
ЗАТВЕРДЖУЮ

ПЛАН РОБОТИ'
вченої ради Державного біотехнологі

на 2 півріччя 2021-2022 навчальн

ержавного 
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Дата Зміст питань порядку денного Доповідачі Відповідальні за 
підготовку

лютий
2022 р.

Обговорення та затвердження 
Плану роботи вченої ради ДБТУ на 
2 півріччя 2021-2022 навчального 
року

Проректор 3 
наукової роботи 
Михайлов В.М.

Проректори, 
декани факультетів, 
керівники 
структурних 
підрозділів

Організація наукових досліджень в 
університеті: стан, проблеми та 
перспективи

Проректор 3 
наукової роботи 
Михайлов В.М.

Керівник відділу 3 
організації наукової 
роботи з НПП та 
здобувачами освіти 
Яковлева В.П., 
завідувач відділу 
аспірантури та 
докторантури 
Півень А.В., 
керівник НДЧ 
Чуйко Л.О.

Затвердження тематичного плану 
держбюджетних науково-дослідних 
робіт на 2022 р.

Проректор 3 
наукової роботи 
Михайлов В.М.

Керівник НДЧ 
Чуйко Л.О.

Обговорення та затвердження 
освітніх та освітньо - професійних 
програм, навчальних планів на 
2022-2023 навчальний рік за 
спеціальностями та освітніми 
ступенями -  бакалавр, магістр 
денної та заочної форм навчання

Проректор з НПР 
Серік М.Л.

Декани факультетів, 
завідувачі випускових 
кафедр

березень
2022 р.

Реалізація пріоритетних 
завдань щодо комунікації 
у сфері європейської інтеграції

Проректор 3 
наукової роботи 
Михайлов В.М., 
проректор 3 
науково- 
педагогічної 
роботи та 
євроінтеграції 
Кудряшов А.І.

Розвиток дуальної системи освіти 
на прикладі підготовки фахівців в 
галузі знань «Виробництво та 
технології» на базі освітньо- 
науково- виробничого кластеру 
«ДБТУ - Тайфун-2000 -  Калсулар»

Завідувач кафедри 
харчових 
технологій 
Гринченко О.О.

Декан факультету 
переробних і 
харчових виробництв 
Янчева М.О.

Виховна складова ціннісно- 
компетентнісної парадигми вищої 
освіти в умовах дистанційного

Завідувач кафедри 
ЮНЕСКО та 
соціального



Моісєєва Н.І.
Підготовка до оздоровчого сезону 
СОТ «Оберіг»

Директор СОТ 
«Оберіг» 
Волобуєв А.С.

Проректор з НПР, 
розвитку економіки та 
інфраструктури 
Микитась А.В.

квітень
2022 р.

Електронне навчання та розвиток 
дистанційних технологій в освітній 
діяльності університету

Керівник центру 
дистанційного 
навчання 
Івапченко М.М.

Декани факультетів, 
керівник навчального 
відділу

Проблеми та перспективи розвитку 
аграрної освіти і науки в ДБТУ як 
визначальної умови розвитку 
аграрного ресурсного потенціалу 
України

Декан факультету 
агрономії та 
захисту рослин 
Романов О.В.

Завідувачі кафедр 
факультету агрономії 
та захисту рослин

Підсумки звітування випускників 
аспірантури і докторантури 2022 р.

Проректор 3 
наукової роботи 
Михайлов В.М.

Завідувач аспірантури 
Півень А.В., 
завідувачі кафедр, 
наукові керівники та 
наукові консультанти

Роль і завдання студентського 
самоврядування у вихованні 
особистості сучасного суспільства

Г олова
студентського 
самоврядування 
Романашєнко М.

Завідувач кафедри 
ЮНЕСКО та 
соціального захисту 
Моісєєва Н.І., 
голови студентського 
самоврядування 
факультетів

травень
2022 р.

Організація профорієнтаційної 
роботи в період вступної кампанії
2022 р.

Відповідальний
секретар
приймальної
комісії
Скофенко С.М.

Проректор з наукової 
роботи Михайлов 
В.М.,
проректор з НПР 
Серік М.Л.

Розвиток наукових шкіл 
університету в умовах світової 
наукової системи

Проректор 3 
наукової роботи 
Михайлов В.М.

Декани факультетів, 
завідувачі кафедр, 
керівники наукових 
шкіл

Роль і завдання наукової бібліотеки 
в формуванні інформаційного 
забезпечення освітньо-виховного та 
наукового процесів

Директор наукової 
бібліотеки 
Ніколаснко Н.М.

Проректор з наукової 
роботи Михайлов 
В.М.,
проректор з НПР 
Серік М.Л., 
декани факультетів, 
завідувачі кафедр

Підсумки атестації випускників. 
Основні напрями покращення 
структури, змісту дипломних 
проектів (робіт), забезпечення їх 
реальності

Проректор з НПР 
Серік М.Л.

Декани факультетів, 
завідувачі випускових 
кафедр,
керівник начального 
відділу

Підсумки участі у Всеукраїнських 
та регіональних студентських 
конкурсах наукових робіт. 
Проблеми та завдання щодо

Проректор 3 
наукової роботи 
Михайлов В.М.

Проректор з НПР 
Серік М.Л., 
декани факультетів, 
завідувачі кафедр,



червень
2022 р.

підвищення якості та 
результативності науково-дослідної 
роботи студентів

керівник відділу 3 
організації наукової 
роботи з 111ІГІ та 
здобувачами освіти 
Яковлева В.П.

Про стан організації та методичного 
забезпечення підготовки третього 
(освітньо-наукового) рівня вищої 
освіти ступеня доктора філософії

Завідувач відділу 
аспірантури та 
докторантури 
Півень А.В.

Проректор з наукової 
роботи
Михайлов В.М., 
гаранти докторських 
програм

Підсумки виконання рішень вченої 
ради ДБТУ у 2021/2022 н.р.

Заступник голови 
вченої ради, 
проректор 3 
наукової роботи 
Михайлов В.М.

ОБГОВОРЕНО ТА СХВАЛЕНО 
на засіданні вченої ради ДБТУ 
(протокол № 5 від Х'ЧлЯмчіС 2022 р.)


