
УВЕДЕНО В ДІЮ 

наказом Мукачівського  

державного університету 

№ 330-з від 30.10.2015 р. 

 

 

РІШЕННЯ 

вченої ради Мукачівського державного університету 

 

від 29 жовтня 2015 р., протокол №3 
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Заслухавши та обговоривши доповідь відповідального секретаря ПК 

Питьовки О.Ю. «Про роботу приймальної комісії Мукачівського державного 

університету у 2015 році» Вчена рада ухвалила: 

1. Звіт відповідального секретаря приймальної комісії про роботу 

приймальної комісії у 2015 році затвердити. 

2. Визнати роботу приймальної комісії по організації та проведенню 

прийому на навчання у 2015 році задовільною. 

3. З метою ефективної організації прийому у 2016 році активізувати 

профорієнтаційну та агітаційно-роз`яснювальну роботу кафедр університету 

в навчальних закладах, на підприємствах та установах області. 

Відповідальні: зав. кафедрами,  

відповідальний секретар приймальної комісії 

Термін виконання: листопад 2015р. – червень 2016 р.  

4. З метою організації прийому до МДУ у 2016 році забезпечити 

оприлюднення інформації про перелік конкурсних предметів у сертифікаті 

ЗНО, особливості прийому на навчання на денну та заочну форми навчання, 

про можливості здобуття освіти за іншим напрямом підготовки, 

спеціальністю (перехресний вступ). 

Відповідальні: відповідальний секретар приймальної комісії 



Термін виконання: листопад 2015р.– квітень 2016 р. 

2. Забезпечити проведення роз’яснювальної роботи серед студентів-

випускників Мукачівського державного університету, Виноградівського 

державного коледжу та Мукачівського гуманітарно-педагогічного коледжу 

щодо особливостей вступу на відповідний освітньо-кваліфікаційний рівень. 

Відповідальні: декани факультетів, директори коледжів,  

завідувачі кафедрами, відповідальний секретар приймальної комісії 

Термін виконання: січень – червень 2016 р.  

3. Продовжити практику проведення вебінарів з метою залучення 

випускників інших регіонів для вступу на спеціальності до МДУ.  

Відповідальні: декани факультетів, завідувачі кафедрами,  

відповідальний секретар приймальної комісії 

Термін виконання: січень – травень 2016 р.  

4. Вивчити шляхи оптимізації використання кадрового складу вузу для 

роботи приймальної комісії МДУ. 

Відповідальні: начальник відділу кадрів, в.о. проректора з науково-

педагогічної роботи та економічних питань – головний бухгалтер, 

відповідальний секретар приймальної комісії 

Термін виконання: лютий 2016 р. 
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