
 

 

                                                               ЗАТВЕРДЖЕНО 

                                                                           рішенням Вченої ради ОНАХТ  

                                                                             від 07.11.2017 р., протокол № __ 

 

 

План-графік 

заходів та дій, пов’язаних з перейменуванням та зміною типу  

відокремленого структурного підрозділу 

«Коледж нафтогазових технологій, інженерії та інфраструктури сервісу 

Одеської національної академії харчових технологій» 
 

№ 

з/п 

Заходи  Термін виконання Відповідальна 

особа 

1. Створити робочу групу по оформленню 

реєстраційних документів 

07.11.2017 р. Директор 

2. Підготовка пакету документів до Реєстраційної 

служби 

07.11.2017 р. Заступник 

директора з 

економічних та 

загальних питань 

3. Розробити і подати на затвердження Вченої ради 

ОНАХТ Положення про Коледж нафтогазових 

технологій, інженерії та інфраструктури сервісу 

Одеської національної академії харчових 

технологій. 

07.11.2017 р. Директор 

4. Реєстрація юридичної особи, рішення про внесення 

до реєстру 

Впродовж 2 тижнів 

від подачі 

документів 

Робоча група 

5. Внесення даних до органів статистики, податкової 

адміністрації, а також пенсійного фонду.  

Після внесення змін 

до реєстру 

Робоча група 

6. Отримання витягу з новою назвою з ЄДРПО Після внесення 

даних державних 

органів 

Робоча група 

7. Укласти трудові договори (контракти) з усіма 

працівниками коледжу та провести відповідні 

кадрові заходи  

Протязі тижня після 

отримання 

реєстраційних 

документів 

Старший 

інспектор відділу 

кадрів 

8. Забезпечити доступність навчальних приміщень 

для маломобільних груп населення 

На протязі 2018 

фінансового року 

Заступник 

директора з АГР 

9. Забезпечити комп’ютерною технікою із строком 

експлуатації не більше 8 років  

На протязі 2018 

фінансового року 

Заступник 

директора з 

економічних та 

загальних питань 

Заступник 

директора з АГР 

10. Забезпечити бібліотеку коледжу вітчизняними та 

закордонними фаховими періодичними виданнями 

відповідного або спорідненого профілю, в тому 

числі в електронному вигляді 50 % 

до 01.09.2018 р. Завідуюча 

бібліотекою 

11. Забезпечити доступ  до баз даних періодичних 

наукових видань англійською мовою  

до 30.06.2018 р. Заступник 

директора з НР 



 

12. Доповнити офіційний веб-сайт коледжу, на якому 

розміщена основна інформація про його діяльність 

згідно ліцензійним вимогам. Забезпечити 

електронний ресурс коледжу, навчально-

методичними матеріалами з навчальних дисциплін 

навчального плану, в тому числі в системі 

дистанційного навчання (50%) 

Поступово до 

01.06.2018 р. 

Заступник 

директора з НР 

13. Підготувати документи про відповідність 

приміщень та матеріально-технічної бази 

санітарним нормам, вимогам правил пожежної 

безпеки та нормам з охорони праці. 

до 01.12.2018 р. Заступник 

директора з АГР 

14. 1. Привести навчально-методичне та інформаційне  

забезпечення у відповідність до ліцензійних вимог 

щодо освітньо-професійного ступеня бакалавра 

до 01.06.2018 р. Заступник 

директора з НР 

Методист 

коледжу 

15. 2. Забезпечити наявність у коледжі кафедри, 

відповідну за підготовку здобувачів вищої освіти з 

науково – педагогічними працівниками, на яку 

покладено відповідальність  за підготовку 

здобувачів вищої освіти 

до 30.06.2018 р. Заступник 

директора з НР 

 

16. 3. Забезпечити наявність опису освітньої програми до 30.03.2018 р. Заступник 

директора з НР 

17. 4. Акредитувати освітню програму спеціальності 

«Хімічні технології та інженерія». 

до 30.06.2018 р. Заступник 

директора з НР 

18. Забезпечити видачу студентам дипломів та 

атестатів, з урахуванням нового типу і назви.  

до 30.06.2018 р. Директор 

19. 5. Отримати ліцензію на підготовку ступеня 

бакалавра. 

до 31.12.2018 р. Заступник 

директора з НР 

20. 6. Привести кадрове забезпечення у відповідність до 

ліцензійних вимог (поетапно) 

до 01.09.2019 р. Заступник 

директора з НР 

21. 7. Довести ліцензований обсяг підготовки здобувачів 

вищої освіти ступеня бакалавра та/або молодшого 

бакалавра: 

8. – в розмірі 10 %; 

9. – в розмірі 20 %; 

10. – в розмірі 30 %. 

 

 

 

до 01.01.2020 р. 

до 01.01.2021 р. 

до 01.01.2022 р. 

Заступник 

директора з НР 

22. 11. Забезпечити наявність навчального плану та 

пояснювальної записки до нього 

до 01.09.2019 Заступник 

директора з НР 

23. 12. Розробити освітню програму, навчальний план, 

пояснювальну записку до навчального плану зі 

спеціальностей, за якими проводитиметься освітня 

діяльність. 

до 01.09.2019 р. 

 

Заступник 

директора з НР 

24. 13. Запровадити проведення прикладних наукових 

досліджень, започаткувати роботу факультетів, 

навчально-наукових лабораторій, Вченої ради 

коледжу, наукових товариств студентів та молодих 

вчених. 

з початку реалізації 

відповідної 

освітньої програми 

Заступник 

директора з НР 

 

 

Директор  ТГНП ОНАХТ                                                               О.А. Глушков 

 

Погоджено: 

Проректор з науково-педагогічної  

та навчальної роботи                                                                Ф.А. Трішин 


