
УВЕДЕНО В ДІЮ 

Наказ МДУ 

від 22.09.14 р. 

№161-з 

Рішення Вченої ради 

Мукачівського державного університету 

від 18.09.2014 р. (протокол №2) 

 

Підсумки роботи МДУ за 2013/2014 н.р.  

і завдання на 2014/2015 н.р. 

 

 Заслухавши та обговоривши доповідь Вчена рада відмічає, що 

протягом 2013/2014 н.р. колектив університету домігся певних успіхів у 

становленні та розвитку вузу, поліпшенні навчально-виховної, наукової 

роботи, у створенні належних умов для роботи і навчання, а саме:  

 зміст підготовки фахівців ведеться згідно нормативних вимог, галузевих 

стандартів, освітньо-професійних програм, освітньо-кваліфікаційних 

характеристик, робочих навчальних програм; 

 зараховано 1154 студентів (427 на місця державного бюджету, 727 на 

місця, що фінансуються за кошти фізичних осіб); 

 акредитовано13 напрямів та спеціальностей вузу згідно відповідних 

термінів ліцензії; 

 ліцензовано напрям підготовки «Професійна освіта. Дизайн» за освітньо-

кваліфікаційним рівнем «Бакалавр»; 

 видано 101 методичне видання, серед яких 8 опорних конспектів лекцій, 1 

навчальний посібник, 4 лабораторних практикума;  

 проведено І етап Всеукраїнської олімпіади з 15 напрямів та предметів, 

взято участь у ІІ етапі вказаної олімпіади, здобуто 1 диплом ІІІ ступеня;  

 підготовлено та проведено 5 конференцій (2 міжнародні); 

 захищено 1 докторську дисертацію, 10 кандидатських дисертацій; 

 відкрито аспірантуру за спеціальностями «Економіка та управління 

національним господарством», «Розвиток продуктивних сил і регіональна 

економіка»; 

 друкованому періодичному виданню «Науковий вісник Мукачівського 

державного університету» присвоєно міжнародний стандартний номер ISSN; 

 зареєстровано друковане періодичне видання Науковий вісник 

Мукачівського державного університету. Серія «Економіка»; 

 проведено ряд заходів з організаційно - виховної роботи; 

 та ін.  

 Однак у роботі колективу мали місце ряд упущень та недоліків, на які 

вказано у доповіді та виступах. Виходячи з цього, Вчена рада постановляє. 

 



1. Підготувати, обговорити та затвердити Статут МДУ на конференції 

трудового колективу, концепцію розвитку вузу, перспективний план 

діяльності. 

Відповідальні: ректор 

Термін: до 1.11 2014 р. 

2. Упорядкувати основні структурні підрозділи з метою оптимізації 

управлінської діяльності університету, ефективного використання 

бюджетних коштів, враховуючи контингент студентів. 

Відповідальні: ректор 

Термін: постійно. 

3. Розробити та затвердити (в установленому порядку) навчальні плани 

для студентів 2015 року вступу з дотриманням вимог нормативних 

документів, наказів МОН України, відповідно до штатної чисельності 

студентів. Збалансувати навчальні плани для студентів 2014 року 

вступу (употочити).  

Відповідальні: завідувачі 

випускових кафедр 

Термін: до 1.03. 2015 

р.(згідно встановленого 

графіку). 

4. Розробити заходи щодо покращення практичної підготовки студентів 

та їх працевлаштування. 

Відповідальні: проректор 

з науково-педагогічної 

роботи 

Термін: до 10.10. 2014 р. 

5. Розробити «Положення про електронний навчально-методичний 

комплекс навчальної дисципліни». 

Відповідальні: начальник 

навчально-методичного 

центру освітніх технологій 

Термін: до 1.11. 2014 р. 

6. Вивчити питання поетапного введення в дію модульного середовища. 

Відповідальні: проректор 

з науково-педагогічної 

роботи 

Термін: до 1.11 2014 р. 

7. Посилити контроль за:  

 трудовою дисципліною викладачів та працівників університету;  

 відвідуванням занять студентами; 

 дотриманням викладачами вимог щодо виставлення результатів 

навчальних досягнень у нормативних документах. 

Відповідальні: керівники 

відповідних структурних 

підрозділів 



Термін: протягом року. 

8. З метою збільшення контингенту студентів активізувати 

профорієнтаційну роботу серед: 

 випускників шкіл, коледжів для подальшого зарахування на 1 курс; 

Відповідальні: 

відповідальний секретар 

ПК, декани. 

Термін: протягом року 

 старших класів для навчання школярів на підготовчих курсах; 

Відповідальні: директор 

центру довузівської 

підготовки 

Термін: до 1.11. 2014 р. 

 випускників коледжів університету для продовження їх навчання за 

скороченою програмою або на старших курсах. Вивчити питання 

можливості зарахування випускників Виноградівського державного 

коледжу на скорочену програму навчання; 

Відповідальні: 
відповідальний секретар 

ПК, декани, директори 

коледжів. 

Термін: протягом року. 

 випускників-бакалаврів для продовження їх навчання на освітньо-

кваліфікаційному рівні «Спеціаліст» або «Магістр». 

Відповідальні: декани, 

зав. вип.  каф. 

Термін: протягом року. 

9. Вивчити можливість розширення ліцензованих обсягів магістратури за 

всіма спеціальностями за рахунок ліцензованих місць освітньо - 

кваліфікаційного рівня «Спеціаліст». 

Відповідальні: проректор 

з науково-педагогічної 

роботи. 

Термін: до 10.10. 2014 р. 

10. Вивчити можливість створення наукової лабораторії університету. 

Відповідальні: проректор 

з науково-педагогічної 

роботи 

Термін: до 01.12. 2014 р. 

11. Розробити положення про: 

 порядок видання монографій з метою відшкодування затрат за рахунок 

університету на їх видання; 

 проведення конкурсу наукових видань працівників університету. 



Відповідальні: проректор 

з науково-педагогічної 

роботи 

Термін: до 1.11. 2014 р. 

12. Активізувати роботу по укладанню госпдоговірних робіт із залученням 

до їх виконання студентів. 

Відповідальні: проректор 

з науково-педагогічної 

роботи, зав. випусковими 

кафедрами. 

Термін: протягом року. 

13. Сприяти подальшому розвиткові студентського самоврядування, 

розширенню участі громадських студентських організацій в управлінні 

навчально-виховним процесом в університеті. 

Відповідальні: 
відповідальний за виховну 

роботу в університеті, 

декани. 

Термін: протягом року. 

14. Ліцензувати спеціальності (напрями підготовки) згідно потреб ринку 

працевлаштування. Сформувати ліцензійну справу щодо підвищення 

кваліфікацій за спеціальностями вузу.  

Відповідальні: начальник 

ВАЛ, декани. 

Термін: до 01.11. 2014 р. 

 

15. Провести роботу щодо модернізації устаткування в лабораторіях та 

створення нових лабораторій за напрямом підготовки 

«Машинобудування» 

Відповідальні: проректор з 

АГР 

Термін: до 30.06.2015 р. 

16. Контроль за виконанням даного рішення покласти на проректорів 

відповідно до їх функціональних обов’язків. 

 

 

 
 

Голова Вченої ради                                 Т.Д. Щербан 

 

Вчений секретар                  К.Й. Пугачевська 

 


