАВЧАЛЬНИЙ РІК

Схвалено
рішенням Вченої ради ДІ НУ «ОМА» 

(протокол № 5(5) від 23.06.2021 р.)



Вчена рада Дунайського інституту Національного університету 
«Одеська морська академія» проводить чергові засідання в останній вівторок 
кожного місяця за винятком канікулярного періоду. Можливі позачергові 
засідання у зв’язку з необхідністю.

Початок засідань о 14 год. 00 хв.

Порядок денний до протоколу № 1 (6) (серпень)

1. Про роботу Інституту у 2021 -  2022 навчальному році в умовах 
пандемії.

2. Затвердження Актів готовності кафедр Інституту.
3. Про результати вступної кампанії 2021 року.
4. Про переведення здобувачів освіти на наступні курси для подальшого 

навчання у 2021 -  2022 навчальному році.
5. Щодо запобігання та виявлення корупції в закладах вищої освіти.
6. Про заміщення вакантних посад на кафедрах Інституту.

Порядок денний до протоколу № 2 (7) (вересень)

1. Затвердження планів, програм та графіку навчального процесу на 
курси довузівської підготовки з дисциплін: математика, англійська 
мова, українська мова та література; програм підготовки для 
навчання за спеціалізаціями «Навігація та управління морськими 
суднами», «Управління судновими технічними системами і 
комплексами», «Менеджмент в галузі морського та річкового 
транспорту».

2. Щодо плану закупівель на 2022 рік.
3. Затвердження звітів про виконання планів роботи кафедр Інституту 

за 2020 -  2021 н.р.
4. Затвердження робочих програм з навчальних дисциплін.
5. Затвердження силабусів з навчальних дисциплін.
6. Затвердження Плану роботи НМВ ДІ НУ «ОМА» на 2021 -  2022 н.р.
7. Затвердження Плану виховної роботи ДІ НУ «ОМА» на 2021 -  2022 

н.р.
8. Затвердження Плану наукової роботи ДІ НУ «ОМА» на 2020 -  2021

н.р.

Порядок денний до протоколу № 3 (8) (жовтень)

1. Про профорієнтаційну роботу та організацію курсів довузівської 
підготовки Інституту на 2021 -  2022 н.р.

2. Щодо підготовки кафедр Інституту до конкурсу студентських 
наукових робіт.

3. Щодо підготовки кафедр Інституту до проведення студентських 
олімпіад.



4. Затвердження тем дипломних робіт здобувачів освіти на базі повної 
загальної середньої освіти заочної форми навчання, які навчаються на 
5 курсі за освітньо-професійною програмою 271.02 «Управління 
судновими технічними системами і комплексами».

5. Щодо створення та розміщення у системі дистанційного 
персоніфікованого доступу (СДПД) навчально-методичних та 
інформаційних матеріалів.

6. Щодо складу організаційного комітету для проведення XII 
Міжнародної науково-практичної конференції ДІ НУ «ОМА» за 
темою «Сучасні підходи до високоефективного використання засобів 
транспорту».

7. Щодо готовності й ефективності використання навчальних 
приміщень в осінньо-зимовий період.

8. Про заохочення викладачів Інституту ДІ НУ «ОМА» почесними 
грамотами.

Порядок денний до протоколу № 4 (9) (листопад)

1. Щодо підготовки та проведення XII Міжнародної науково-практичної 
конференції ДІ НУ «ОМА» за темою «Сучасні підходи до 
високоефективного використання засобів транспорту» та друку тез 
доповідей конференції.

2. Щодо підсумків проведення І туру Всеукраїнських студентських 
олімпіад.

3. Затвердження складу організаційного комітету для проведення «Дня 
інституту» ДІ НУ «ОМА».

4. Щодо заохочення грошової премії співробітників Інституту за 
підсумками 2021 року.

5. Про подання кандидатур щодо заохочення відзнаками працівників 
інституту ДІ НУ «ОМА».

Порядок денний до протоколу № 5 (10) (грудень)

1. Звіт діяльності Дунайського інституту Національного університету 
«Одеська морська академія» за 2021 календарний рік.

2. Звіт Дунайського інституту Національного університету «Одеська 
морська академія» з наукової роботи за 2020 календарний рік.

3. Звіт про роботу відбіркової комісії Дунайського інституту 
Національного університету «Одеська морська академія» за 2020 
календарний рік.

4. Затвердження кандидатури нового відповідального секретаря 
Інституту та його заступника на 2021 р.

5. Затвердження Плану видання навчально-методичної літератури 
Інституту на 2022 р.

6. Затвердження План-графіку підвищення кваліфікації (стажування)



науково-педагогічних і педагогічних працівників ДІ НУ «ОМА» на
2021 р.

7. Щодо діяльності Курсантської ради за 2021 рік.
8. Щодо організації роботи екзаменаційної комісії для прийому 

комплексних екзаменів та захисту дипломних робіт у випускників
2022 року заочної форми навчання Інституту.

9. Щодо розгляду та затвердження Програми кваліфікаційного 
атестаційного екзамену та екзаменаційних білетів випускників 2022 
року денної та заочної форми навчання Інституту.

10. Щодо пропозицій встановлення надбавок викладачам Інституту на 
2022 рік згідно рейтингу оцінки якості.

11. Про проведення заходів з безпеки життєдіяльності здобувачів освіти 
на новорічні та різдвяні свята.

Порядок денний до протоколу № 6 (11) (січень)

1. Щодо розгляду кандидатур курсантів Інституту 2 - 4  курсів для дошки 
пошани.

2. Звіт з моніторингу якості освітньо-професійних програм 
«Менеджмент», «Навігація та управління морськими суднами» та 
«Управління судновими технічними системами і комплексами».

3. Про затвердження Плану роботи відбіркової комісії на 2022 рік.
4. Щодо затвердження програм, екзаменаційних білетів та критеріїв 

оцінювання до вступних випробувань на 2021 рік.
5. Щодо Правил прийому до НУ «ОМА» на 2022 рік.
6. Про затвердження плану святкування «Дня інституту».
7. Про План роботи курсантської ради на 2021 рік.
8. Про подання кандидатур щодо заохочення почесними грамотами 

курсантів та працівників Інституту ДІ НУ «ОМА».

Порядок денний до протоколу № 7 (12) (лютий)

1. Звіт про організацію роботи екзаменаційної комісії для прийому 
кваліфікаційних екзаменів та захисту дипломних робіт у випускників 
2021 року заочної форми навчання Інституту.

2. Щодо організації видачі дипломів на заочній формі навчання Інституту.
3. Про організацію проходження плавальної практики курсантами 

Інституту у 2022 році та поширення співпраці з крюїнговими 
компаніями.

4. Про результати І туру Всеукраїнського конкурсу студентських 
наукових робіт.

5. Про затвердження тем дипломних робіт та призначення керівників 
дипломних робіт для здобувачів освіти, які навчаються за освітньо- 
професійною програмою 271.02 «Управління судновими технічними



системами і комплексами».

Порядок денний до протоколу № 8 (13) (березень)

1. Щодо складу організаційного комітету для проведення VI Міжнародної 
науково-практичної конференції ДІ НУ «ОМА» за темою «Інноваційні 
підходи розвитку компетентнісних якостей фахівців в умовах 
професійного становлення» та друку тез доповідей конференції.

2. Щодо пропозицій до формування навчальних планів та графіків освітніх 
процесів для набору 2022 року денної та заочної форм навчання.

3. Про проведення Х-го Міжнародного форуму «Освіта, підготовка та 
працевлаштування моряків».

Порядок денний до протоколу № 9 (14) (квітень)

1. Звіт щодо роботи відбіркової комісії за І квартал.
2. Про проведення Х-го Міжнародного форуму «Освіта, підготовка та 

працевлаштування моряків».
3. Щодо підготовки до проведення міського заходу, присвяченого «Дню 

пам’яті і шани».
4. Щодо попередження і виключення будь-яких проявів корупції 

зловживань, здирництва та хабарництва.

Порядок денний до протоколу № 10 (15) (травень)

1. Про організацію роботи сумісних екзаменаційних комісій для 
прийому комплексних кваліфікаційних екзаменів та захисту 
дипломних робіт випускників 2022 року денної та заочної форм 
навчання.

2. Про затвердження графіків навчального процесу та робочих 
навчальних планів спеціальностей 271 «Річковий та морський 
транспорт» та 073 «Менеджмент» на 2021 -  2022 навчальний рік з 
урахуванням пропозицій кафедр.

Порядок денний до протоколу № 11 (16) (червень)

1. Про завершення 2021 -  2022 навчального року і завдання на 2022 -  
2023 навчальний рік.
Доповідає: директор Чимшир В.І.

2. Щодо організації видачі дипломів випускникам.
Доповідає: начальник НМВ Гайдаржи А.І.

3. Про виконання індивідуальних планів викладачів кафедр за 2021 -  
2022 навчальний рік.
Доповідають: завідувачі кафедр.

4. Про оцінку якості роботи викладачів Інституту.



Доповідають: завідувачі кафедр.
5. Про виконання плану стажування викладачами кафедр Інституту. 

Доповідає: начальник НМВ Гайдаржи А.І.
6. Щодо Проміжного звіту наукової діяльності Дунайського інституту 

Національного університету «Одеська морська академія».
Доповідає: заступник директора з НПР Смирнова І.М.

7. Щодо Звіту з виховної роботи з курсантами Дунайського інституту 
Національного університету «Одеська морська академія».
Доповідає: заступник директора з НПР Смирнова І.М.

8. Щодо затвердження Регламенту освітньої діяльності Дунайського 
інституту Національного університету «Одеська морська академія» 
на 2021 -  2022 н.р.
Доповідає: заступник директора з НПР Смирнова І.М.

9. Щодо затвердження планів кафедр на 2022 -  2023 навчальний рік. 
Доповідають: завідувачі кафедр.

10. Щодо затвердження плану засідань Вченої ради ДІ НУ «ОМА» на 
2022 -  2023 навчальний рік.
Доповідає: секретар ВР Сорока О.М.

Секретар Вченої ради О.М. Сорока


