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РІШЕННЯ 

Ректорату Мукачівського державного університету 

від  06 березня  2017 року 

 
 

І. Заслухавши інформацію проректора з науково-педагогічної роботи 

Паппа В.В. про роботу системи внутрішнього контролю за якістю знань 

випускників 

Ректорат ухвалив:  

1) навчально-методичному відділу розробити графік проведення тестових 

зрізів для студентів денної форми навчання ОС «бакалавр»; 

     Відповідальні: навчально-методичний відділ 

Термін виконання: до кінця березня 2017 р. 

 

2) переглянути рейтинг оцінювання студентів в університеті з метою його 

обговорення та подальшого вдосконалення; 

Відповідальні: навчально-методичний відділ 

Термін виконання:до кінця 2016-2017н. р. 

 

3) проректорам, деканам та завідувачам кафедри протягом березня 

провести контрольні відвідування занять з метою оцінки якості викладання 

науково-педагогічних працівників; 

 

4) на радах факультету провести обговорення якості викладання науково-

педагогічних працівників; 

Відповідальні: декани факультетів 

Термін виконання: до 31.03.2017р. 

5) проаналізувати стан заповнення викладачами moodle та електронного 

журналу;  

Відповідальні: навчально-методичний відділ 

Термін виконання: протягом березня2017 року 

 

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

підготовку до щорічної наукової конференції університету 

Ректорат ухвалив:  

Інформацію прийняти до уваги. 

 

 



ІІІ. Заслухавши пропозицію ректора МДУ Щербан Т.Д. перенести 

розгляд питання про підготовку до організації літньої школи на наступний 

ректорат у зв’язку з поважною причиною відсутності доповідача 

Ректорат ухвалив:  

перенести розгляд даного питання щодо підготовки до організації 

літньої школи на наступний ректорат. 

 

ІУ. Заслухавши інформацію відповідального секретаря ПК Медвідь Л.І. 

про стан підготовки до роботи ПК  

Ректорат ухвалив:  

1) активізувати профорієнтаційну роботу факультетів та кафедр МДУ 

серед учнів та випускників загальноосвітніх навчальних закладів міста та 

області з метою залучення їх на навчання;  

Відповідальні: декани, зав. кафедрами,   

відповідальний секретар ПК 

Термін виконання: березень – червень 2017 р. 

2) активізувати профорієнтаційну роботу випускових кафедр МДУ серед 

учнів та випускників загальноосвітніх навчальних закладів міста та області 

щодо популяризації нових спеціальностей; 

Відповідальні: декани, зав. випускових  кафедр, 

відповідальний секретар ПК 

Терміни: березень – червень 2017 р. 

 

3) узгодити роботу факультетів та кафедр МДУ в напрямі співпраці з 

Приймальною комісією з метою проведення успішного прийому студентів у 

2017 році; 

Відповідальні: декани, зав. кафедрами,   

відповідальний секретар ПК 

Терміни: березень – червень 2017 р. 

 

4) активізувати профорієнтаційну роботу з метою залучення до навчання 

в університеті випускників вищих навчальних закладах І-ІІ рівня акредитації 

м. Мукачева та Закарпатської і області та посилити відповідальність 

приймальної комісії, деканатів, дирекції коледжів МДУ щодо проведення 

роз’яснювальної роботи серед випускників для успішної організації прийому 

на навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра (на скорочену 

програму підготовки та на старші курси; 

Відповідальні: директори коледжів, декани,  

зав. кафедрами,  відповідальний секретар ПК 

Терміни: березень – червень 2017 р. 

 

5) провести моніторинг обсягів випуску бакалаврів, спеціалістів та 

магістрів Університету та за наслідками аналізу показників активізувати 



розяснювально-інформаційну роботу з випускниками щодо продовження 

навчання для здобуття освітнього ступеня магістра та доктора філософії;  

Відповідальні: декани, зав. випусковими 

кафедрами, начальник навчально-виробничого 

відділу новітніх технологій, відповідальний 

секретар ПК  

Терміни: березень-липень  2017 р. 

 

6) з метою удосконалення системи інформування вступників та 

забезпечення їм зручних умов для ознайомлення з документами приймальної 

комісії тощо оновити інформаційні стенд приймальної комісії та регулярно 

інформувати вступників через офіційний сайт Вузу щодо етапів вступної 

кампанії та її особливості;  

Відповідальні: відповідальний секретар ПК  

Терміни: березень-серпень 2017 р. 

 

7) розширити практику проведення кафедрами університету конкурсів та 

інших заходів щодо популяризації та підвищення іміджу своєї спеціальності; 

Відповідальні: декани, зав. кафедрами,   

Терміни: березень – червень 2017 р. 

 

8) розглянути можливість створення бази випускників університету з метою 

профорієнтації випускників.  

Відповідальні: зав. кафедрами, начальник  відділу 

практики та працевлаштування, декани, зав. 

кафедрами 

Терміни: березень 2017 р. 

 

ІУ. Заслухавши інформацію начальника навчально-методичного відділу 

Ланьо Г.В. про проведення ректорських контрольних робіт 

Ректорат ухвалив:  

1) продовжити систематичний моніторинг якості знань студентів  

Відповідальні: декани, завідувачі  кафедрами, 

 навчально-методичний відділ 

Термін виконання: протягом року (постійно). 

 

2) на засіданнях кафедр провести аналіз ректорських контрольних робіт 

Відповідальні: завідувачі  кафедрами 

                                                 Термін виконання: протягом року (постійно). 

 



3) провести КРК у групі ПО-1м згідно графіку та подати уточнену 

інформацію щодо результатів проведення на педагогічному факультеті 

Відповідальні: декан педагогічного 

факультету, начальник навчально-методичного 

відділу 

                                                 Термін виконання: до 3 квітня 2017 р. 

 
 


