
РІШЕННЯ 

Ректорату Мукачівського державного університету 

від  03 жовтня  2016 року 

 
 

І. Заслухавши інформацію начальника навчально-методичного відділу 

Ланьо Г.В., яка проінформувала присутніх зі станом навчальної документації 

на факультетах 

Ректорат ухвалив:  

1) впорядкувати документацію у відповідності до наказу №273-з від 

31.12.2015 р. та положень університету 

Відповідальні: декани факультетів,  

                         завідувачі кафедр 

Термін виконання: до 14 жовтня 2016 р. 

 

2) провести повторну перевірку стану навчальної документації на 

факультетах  

Відповідальні: навчальний відділ,  

         навчально-методичний відділ 

Термін виконання: до 24 жовтня 2016 р. 

 

3) подати звіт проведеної повторної перевірки стану навчальної 

документації на факультетах  

Відповідальні:  Ланьо Г.В. 

Термін виконання: листопад 2016 р. 

 

4) провести перевірку навчально-методичних комплексів з дисциплін, 

що викладаються в І-му семестрі 2016-2017 н.р. 

Відповідальні:  навчально-методичний відділ 

Термін виконання: до 25 грудня 2016 р. 

 

5) подати звіт проведеної перевірки навчально-методичних комплексів 

з дисциплін, що викладаються в І-му семестрі 2016-2017 н.р. 

Відповідальні: Ланьо Г.В. 

Термін виконання: грудень 2016 р. 
 

ІІ. Заслухавши інформацію в.о. проректора з науково-педагогічної 

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

результати господарської діяльності та хід виконання заходів по підготовці 

до зими  

Ректорат ухвалив:  

1) завершити утеплення приміщень, герметизацію підвальних 

приміщень та горищ 



Відповідальні: директори коледжів,  

коменданти корпусів та гуртожитків, декани 

факультетів 

Термін виконання: до 30 жовтня 2016 р. 

 

2) забезпечити виконання Плану заходів з підготовки навчального 

закладу до роботи в осінньо-зимовий період 2016-2017 н.р. (додаток до 

протоколу №2 від 30.10.2016 р.). 

          Відповідальний: Годьмаш В.П. 
 

ІІІ. Заслухавши інформацію в.о. проректора з науково-педагогічної 

роботи та економічних питань – головного бухгалтера Пігоша В.А. про стан 

внесення студентами оплати за завчання та проживання у гуртожитках 

Ректорат ухвалив:  
вжити заходів з метою ліквідації заборгованості по оплаті студентами 

за завчання та проживання у гуртожитках 

Відповідальні: декани факультетів 

Термін виконання: до 10 жовтня 2016 р. 
 

ІУ. Заслухавши пропозицією ректора Щербан Т.Д. заслухати 

інформацію про стан організації курсів підвищення кваліфікації в 

університеті на наступному засіданні у зв’язку з відсутністю директора 

центру довузівської підготовки Білака Г.Г. по причині перебування його у 

відрядженні 

Ректорат ухвалив: 

інформацію директора центру довузівської підготовки Білака Г.Г. про 

стан організації курсів підвищення кваліфікації в університеті та рішення з 

даного питання заслухати на наступному засіданні ректорату.  

 
 


