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РІШЕННЯ 

Ректорату Мукачівського державного університету 

від  14 березня  2016 року 

 

   І. Заслухавши інформацію відповідального секретаря ПК про 

розповсюдження інформації щодо освітньої діяльності МДУ та проведення 

роз’яснювально-профорієнтаційної роботи. Медвідь Л.І.  

Ректорат ухвалив:  

1) Активізувати роботу факультетів та кафедр МДУ в напрямі 

співпраці з Приймальною комісією з метою проведення успішного прийому 

студентів у 2016 році.  

Термін виконання: березень – червень 2016 р. 

Відповідальні: декани факультетів, зав. 

кафедрами,  відповідальний секретар ПК 

2) Забезпечити проведення профорієнтаційної та роз’яснювально-

агітаційної роботи серед випускників коледжів Закарпатської області 

відповідно до розробленого графіку 

Термін виконання: березень – квітень 2016 р. 

Відповідальні: декани факультетів,  

зав. кафедрами,  відповідальний секретар ПК 

3) Посилити відповідальність щодо проведення роз’яснювальної 

роботи серед випускників освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого 

спеціаліста та бакалавра для успішної організації прийому на навчання для 

здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра (за скороченими 

термінами підготовки бакалавра, на старші курси з нормативним терміном 

навчання на вакантні місця), спеціаліста, магістра. 

Термін виконання: березень – червень 2016 р. 

Відповідальні: директори коледжів, 

декани факультетів, зав. кафедрами,  

відповідальний секретар ПК 

4) Відновити практику проведення ранкових п’ятничних ефірів на ТК 

«М-студія» з метою інформування громадськості про особливості 

навчального процесу, дозвілля, громадського та суспільного життя Вузу.   

Термін виконання: березень – червень 2016 р. 

Відповідальні: декани факультетів, зав. 

випускними кафедрами,  відповідальний 

секретар ПК, помічник ректора 

 



5) Активізувати проведення профорієнтаційної роботи через соціальні 

мережі (Facebook), оперативно та регулярно подавати та оновлювати 

інформацію про ВУЗ, кафедри, спеціальності, профорієнтаційну та 

роз’яснювально-інформаційну роботу.   

Термін виконання: до 18 квітня 2016 р. 

Відповідальні: декани факультетів, зав. 

випускними кафедрами,  відповідальний 

секретар ПК 

 

ІІ. Заслухавши інформацію інформацію начальника навчально-

методичного центру освітніх технологій Ланьо Г.В. про результати 

проведення ректорських контрольних робіт  

Ректорат ухвалив:  

1) результати проміжного контролю проаналізувати на засіданнях рад 

факультетів 

Відповідальні: декани факультетів 

Термін: до 01.04.16 р. 

2) результати ректорського контролю проаналізувати на засіданнях рад 

факультетів 

Відповідальні: декани факультетів 

Термін: до 01.04.16 р. 

3) контроль за ліквідацією студентами заборгованості по результатах 

рубіжного контролю покласти на деканів факультетів.  

Відповідальні: декани факультетів 

Термін: до 01.04.16 р. 

 

ІІІ. Заслухавши інформацію першого проректора Гоблика В.В. про 

роботу редколегій наукових вісників МДУ.  

Ректорат ухвалив:  

інформацію про роботу редколегій наукових вісників МДУ за 2015 

рік прийняти до відома.  

 

ІУ. Заслухавши інформацію першого проректора про підготовку до 

Всеукраїнської науково-практичної конференції «Наука та освіта: актуальні 

проблеми досліджень на сучасному етапі», котра буде проводитись 19-20 

травня 2016 р. відповідно до Плану проведення наукових конференцій з 

проблем вищої освіти і науки в системі Міністерства освіти і науки України 

на поточний рік.  

Ректорат ухвалив:  

інформацію першого проректора Гоблика В.В. про підготовку до 

Всеукраїнської науково-практичної конференції «Наука та освіта: актуальні 

проблеми досліджень на сучасному етапі» (19-20 травня 2016 р.) прийняти до 

уваги. 

 

 


