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РІШЕННЯ 

Ректорату Мукачівського державного університету 

від  04 квітня  2016 року 

 

І. Заслухавши інформацію керівника навчального відділу Ямчук Л.П. 

про стан готовності навчальних планів на 2016-2017 навчальний рік 

Ректорат ухвалив:  

1) прийняти до відома інформацію керівника навчального відділу 

Ямчук Л.П. про стан готовності навчальних планів на 2016-2017 навчальний 

рік. 

2) підготувати робочий варіант навчальних планів на 2016-2017 н.р.  

Термін виконання: 11 квітня 2016 р. 

Відповідальні: завідувачі кафедр 

          3) розробити профіль освітньої програми  

Термін виконання: 15 квітня 2016 р. 

Відповідальні: завідувачі кафедр 

4) розробити освітні програми 

Термін виконання: 20 квітня 2016 р. 

Відповідальні: завідувачі кафедр 

          5) сформувати інформаційний пакет 

Термін виконання: 29 квітня 2016 р. 

Відповідальні: завідувачі кафедр 

 

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

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

Ректорат ухвалив:  

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

економічних питань – головного бухгалтера Пігоша В.А. про нові принципи 

проведення тендерних закупівель прийняти до уваги. 
 

ІІІ. Заслухавши інформацію:  

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

проблемні питання проміжного контролю весняного семестру  

Ректорат ухвалив:  

інформацію прийняти до відома.  



- відповідального секретаря ПК Медвідь Л.І. про стан 

профорієнтаційної роботи в коледжах Закарпатської області відносно вступу 

на старші курси 

Ректорат ухвалив:  

провести профорієнтаційну та роз’яснювально-агітаційну роботу серед 

випускників коледжів Закарпатської області відповідно до розробленого 

графіку:  

21-25.04.2016 
Берегівський медичний коледж Кафедри ф-тів ТтаГРБ, Г, ЕУтаІ 

Мукачівський аграрний коледж Кафедри ф-тів ТтаГРБ, Г, ЕУтаІ 

28.03-02.04.2016 
Міжгірське медичне училище Кафедри ф-тів ТтаГРБ, Г, ЕУтаІ 

ГПК МДУ Кафедри ПФ 

04-08.04.2016 

Закарпатський базовий медичний коледж 
м. Хуст; 

Кафедри ф-тів ТтаГРБ, Г, ЕУтаІ 

Мукачівський кооперативний фінансово-

економічний коледж 
Кафедри ф-тів ТтаГРБ, Г, ЕУтаІ 

Ужгородське державне музичне училище 

ім. Задора 
Кафедри  ПФ 

11-15.04.2016 

Закарпатський машинобудівний технікум 

смт Дубове 

Кафедри факультету ЕУтаІ 

технологічного спрямування 

(КТШВ і профосвіти, ПВі 
механіко-технологічних 

процесів, природничих 

дисциплін та інформаційних 
технологій) 

Ужгородський коледж культури і 

мистецтва 
Кафедри  ПФ 

18-22.04.2016 
Закарпатський лісотехнічний коледж 

Свалява 

Кафедри факультету ЕУтаІ 

технологічного спрямування 
(КТШВ і профосвіти, ПВі 

механіко-технологічних 

процесів, природничих 

дисциплін та інформаційних 
технологій) 

Термін виконання: березень – квітень 2016 р. 

Відповідальні: декани, зав. кафедрами,  

відповідальний секретар ПК 

- головного інженера Годьмаша В.П. про хід проведення місячнику 

благоустрою;  

Ректорат ухвалив:  

інформацію прийняти до уваги. 

 

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

попередніх засідань ректорату  



Ректорат ухвалив:  

затвердити освітні програми та профілі освітніх програм. 

Термін виконання: до 30 червня  2016 р. 

Відповідальні: завідувачі кафедр 

 

- начальника відділу виконання та контролю діловодства Добош В.М. 

про стан виконавської дисципліни в  

Ректорат ухвалив:  

1) доопрацювати проект «Інструкціі з діловодства в Мукачівському 

державному університеті» (наказ №254-з від 04.12.2015 р.)  

Термін виконання: до 01 вересня  2016 р. 

Відповідальна: Добош В.М. 

 

2) посилити контроль за виконанням наказу№22-з від 03.02.2016 року. 

Відповідальний: Папп В.В. 

 


