
 

РІШЕННЯ 

Ректорату Мукачівського державного університету 

від  30 серпня  2016 року 

 

І. Заслухавши інформацію в.о. проректора з науково-педагогічної роботи та 

економічних питань – головного бухгалтера Пігоша В.А. про стан готовності 

університету до 2016-2017 навчального року 

Ректорат ухвалив:  

вважати задовільним стан готовності університету до 2016-2017 

навчального року. 
 

ІІ. Заслухавши  

- інформацію в.о. проректора з науково-педагогічної роботи Папп В.В. про 

результати роботи державної атестації в університеті  

Ректорат ухвалив:  

інформацію прийняти до уваги; 

 

- виступ ректора Щербан Т.Д.: 

Ректорат ухвалив:  

1) розробити уніфіковану форму білету для бакалаврів та магістрів 

Термін виконання: до 30 жовтня 2016 р. 

Відповідальні: Ланьо Г.В. 

 

2) подати пропозиції щодо переліку тем дипломних робіт в ключі потреб 

міста 

Термін виконання: до 14 вересня 2016 р. 

Відповідальні: завідувачі кафедр 

факультетів ЕУІ та ТГРБ 

 3) відповідальність за виконання даного рішення покласти на в.о. 

проректора з науково-педагогічної роботи Папп В.В. 

 
 

ІІІ. Заслухавши інформацію начальника відділу кадрів Гульпи Н.Й. про 

проведення конкурсів на заміщення вакантних посад науково-педагогічних 

працівників на 2016-2017 н.р.  

Ректорат ухвалив:  
інформацію начальника відділу кадрів Гульпи Н.Й. про проведення 

конкурсів на заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників на 

2016-2017 н.р. прийняти до уваги. 
 

ІУ. Заслухавши інформацію відповідального секретаря приймальної комісії 

Медвідь Л.І., яка ознайомила з результатами вступної кампанії 2016 року 

Ректорат ухвалив: 

1) інформацію відповідального секретаря приймальної комісії Медвідь Л.І. 

про результати вступної кампанії 2016 року прийняти до уваги; 



2) розробити план заходів з проведення профорієнтаційної роботи; 

Термін виконання: до 10 жовтня 2016 р. 

Відповідальні: декани факультетів 

 

У. Заслухавши інформацію в. о. проректора з науково-педагогічної роботи 

Папп В.В. про затвердження ущільненого графіку роботи у першому семестрі 

2016-2017 н.р. у зв’язку з економією енергоносіїв в період опалювального сезону  

Ректорат ухвалив: 

затвердити ущільнені графіки навчального процесу у І семестрі 2016-2017 

н.р. (шляхом доставки навчальних занять)  

Термін виконання: до грудня  2016 р. 

Відповідальні: Папп В.В. 

 

УІ. Заслухавши інформацію проректорів про повну готовність планів 

навчальної, методичної, наукової, організаційної та виховної роботи університету 

Ректорат ухвалив: 

затвердити плани навчальної, методичної, наукової, організаційної та 

виховної роботи університету у поданому вигляді. 

 

УІІ. Заслухавши пропозицією секретаря ректорату Королович О.О. 

затвердити план засідань ректорату на 2016-2017 н.р. 

Ректорат ухвалив:   

затвердити план засідань ректорату на 2016-2017 н.р. 

 

УІІІ. Заслухавши інформацію секретаря ректорату Королович О.О. про 

внесення змін у складі ректорату 

Ректорат ухвалив: 

інформацію прийняти до уваги. 

 

ІХ. Заслухавши ректора Щербан Т.Д., яка зауважила на необхідності: 

1) дотримання вимог Положення про Освітній процес в частині вибору 

студентами предметів навчальних дисциплін; 

2) упорядкування графіку літніх відпусток викладачів та співробітників; 

Ректорат ухвалив: 

1) забезпечити дотримання вимог Положення про Освітній процес в частині 

вибору студентами предметів навчальних дисциплін 

Термін виконання: листопад 2016 р. 

Відповідальні: декани факультетів 

2) упорядкувати графік літніх відпусток викладачів та співробітників  

Термін виконання: до 01 листопада 2016 р. 

Відповідальні: Гульпа Н.Й. 
 


