ПРОЕКТ

“Затверджено”
на засіданні Ради ректорів ЗВО Одеського регіону
___ березня 2021 р., прот. № 1
План
роботи Ради ректорів закладів вищої освіти Одеського регіону на 2021 рік

Назва заходів
-1І. Засідання Ради ректорів ЗВО
1. Результати порівняльного аналізу підсумків роботи

Час і місце
проведення
-2-

Виконавці

БЕРЕЗЕНЬ
2021 р.

Руденко С.В., ректора ОНМУ, голова комісії з аналізу та
підведення підсумків діяльності ЗВО.

закладів вищої освіти Одеського регіону за 2016-2020

-3-

роки
2. Затвердження плану роботи Ради ректорів ЗВО

Степаненко С.М., ректор ОДЕКУ, голова Ради ректорів
ЗВО Одеського регіону.

Одеського регіону на 2021 рік

1. Про стан і перспективи розвитку міжнародного
співробітництва та вдосконалення системи

ТРАВЕНЬ
2021 р.

Єгоров Б.В., ректор ОНАХТ, голова комісії з наукової
роботи і міжнародних зв’язків.

оцінювання наукової та науково-технічної діяльності
в закладах вищої освіти Одеського регіону відповідно
оновленій дорожній карті з інтеграції науковоінноваційної системи України до Європейського
дослідницького простору (ЄДП)

1

1. Підсумки прийому студентів до закладів вищої
освіти Одеської області у 2021 році

ЖОВТЕНЬ
2021 р.

2. Про стан фізичного виховання у закладах вищої

Воробієнко
П.П.,
ректор
Державного
університету
інтелектуальних технологій і зв’язку, голова комісії з прийому
студентів та післядипломної освіти.
Запорожан В.М., ректор ОНМедУ голова комісії з фізичного
виховання, медичного забезпечення і оздоровлення студентів.

освіти регіону відповідно до «Стратегії розвитку
фізичної культури і спорту на період до 2028 року»
Постанови Кабінету Міністрів України від 4
листопада 2020 р. № 1089

1. Про роботу Південного наукового центру НАН і
МОН України та перспективи інтеграції

ГРУДЕНЬ
2021 р.

Буркинський Б. В., голова Південного наукового центру
НАН і МОН України.

національного дослідницького простору до
Європейського дослідницького простору
відповідно до Закону України «Про наукову і
науково-технічну діяльність»

Чебикін О.Я., ректор ПНПУ ім. К.Д. Ушинського, голова
комісії з виховної роботи зі студентами та студентського
самоврядування.

2. Про організацію роботи з національнопатриотичного виховання у ЗВО Одеського
регіону

ІІ. Засідання Президії Ради ректорів ЗВО
ІІІ. Організаційно-аналітична робота та ведення
діловиробництва Ради ректорів ЗВО Одеського регіону

У міжпленарний
період
На протязі 2021 року

Степаненко С.М., ректор ОДЕКУ, голова Ради ректорів
ЗВО Одеського регіону.

Секретаріат Ради ректорів
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