
Додаток 

до рішення Вченої ради 

від 16.06.2017 р. №214/6-6 

 

П Л А Н 

роботи Вченої ради Одеського регіонального інституту державного 

управління НАДУ при Президентові України на вересень – грудень  

2017 року 

 

Вересень 

1. Про завдання колективу інституту щодо забезпечення навчально-

виховного процесу у 2017 – 2018 навчальному році у відповідності до 

Стратегії розвитку Національної академії державного управління при 

Президентові України на 2017 – 2021 роки 

Попов М.П., заступники директора, Фурман С.К. 

 

2. Про хід виконання Плану дій ОРІДУ НАДУ при Президентові України на 

2016 – 2020 роки 

Іжа М.М., заступники директора 

 

3. Про склад та план роботи Науково-методичної ради інституту на 2017-

2018 навчальний рік 

Попов М.П., Фурман С.К., Попкова А.В. 

 

4. Про виконання плану навчально-виховної роботи інституту у 2016-2017 

навчальному році та затвердження плану навчально-виховної роботи на 2017-

2018 навчальний рік 

Попов М.П., Куспляк І.С., Євстюніна Ю.В., Фольгіна Т.О. 

 

5. Про виконання Плану видання наукової та навчально-методичної 

літератури в інституті у 2017 році та затвердження Плану видання навчально-

методичної літератури на 2017 – 2018 навчальний рік. 

Попов М.П., Патик О.В. 

 

Жовтень 

1. Про підсумки набору слухачів на спеціальність 074 «Публічне управління 

та адміністрування» та студентів на спеціальність 073 «Менеджмент» та 

затвердження плану заходів інституту щодо підготовки і проведення набору 

слухачів і студентів у 2018 році 

Попов М.П., Гулєвич А.Ю., Куспляк І.С., Євстюніна Ю.В. 

 

2. Про підсумки стажування слухачів факультету державного управління 

денної форми навчання в органах державної влади і місцевого 

самоврядування у 2017 році 

Попов М.П., Куспляк І.С. 



 

3. Про результати атестації докторантів, аспірантів і здобувачів наукових 

ступенів доктора і кандидата наук 

Попов С.А., Матвєєнко І.В. 

 

4. Про результати прийому і зарахування до докторантури та аспірантури 

інституту 

Попов С.А., Матвєєнко І.В. 
 

 

Листопад  

1. Про організацію та проведення державної атестації здобувачів вищої 

освіти інституту 

Попов М.П., Фурман С.К., Куспляк І.С., Євстюніна Ю.В. 

 

2. Про затвердження перспективного плану роботи Одеського регіонального 

інституту державного управління на 2018 рік 

Іжа М.М., заступники директора, Фольгіна Т.О. 

 

 

Грудень 

1. Про затвердження «Звіту про науково-дослідну роботу Одеського 

регіонального інституту державного управління у 2017 році» і тематики 

наукових досліджень на 2018 рік 

Попов С.А., Ємельянова О.М. 

 

2. Про виконання плану видання наукової і навчально-методичної літератури 

в інституті у 2017 році та затвердження плану видання наукової літератури 

на 2018 рік 

Попов М.П., Попов С.А., Патик О.В. 

 

3. Звіт про роботу спеціалізованої Вченої ради інституту за 2018 рік 

Іжа М.М., Нагорна І.В. 

 

4. Про виконання плану роботи Вченої ради інституту на вересень – грудень 

2017 року та затвердження плану роботи на січень – червень 2018 року 

Іжа М.М., Кривоцюк П.С. 

 

 

 
 


