
 

 

РІШЕННЯ 

Ректорату Мукачівського державного університету 

від  14 листопада  2016 року 

 

 

І. Заслухавши інформацію директора центру довузівської підготовки  

Білака Г.Г. про стан організації підготовчих курсів  

Ректорат ухвалив:  

1) інформацію прийняти до уваги; 

 

2) продовжити роботу з організації «кущових» підготовчих курсів; 

Відповідальний: Білак Г.Г. 

Термін виконання: до 30 грудня 2016 р. 

 

      3) активізувати профорієнтаційну роботу в ЗОШ Мукачівського району;  

Відповідальний: Білак Г.Г. 

Термін виконання: протягом 2016-2017н.р. 

 

ІІ. Заслухавши інформацію проректора з науково-педагогічної роботи 

та економічних питань – головного бухгалтера Пігоша В.А. про фінансовий 

стан університету  

Ректорат ухвалив:  

     1) планово-фінансовому відділу та бухгалтерії здійснювати контроль за 

використанням бюджетних коштів (загального та спеціального фонлів); 

Відповідальні: Пігош В.А., Стецович М.М. 

Термін виконання: постійно 

 

     2) забезпечити погашення наявної дебіторської заборгованості по оплаті за 

надані освітні послуги та послуги з проживання у гуртожитках; 

          Відповідальний: декани факультетів 

                                                коменданти гуртожитків 

 Термін виконання: до 10 грудня 2016 р. 

   

 3) здійснювати роботу з додаткового залучення коштів до спеціального 

фонду шляхом розширення переліку платних послуг та інших джерел їх 

надходження; 

          Відповідальний: декани факультетів 

                                               керівники структурних підрозділів 

 Термін виконання: постійно 

4) рекомендувати Вченій раді на останньому засіданні поточного року 

надати дозвіл на розміщення університетом на вкладних (депозитних) 

рахунках в установах банків державного сектору економіки тимчасово 



вільних бюджетних коштів, отриманих за надання платних послуг у 2017 

році; 

          Відповідальний: Пігош В.А. 

                                                Термін виконання: до 30 грудня 2016 р. 
 

5) дозволити керівництву при необхідності коригувати розпис та 

кошторис університету в установленому чинним законодавством порядку. 
 

    ІІІ. Заслухавши інформацію Реслер М.В., відповідальної за напрям 

атестації, ліцензування та акредитації про підготовку акредитаційно-

ліцензійних справ 

Ректорат ухвалив:  
1) інформацію прийняти до відома; 

 

2) клопотати перед МОН України про відстрочення на один рік акредитації з 

напрямів підготовки 6.010104 «Професійна освіта» (Технологія виробів 

легкої промисловості) галузь знань 0101 – Педагогічна освіта;  

Відповідальний: Папп В.В. 

Термін виконання: до 01 грудня 2016 р. 

 

3) подати до МОН України сформовану акредитацій ну справу зі  

спеціальності 013 «Початкова освіта» за ступенем «магістр»; 

             Відповідальний: Папп В.В. 

     Термін виконання: до 30 листопада 2016 р. 

 

4) Виноградівському державному коледжу підготувати та подати до МОН 

України акрелитаційну справу зі спеціальності 182 «Технологія легкої 

промисловості» за ОКР «молодший спеціаліст» (5.05160201 «Швейне 

виробництво», 5.05160202 «Виготовлення виробів із шкіри»); 

          Відповідальний: Папп В.В. 

 Термін виконання: до 15 грудня 2016 р. 

 

5) активізувати роботу щодо формування справи «Бібліотечна та архівна 

справа». 

          Відповідальні: завідувач кафедрою 

                                               філологічних дисциплін,  

                                               декан гуманітарного факультету 

 Термін виконання: до 15 грудня 2016 р. 
 



ІУ. Заслухавши інформацію головного інженера Годьмаша В.П. про 

підготовку до опалювального сезону  

Ректорат ухвалив: 

інформацію прийняти до уваги. 

 

 

У. Заслухавши інформацію керівника навчального відділу Ямчук Л.П. про 

роботу навчальної частини 

Ректорат ухвалив: 

1) інформацію прийняти до відома; 

 

2) взяти до керівництва в роботі при формуванні навчальних планів згідно 

нормативних документів МОН та положень університету; 

Відповідальні: керівник навчального відділу 

начальник навчально-методичного відділу, 

начальник навчально-виробничого відділу 

новітніх технологій  

Термін виконання: протягом 2016-2017 н.р. 
 

3) посилити контроль за формуванням навчальних планів згідно нормативних 

документів МОН та положень університету; 

Відповідальні: керівник навчального відділу 

Термін виконання: постійно 
 

4) забезпечити контроль за проведенням іспитів під час екзаменаційної сесії 

та виконанням науково-педагогічними працівниками вимог нормативних 

документів щодо порядку проведення іспитів та оформлення екзаменаційної 

документації 

Відповідальні: керівник навчального відділу 

                                              Термін виконання: постійно 

 

5) розшири перелік баз практики, з якими укладено довгострокові договори; 

Відповідальні: керівник навчального відділу 

                                              Термін виконання: постійно 

 

6) налагодити роботу з розміщення інформації про випускників на сайті 

університету. 

Відповідальні: відділ працевлаштування та 

практичної підготовки 

                                              Термін виконання: постійно 

 

 

 



УІ. Заслухавши інформацію начальника юридичного відділу Стасів Н.М. 

про ведення відділом кадрів особових справ на факультеті туризму. 

Ректорат ухвалив: 

     1) усунути порушення щодо відсутності у особових книжках Міщур Т.Л. 

та Мороза І.Ф. доповнення до особового листка з обліку кадрів; 

Відповідальні: начальник відділу кадрів 

                                              Термін виконання: до 14 грудня 2016 р. 

 

2) провести вибіркову перевірку стану ведення трудових книжок працівників 

університету. 

Відповідальні: начальник юридичного відділу  

                                              Термін виконання: до 14 грудня 2016 р. 

 

УІІ. Заслухавши інформацію начальника навчально-методичного центру 

освітніх технологій Ланьо Г.В. про впровадження в навчальний процес 

електронного журналу. 

Ректорат ухвалив: 

інформацію прийняти до уваги. 

 

 

УІІІ. Заслухавши інформацію: 

-  першого проректора  Гоблика В.В. про графік роботи в січні 

Ректорат ухвалив: 

інформацію прийняти до уваги. 

 

- секретаря ректорату Королович О.О. про стан виконання рішень 

попередніх засідань  

Ректорат ухвалив: 

інформацію прийняти до уваги. 
 


