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РІШЕННЯ 

Ректорату Мукачівського державного університету 

№ 3 від 02 листопада 2015 року 

 

І. Заслухавши та обговоривши інформацію Реслер М.В., 

відповідальної за напрям атестації, ліцензування та акредитації про стан 

підготовки акредитаційно-ліцензійних справ, 

Ректорат ухвалив:  

підготувати акредитаційні справи за спеціальностями:  

6.051602  «Технологія виробів легкої промисловості» 

8.05160201 «Технологія виробів легкої промисловості» 

6.140101 «Готельно-ресторанна справа» 

6.030507 «Маркетинг» 

7.03050701 «Маркетинг» 

8.03050701 «Маркетинг» 

6.030508 «Фінанси і кредит» (за спеціальними програмами) 

7.03050801 «Фінанси і кредит» (за спеціальними програмами) 

8.03050801 «Фінанси і кредит» (за спеціальними програмами) 

6.030509 «Облік і аудит» 

7.03050901 «Облік і аудит» 

8.03050901 «Облік і аудит» 

Термін виконання: до 11.12.15 р. 

Відповідальний:  Папп В.В. 

 

6.050502 «Інженерна механіка» 

8.05160202 «Конструювання та технології швейних виробів» 

Термін виконання: до 05.02.16 р. 

Відповідальний:  Папп В.В. 

 

ІІ. Заслухавши та обговоривши інформацію головного інженера 

Годьмаша В.П. щодо підготовки до опалювального сезону університету, 

Ректорат ухвалив:  

1. Провести інструктаж з операторами щодо економії опалення та 

режиму роботи котелень при зміні зовнішньої температури. 

Термін виконання: до 03.11.15 р. 

Відповідальний:  Годьмаш В.П. 

 

2.   Відповідальність за підготовку вузу до опалювального сезону 

покласти на в.о. проректора з науково-педагогічної роботи та економічних 

питань – головного бухгалтера Пігоша В.А. 



 

 

 

ІІІ. Заслухавши та обговоривши інформацію деканів факультетів 

щодо результатів модульного контролю, 

Ректорат ухвалив:  

забезпечити ліквідацію академзаборованості модульного контролю та 

інформувати в. о. проректора з науково-педагогічної роботи Папп В.В. 

Термін виконання: до 18.11.15 р. 

Відповідальні: декани факультетів, 

Ямчук Л.П. 

 

ІУ. Заслухавши ректора університету Щербан Т.Д. про зміни у графіку 

навчального процесу та роботи на І семестр 2015-2016 н.р. 

Ректорат ухвалив: 

1) підготувати наказ про зміни у графіку навчального процесу та роботи у 

І-му семестрі 2015-2016 н.р.;  

Термін виконання: до 16.11.15 р. 

Відповідальна:  Стільник Я.Ю. 

 

2) деканам подати план заходів щодо святкувань Дня студента 

Термін виконання: до 03.11.15 р. 

Відповідальна: Дем”ян Я.Ю. 

 

3) оновити сайт МДУ; 

Термін виконання: до 01.12.15 р. 

Відповідальні:  начальники відділів, зав. 

кафедрами, декани, проректори 

 

4) інформувати про результати аналізу роботи сайту на наступному 

ректораті  

Термін виконання: грудень 2015 р. 

Відповідальний: Сорока В.М. 

 

 


