
 УВЕДЕНО В ДІЮ 

Наказ МДУ 

від 03.12.14 р. 

№214-з 

Рішення Вченої ради 

Мукачівського державного університету 

від 02.12.2014 р. (протокол №5) 

 

Про навчально-методичну, наукову і виховну роботу 

 факультету туризму і готельно-ресторанного бізнесу 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію декана факультету туризму та 

готельно-ресторанного бізнесу Лужанської Т.Ю. та комісії про результати 

перевірки факультету Вчена рада ухвалила: 

І. Роботу факультету туризму та готельно-ресторанного бізнесу 

визнати задовільною. 

ІІ. Деканату спільно з кафедрами факультету: 

1. Привести у відповідність до нормативних вимог ведення журналу-

реєстру видачі документів про освіту, журналу реєстрації видачі 

студентських квитків, журналу реєстрації заліково-екзаменаційних 

відомостей, заліково-екзаменаційних листків та навчальних карток студентів.  

Термін: 

до 01.01.2015 р. 

2. Вжити заходів щодо покращення відвідування студентами 

факультету навчальних занять. Навчальній частині перевірити та надати 

інформацію щодо стану відвідування студентами занять 

Термін: 

до 01.04.2015 р. 

3. Активізувати роботу щодо працевлаштування випускників 

пільгових категорій, шляхом формування електронної бази потенційних 

роботодавців, проведення круглих столів та інших форм співпраці з 

роботодавцями. 

Термін: 

постійно 

4. Завершити роботу щодо узагальнення бази даних про пільговиків-

чорнобильців, сиріт та інвалідів (копії довідок і посвідчень) та ведення 

журналу руху контингенту студентів. 

Термін: 

01.01.2015р. 

5. При формуванні навчального навантаження на 2015/2016 н.р. не 

допускати фактів недотримання норм Ліцензійних умов щодо кількості 

навчальних дисциплін та лекційних занять, які викладаються науково-

педагогічним складом факультету. 

Термін: 

до 01.09.2015 р. 



6. Забезпечити видання методичних розробок та рекомендацій згідно 

затвердженого плану, врахувавши вимоги Європейської кредитної 

трансферно-накопичувальної системи. 

Термін: 

постійно 

7. Сформувати електронні версії навчально-методичного забезпечення 

з дисциплін на рівні 30% від їх загальної кількості, з метою формування 

електронної бази в бібліотеці університету.  

Термін: 

до 01.06.2015р. 

8. Запровадити у практику проведення внутрішньофакультетського 

контролю готовності кафедр до навчального семестру, що передбачає аналіз 

наявності інформаційно-методичного забезпечення навчальних дисциплін. 

Аналіз результатів контролю розглядати на засіданнях факультетської 

фахової комісії та Вченої ради факультету.  

Термін: 

до 01.09.2015р. 

9. Випусковим кафедрам запровадити в навчальному процесі 

виконання студентами комплексу індивідуальних науково-дослідних завдань 

на засадах безперервності та наступності наукової тематики за схемою: 

курсова робота (проект) з дисципліни – кваліфікаційна робота бакалавра – 

дипломна (магістерська) робота (проект) на рівні підготовки спеціалістів 

(магістрів). 

Термін: 

постійно 

10. Деканату посилити контроль за виставленням в облікових 

документах результатів модульного контролю викладачами факультету. 

Термін: 

постійно 

11.Активізувати роботу щодо проведення міжкафедральних наукових 

та методичних семінарів на факультеті. 

Термін: 

постійно 

12. Організувати роботу з укладання госпдоговірних наукових робіт із 

залученням до їх виконання студентів. 

Термін: 

постійно 

13. Забезпечити збільшення кількості наукових публікацій та цитувань 

у виданнях, що внесені до наукометричних баз. Посилити роботу щодо 

видання навчальних посібників, підручників та монографій.  

Термін: 

постійно 

14. Активізувати роботу щодо участі факультету у виставках та 

форумах на всеукраїнському та міжнародному рівнях. Залучати молодих 

вчених до участі у грантових програмах всеукраїнського рівня (гранти 



Президента України для підтримки наукових досліджень молодих вчених та 

конкурс на отримання стипендій Кабінету Міністрів України для молодих 

вчених). 

Термін: 

постійно 

15. Підвищити роль студенського самоврядування на факультеті. На 

засіданнях Вченої ради факультету заслуховувати її членів про виконану 

роботу. 

Термін: 

постійно 

16. Організувати індивідуально-виховну роботу зі студентами, які не 

відвідують навчальні заняття без поважних причин, порушниками 

дисципліни, студентами, які мають академзаборгованість тощо. 

Термін: 

постійно 

17. Ввести в практику фіксацію вичитки академгодин, за формою, де 

зазначається дата проведення, тема академгодини, підпис куратора. 

Термін: 

постійно 

18. Активізувати чергування викладачів у гуртожитку з метою 

обговорення зі студентами дотримання санітарно-гігієнічних норм, 

відповідального ставлення до збереження майна гуртожитку, організації 

культурного відпочинку студентів у вільний час. 

Термін: 

постійно 

19. Удосконалити роботу методоб´єднання кураторів з метою 

складання планів семінарів для наставників академічних груп з питань 

покращення виховної роботи та активізації гуманітарної політики зі 

студентами, підвищення патріотизму, національно-громадянського 

виховання.  

Термін: 

постійно 

ІІІ. Про проведену роботу по виконанню даного рішення декану 

факультету туризму та готельно-ресторанного бізнесу інформувати ректора 

до 01.04.2015 р. та 01.09.2015 р. 

 

 

Голова Вченої ради                                 Т.Д. Щербан 

 

Вчений секретар                  К.Й. Пугачевська 

 

 


