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Графік 

проведення засідань у 2019–2020 навчальному році 

 

№ 

з/п 
Дата Назва Аудиторія 

Відповідальний за 

проведення 

1. 
Щопонеділка, 

10:00 
Ректорат. Робоча нарада 

Корпус №1 

213 
Перший проректор  

2. 
3-й понеділок, 

14:30 

Засідання ради з 

організації виховної 

діяльності 

Корпус № 2 

206 

Помічник проректора з 

науково-педагогічної 

роботи (міжнародні 

зв’язки)  

3. 
4-й тиждень 

місяця 

Засідання студентських 

наукових товариств 

На 

факультетах 

Декани факультетів, 

завідувачі кафедр, 

керівники СНТ 

4. 
1-й вівторок, 

15:00 

Наукова рада (вересень, 

жовтень, грудень, червень) 

Корпус №1 

213 
Перший проректор 

5. 
2-й вівторок, 

15:00 
Засідання профкому 

Корпус № 2 

208 
Голова профкому 

6. 
3-й вівторок, 

14:30 
Засідання кафедр 

Приміщення 

кафедр  
Завідувачі кафедр  

7. 
4-й вівторок, 

14:30 

Рада молодих вчених МДУ 

(вересень, жовтень, 

листопад, січень, лютий, 

квітень, травень) 

Корпус №1 

213 
Голова ради 

8. 
1-а середа, 

14:30 

Науково-методична рада 

(жовтень, грудень, 

березень, травень) 

Корпус №1 

213 
Перший проректор  

9. 

2-а середа, 

14:30 

 

Науково-методичні 

семінари для 

професорсько-

викладацького складу 

кафедр (жовтень, листопад, 

грудень, березень, квітень) 

На 

факультетах 

Декани факультетів, 

завідувачі кафедр 

10. 
3-я середа, 

14:30 
Вчені ради факультетів 

На 

факультетах 
Декани факультетів 

11. 

4-а середа, 

10:00 

 

Вчена рада МДУ 

(серпень, вересень, 

жовтень, листопад, 

грудень, 

лютий, березень, травень, 

червень) 

Корпус №1 

213 
Вчений секретар 

12 
1-а п’ятниця, 

14:30 

Проведення нарад робочої 

групи з питань 

упровадження технологій 

дистанційного навчання 

Корпус №1 

213 

Завідувач навчальної 

лабораторії з розвитку 

ДН та АСУ 
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План 

засідань ректорату 

на 2019–2020 навчальний рік 
 

Дата Порядок денний  Доповідач,  

комісія, яка 

готує 

питання до 

розгляду 

Відповідальні за 

підготовку 

проекту рішення 

Вересень, 2 1. Про підготовку факультетів 

університету до нового навчального 

року 

Декани 

факультетів 

Проректор з 

науково-

педагогічної 

роботи 

2. Про готовність матеріально-технічної 

бази університету до нового 

навчального року 

Проректор із 

соціальних та 

організаційних 

питань, декани 

факультетів 

Проректор із 

соціальних та 

організаційних 

питань, декани 

факультетів 

3. Про затвердження графіку 

навчального процесу. 

Проректор з 

науково-

педагогічної 

роботи 

Проректор з 

науково-

педагогічної 

роботи, начальник 

навчального 

відділу, завідувач 

навчальної 

лабораторії з 

організації 

практик та 

працевлаштування 

випускників   

4. Різне.   

Вересень, 9 Робоча нарада   

Вересень, 

16 

Робоча нарада   

Вересень, 

23 

Засідання ректорату: 

1. Про розвиток системи внутрішнього 

забезпечення якості економіко-

правового факультету у 2018-2019 навч. 

році 

Декан 

економіко-

правового 

факультету  

Декан економіко-

правового 

факультету, 

завідувачі кафедр 

економіко-

правового 

факультету, 

голова студради 

економіко-

правового 

факультету 

 2.  Про виконання рішень ректорату у 

2018-2019 навч. році 

Перший 

проректор, 

начальник 

навчального 

відділу 

Перший 

проректор, 

начальник 

навчального 

відділу 

 3. Різне   
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Вересень, 

30 

Робоча нарада   

Жовтень, 7 Робоча нарада    

Жовтень, 

21 
 

Засідання ректорату: 

1. Про результати перевірки звітної 

документації кафедр за 2018-2019 

навчальний рік 

Начальник 

навчального 

відділу 

Проректор з 

науково-

педагогічної 

роботи, начальник 

навчального 

відділу 

2. Про результати літньої 

екзаменаційної сесії 2018-2019 

навчального року та ліквідації 

академічних заборгованостей 

 

Декани 

факультетів, 

завідувачі 

кафедр 

 

Проректор з 

науково-

педагогічної 

роботи, декани 

факультетів, 

начальник 

навчального 

відділу  

3. Про прогнозоване виконання 

державного замовлення у 2019-2020 

навч. Році за ОС «Бакалавр» та ОС 

«Магістр» 

Декани 

факультетів 

Проректор з 

науково-

педагогічної 

роботи, декани 

факультетів, 

начальник 

навчального 

відділу 

4. Про розвиток системи внутрішнього 

забезпечення якості факультету 

філології та масових комунікацій у 

2018-2019 навч. Році 

Декан 

факультету 

філології та 

масових 

комунікацій 

Декан факультету 

філології та 

масових 

комунікацій, 

завідувачі кафедр 

факультету 

філології та 

масових 

комунікацій, 

голова студради 

факультету 

філології та 

масових 

комунікацій 

5. Про забезпечення студентів 

університету навчальними 

підручниками з дисциплін фахової 

підготовки на 2019 –2020 навч. Рік 

Директор  

наукової 

бібліотеки 

Директор  

наукової 

бібліотеки 

6. Різне   

Жовтень, 

28 

Робоча нарада   

Листопад, 4 Робоча нарада   

Листопад, 

11 

Робоча нарада   



7 

 

Листопад, 

18 

 

Засідання ректорату: 

1. Про надання платних послуг на 

факультетах МДУ 

 

Начальник 

юридичного 

відділу, 

начальник 

планово-

фінансового 

відділу 

Начальник 

юридичного 

відділу, начальник 

планово-

фінансового 

відділу 

2. Про розвиток системи внутрішнього 

забезпечення якості факультету 

іноземних мов у 2018-2019 навч. Році 

Декан 

факультету 

іноземних мов 

Декан факультету 

іноземних мов, 

завідувачі кафедр 

факультету 

іноземних мов, 

голова студради 

факультету 

іноземних мов 

3. Про результати виконання 

ректорських контрольних робіт. 

Проректор з 

науково-

педагогічної 

роботи 

Проректор з 

науково-

педагогічної 

роботи, начальник 

навчального 

відділу, завідувач 

навчальної 

лабораторії із 

забезпечення 

якості освіти, 

декани 

факультетів 

4. Про результати роботи Центру 

«Донбас-Україна» 

Керівник 

Центру 

«Донбас-

Україна» 

Відповідальний 

секретар 

приймальної 

комісії, керівник 

Центру «Донбас-

Україна» 

5. Про соціальний захист працівників та 

студентів 

Голова 

профспілки 

Голова 

профспілки 

6. Різне   

Листопад, 

25 

Робоча нарада   

Грудень,  2 Робоча нарада   

Грудень, 9 Робоча нарада   

Грудень, 16 1. Про розвиток системи внутрішнього 

забезпечення якості факультету 

грецької філології та перекладу у 2018-

2019 навч. Році 

Декан 

факультету 

грецької 

філології та 

перекладу 

Декан факультету 

грецької філології 

та перекладу, 

завідувачі кафедр 

факультету 

грецької філології 

та перекладу, 

голова студради 

факультету 

грецької філології 

та перекладу 
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2. Про організацію виховної роботи в 

студентському гуртожитку 

Заступники 

деканів з 

виховної 

роботи, 

фахівець з 

виховної 

роботи зі 

студентами 

гуртожитку 

Проректор з 

науково-

педагогічної 

роботи 

(міжнародні 

зв’язки),   

заступники 

деканів з виховної 

роботи, 

фахівець з 

виховної роботи зі 

студентами 

гуртожитку 

3. Про результати роботи відділу кадрів 

та напрями роботи у 2020 р. 

Начальник 

відділу кадрів 

Перший 

проректор, 

начальник відділу 

кадрів 

4. Про результати роботи юридичного 

відділу та напрями роботи у 2020 р. 

Начальник 

юридичного 

відділу 

Перший 

проректор, 

начальник 

юридичного 

відділу 

5. Про стан роботи зі студентами 

соціально незахищених категорій 

Декани 

факультетів 

Проректор з 

науково-

педагогічної 

роботи 

(міжнародні 

зв’язки), 

декани 

факультетів 

6. Різне   

Грудень, 23  Робоча нарада   

Грудень, 30  Робоча нарада   

Січень, 13 Робоча нарада   

Січень, 20 Засідання ректорату: 

1. Про розвиток системи внутрішнього 

забезпечення якості історичного 

факультету у 2018-2019 навч. Році 

Декан 

історичного 

факультету  

Декан історичного 

факультету, 

завідувачі кафедр 

історичного 

факультету, 

голова 

студентської ради 

історичного 

факультету 

 2. Про виконання індивідуальних 

графіків навчання студентів у І семестрі 

2019-2020 навч. Року 

Декани 

факультетів 

Проректор з 

науково-

педагогічної 

роботи, начальник 

навчального 

відділу, декани 

факультетів 
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 3. Про результати роботи загального 

відділу та напрями роботи у 2020 р. 

Начальник 

загального 

відділу 

Перший 

проректор, 

начальник 

загального відділу 

 4. Про результати роботи відділу 

інформації та зв’язків з громадськістю 

та напрями роботи у 2020 р. 

Начальник 

відділу 

інформації та 

зв’язків з 

громадськістю  

Проректор з 

науково-

педагогічної 

роботи 

(міжнародні 

зв’язки), 

начальник відділу 

інформації та 

зв’язків з 

громадськістю 

 5. Різне   

Січень, 27 Робоча нарада   

Лютий, 3 Робоча нарада   

Лютий, 10  Робоча нарада   

Лютий, 17 Засідання ректорату: 

1. Про результати роботи наукової 

бібліотеки у 2019 році 

Директор 

наукової 

бібліотеки 

Директор 

наукової 

бібліотеки 

2. Про ефективність використання 

технічного обладнання і програмного 

забезпечення в освітньому процесі в 

МДУ 

Проректор із 

соціальних та 

організаційних 

питань, 

начальник 

відділу 

технічних 

засобів 

навчання 

Проректор із 

соціальних та 

організаційних 

питань, начальник 

відділу технічних 

засобів навчання 

3 . Різне   

Лютий, 24 Робоча нарада   

Березень, 2 Робоча нарада   

Березень, 

16 

Засідання ректорату:  

1. Про працевлаштування випускників 

ступенів бакалавра та магістра 2019 

року 

Проректор з 

науково-

педагогічної 

роботи, 

декани 

факультетів 

Декани 

факультетів, 

завідувач 

навчальної 

лабораторії з 

організації 

практик та 

працевлаштування 

випускників   
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2. Про впровадження елементів 

дистанційного навчання в освітній 

процес 

Завідувач 

навчальної 

лабораторії з 

розвитку ДН 

та АСУ  

Проректор з 

науково-

педагогічної 

роботи, завідувач 

навчальної 

лабораторії з 

розвитку ДН та 

АСУ 

3. Різне   

Березень, 

23 

Робоча нарада   

Березень, 

30 

Робоча нарада   

Квітень, 6 Робоча нарада   

Квітень, 13 

 
Засідання ректорату:  

1. Про результати роботи практичного 

психолога МДУ в 2019-2020 навч. Р. 

Практичний 

психолог 

Проректор з 

науково-

педагогічної 

роботи, 

практичний 

психолог 

2. Про діяльність редакційно-

видавничого відділу МДУ  

Начальник 

редакційно-

видавничого 

відділу 

Проректор з 

науково-

педагогічної 

роботи  

(міжнародні 

зв’язки), 

начальник 

редакційно-

видавничого 

відділу 

3. Про результати зимової 

екзаменаційної сесії 2019-2020 та 

ліквідацію академічних 

заборгованостей  

Декани 

факультетів, 

завідувачі 

кафедр 

Декани 

факультетів, 

завідувачі кафедр, 

начальник 

навчального 

відділу 

4. Різне.   

Квітень, 27 Робоча нарада   

Травень, 4 Робоча нарада   

Травень, 11 Робоча нарада   

Травень, 18 Робоча нарада   

Травень, 25 Робоча нарада   

Червень, 1 Робоча нарада   

Червень, 15 Засідання ректорату:  

1.Про результати виконання 

ректорських контрольних робіт 

Проректор з 

науково-

педагогічної 

роботи 

Проректор з 

науково-

педагогічної 

роботи, начальник 

навчального 

відділу, декани 

факультетів 
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2. Про виконання індивідуальних 

графіків навчання студентів у ІІ 

семестрі 2019-2020 навч. Р. 

 

Декани 

факультетів 

Проректор з 

науково-

педагогічної 

роботи, начальник 

навчального 

відділу, декани 

факультетів 

3. Різне   

Червень, 22  Робоча нарада   
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План 

засідань вченої ради на 2019–2020 навчальний рік 

 

Порядок денний 

Підготовку 

питань до 

розгляду 

забезпечують 

Доповідачі 

Відповідаль

ні за 

підготовку 

проекту 

рішень 

1-е засідання,  

серпень, 28, середа, 10:00 

1. Про зміни у складі вченої ради 

МДУ. 

Перший проректор, 

вчений секретар 
Перший проректор 

Перший 

проректор, 

вчений 

секретар 

2. Про діяльність МДУ у 2018-2019 

н. р. та пріоритетні напрямки роботи 

в 2019-2020 н. р. 

Декани 

факультетів, 

керівники 

структурних 

підрозділів 

Ректор 
Перший 

проректор 

3. Про затвердження: 

– змін в розподілі ставок ПВС 

університету; 

– обсягів навчального навантаження 

кафедр університету; 

– змін в робочих навчальних планах 

спеціальностей університету; 

 

- Плану роботи МДУ на 2019-2020 

н. р.; 

 

 

 

- організаційної структури МДУ. 

 

Перший проректор, 

начальник планово-

фінансового 

відділу, головний 

бухгалтер, 

начальник 

навчального 

відділу 

 

 

 

 

 

Перший проректор 

 

 

 

Перший проректор, 

начальник 

юридичного 

відділу 

 

Начальник 

навчального 

відділу 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перший проректор 

 

 

 

 

 

Перший проректор 

 

 

Перший 

проректор, 

начальник 

планово-

фінансового 

відділу, 

головний 

бухгалтер, 

начальник 

навчального 

відділ 

 

 

Перший 

проректор 

 

 

 

Перший 

проректор, 

начальник 

юридичного 

відділу 

4. Про рекомендацію до участі у 

другому етапі конкурсного відбору 

наукових робіт та науково-технічних 

(експериментальних) розробок 

молодих вчених 

Перший проректор Перший проректор 
Перший 

проректор 

5. Про затвердження до друку та 

поширення мережею Інтернет 

номеру серії «Історія. Політологія» 

наукового видання «Вісник МДУ» 

Перший проректор, 

відповідальний 

редактор 

Перший проректор 

Перший 

проректор, 

відповідальн

ий редактор 
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6. Різне. 
 

 

 

 
 
 

2-е засідання,  

вересень, 25, середа, 10:00 

1. Про якість підготовки фахівців у 

МДУ за результатами роботи 

Екзаменаційних комісій. 

Декани 

факультетів, 

навчальний відділ 

Декани факультетів 

Проректор з 

науково-

педагогічної 

роботи 

2. Про виконання плану 

держзамовлення у 2019 р. 

Проректор з 

науково-

педагогічної 

роботи, начальник 

навчального 

відділу 

Проректор з 

науково-

педагогічної 

роботи 

Проректор з 

науково-

педагогічної 

роботи, 

начальник 

навчального 

відділу 

3. Обговорення та затвердження:  
   

 Звітів стипендіатів  

Кабінету Міністрів України; 

Перший проректор, 

завідувач 

аспірантури 

 

Перший проректор 

 

Перший 

проректор, 

завідувач 

аспірантури 

 змін до складу постійних комісій 

вченої ради МДУ; 

Перший проректор, 

вчений секретар 

 

Перший проректор 
Вчений 

секретар 

 складу ректорату; 

Перший проректор, 

начальник 

навчального 

відділу 

Перший проректор 

Начальник 

навчального 

відділу 

 

 складу науково-методичної ради; 

Перший проректор, 

начальник 

навчального 

відділу 

Перший проректор 

 

Вчений 

секретар 

 

 складу наукової ради; 

Перший проректор, 

завідувач 

аспірантури 

Перший проректор 

 

Вчений 

секретар 

 

 складу ради молодих вчених 

МДУ; 

Перший проректор, 

голова Ради 

молодих вчених 

Перший проректор 

 

Вчений 

секретар 

 

 складу ради з організації виховної 

діяльності; 

Проректор з 

науково-

педагогічної 

роботи (міжнародні 

зв’язки) 

Проректор з 

науково-

педагогічної 

роботи (міжнародні 

зв’язки) 

Вчений 

секретар 

 

 програм складання кандидатських 

іспитів 

Завідувач 

аспірантури 

Завідувач 

аспірантури 

Завідувач 

аспірантури 

4. Про затвердження матеріалів 

акредитаційних справ освітньо-

професійних програм: 

Проректор з науково-

педагогічної роботи, 

начальник 

навчального відділу, 

Проректор з 

науково-

педагогічної 

роботи 

Проректор з 

науково-

педагогічної 

роботи, 
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- Публічне управління та 

адміністрування (ОС «Магістр»)  

- Системний аналіз (ОС «Магістр»)  

- Туризм (ОС «Магістр») 

- Практична психологія (ОС 

«Магістр») 

- Менеджмент організацій і 

адміністрування (ОС «Магістр») 

- Менеджмент. Управління 

фінансово-економічною безпекою 

(ОС «Магістр») 

- Менеджмент. Управління 

закладом загальної середньої освіти 

(ОС «Магістр») 

декани факультетів, 

завідувачі кафедр 

начальник 

навчального 

відділу, 

завідувачі 

кафедр 

5. Різне    

3-тє засідання,  

жовтень, 23, середа, 10:00 

1. Про організацію 

профорієнтаційної роботи та 

підготовку до проведення вступної 

кампанії у 2020 р. 

Приймальна 

комісія, директор 

Центру 

довузівської 

підготовки та 

роботи з 

іноземними 

студентами, декани 

факультетів 

Відповідальний 

секретар 

приймальної 

комісії 

Відповідаль

ний секретар 

приймальної 

комісії, 

директор 

Центру 

довузівської 

підготовки 

та роботи з 

іноземними 

студентами, 

декани 

факультетів 

2. Про готовність матеріально-

технічної бази університету та 

структурних підрозділів до роботи в 

осінньо-зимовий період 

Проректор із 

соціальних та 

організаційних 

питань 

 

Проректор із 

соціальних та 

організаційних 

питань 

 

Проректор із 

соціальних 

та 

організаційн

их питань 

 

3. Про стан організації та 

проведення практик студентів МДУ 

у 2019-2020 н. р.  

Завідувач 

навчальної 

лабораторії з 

організації практик 

та 

працевлаштування 

випускників 

Завідувач 

навчальної 

лабораторії з 

організації практик 

та 

працевлаштування 

випускників 

Проректор з 

науково-

педагогічної 

роботи, 

завідувач 

навчальної 

лабораторії з 

організації 

практик та 

працевлашту

вання 

випускників  

4. Про зарахування до докторантури 

та призначення наукових 

консультантів. 

Перший проректор, 

завідувач 

аспірантури  

 

Перший проректор 

 

Перший 

проректор, 

завідувач 

аспірантури  
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6. Про присвоєння вчених звань Вчений секретар Вчений секретар 
Вчений 

секретар 

7. Про затвердження: 

– тем дисертаційних досліджень 

здобувачів вищої освіти ступеня 

доктора філософії набору 2019 р.; 

– індивідуальних навчальних планів 

здобувачів вищої освіти ступеня 

доктора філософії набору 2019 р.; 

– індивідуальних планів наукової 

роботи здобувачів вищої освіти 

ступеня доктора філософії набору 

2019 р. 

- звіту про виконання 

індивідуального плану наукової 

роботи здобувачів вищої освіти 

ступеня доктора наук і переведення 

на наступний рік підготовки. 

 

- Матеріалів акредитацій-них 

справ освітньо-наукових програм: 

- Історія та археологія 

- Політологія 

 

Перший проректор, 

завідувач 

аспірантури 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Завідувач 

аспірантури, 

завідувачі кафедр 

 

Перший проректор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Завідувач 

аспірантури 

Перший 

проректор, 

завідувач 

аспірантури 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Завідувач 

аспірантури, 

завідувачі 

кафедр 

8. Різне    

4-те засідання,  

листопад, 27, середа, 10:00 

1. Про особливості організації 

навчання в осінньо-зимовий період. 

Проректор з 

науково-

педагогічної 

роботи, начальник 

навчального 

відділу 

Проректор з 

науково-

педагогічної 

роботи, начальник 

навчального 

відділу 

Проректор 

з науково-

педагогічної 

роботи, 

начальник 

навчального 

відділу 

2. Про результати роботи 

приймальної комісії МДУ під час 

вступної кампанії 2019 р. 

Приймальна 

комісія 

Відповідальний 

секретар 

приймальної 

комісії, завідувач 

аспірантури  

Відповідаль

ний секретар 

приймальної 

комісії, 

завідувач 

аспірантури 
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3. Про підготовку до державної 

атестації за ступенем магістра. 

Проректор з 

науково-

педагогічної 

роботи, навчальний 

відділ, декани 

факультетів 

Проректор з 

науково-

педагогічної 

роботи 

Проректор з 

науково-

педагогічної 

роботи, 

навчальний 

відділ, 

декани 

факультетів 

4. Про підсумки рейтингового 

оцінювання студентів МДУ у  

2018-2019 р. 

Проректор з 

науково-

педагогічної 

роботи, начальник 

навчального 

відділу, декани 

факультетів 

Проректор з 

науково-

педагогічної 

роботи 

Проректор з 

науково-

педагогічної 

роботи, 

начальник 

навчального 

відділу, 

декани 

факультетів 

5. Про атестацію аспірантів МДУ (ІV 

року навчання). 

Завідувач 

аспірантури, 

завідувачі кафедр 

Перший проректор 
Завідувач 

аспірантури 

6. Про встановлення нумерації 

додатків для випускників ступенів 

бакалавра та магістра у 2019-2020 

навч. Році 

Проректор з 

науково-

педагогічної 

роботи, начальник 

навчального 

відділу 

Проректор з 

науково-

педагогічної 

роботи 

Проректор з 

науково-

педагогічної 

роботи, 

начальник 

навчального 

відділу 

7. Про затвердження до друку та 

поширення мережею Інтернет 

номерів серій «Право», 

«Економіка», «Філологія», 

«Філософія, культурологія, 

соціологія» наукового видання 

«Вісник МДУ» 

Перший проректор, 

відповідальний 

редактор 

Перший проректор 

Перший 

проректор, 

відповідальн

ий редактор 

8. Різне    

5-те засідання,  

грудень, 18, середа, 10:00 

1. Про виконання плану підвищення 

кваліфікації НПП університету. 

Перший проректор, 

директор Центру 

підвищення 

кваліфікації та 

післядипломної 

освіти, декани 

факультетів 

Директор Центру 

підвищення 

кваліфікації та 

післядипломної 

освіти 

Перший 

проректор, 

директор 

Центру 

підвищення 

кваліфікації 

та 

післядиплом

ної освіти 

2. Звіт голів спеціалізованих вчених 

рад МДУ за 2019 р. 

Перший проректор, 

голови 

спеціалізованих 

вчених рад 

Перший проректор, 

голови 

спеціалізованих 

вчених рад 

Перший 

проректор, 

голови 

спеціалізова
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них вчених 

рад 

 

3. Про затвердження:  

- Правил прийому до МДУ у 2020 р. 

 

 

- Звітів про виконання 

держбюджетних тем. 

Відповідальний 

секретар 

приймальної 

комісії 

 

 

Наукові керівники 

тем 

Відповідальний 

секретар 

приймальної 

комісії 

 

Перший проректор, 

наукові керівники 

тем 

Відповідаль

ний секретар 

приймальної 

комісії 

 

 

Перший 

проректор, 

наукові 

керівники 

тем 

4. Про затвердження лімітів 

стипендіатів. 

Начальник 

навчального 

відділу, головний 

бухгалтер 

Головний 

бухгалтер  

Начальник 

навчального 

відділу, 

головний 

бухгалтер 

5. Про затвердження до друку та 

поширення мережею Інтернет 

номеру серії «Історія. Політологія» 

наукового видання «Вісник МДУ» 

Перший проректор, 

відповідальний 

редактор 

Перший проректор 

Перший 

проректор, 

відповідальн

ий редактор 

6. Про затвердження: 

– тем дисертаційних досліджень 

здобувачів вищої освіти ступеня 

доктора наук набору 2019 р.; 

– індивідуальних планів наукової 

роботи здобувачів вищої освіти 

ступеня доктора наук набору 2019 р. 

Перший проректор, 

завідувач 

аспірантури 

 

Перший проректор 

 

Перший 

проректор, 

завідувач 

аспірантури 

 

7. Різне.    

6-те засідання,  

лютий, 26, середа, 10:00 

1. Про результати наукової роботи 

викладачів університету у 2019 р. 

та завдання на 2020 р. 

 

Завідувач 

аспірантури, 

завідувачі кафедр 

Перший проректор 

Перший 

проректор, 

завідувач 

аспірантури 

2. Про підсумки міжнародної 

діяльності МДУ у 2019 р. 

Проректор з 

науково-

педагогічної 

роботи (міжнародні 

зв’язки), начальник 

міжнародного 

відділу 

Проректор з 

науково-

педагогічної 

роботи (міжнародні 

зв’язки) 

Проректор з 

науково-

педагогічної 

роботи 

(міжнародні 

зв’язки), 

начальник 

міжнародног

о відділу 

3. Про підсумки фінансово-

господарської діяльності 

університету в 2019 р. 

Бухгалтерія, 

планово-

фінансовий відділ 

Головний 

бухгалтер, 

проректор із 

соціальних та 

Головний 

бухгалтер, 

проректор із 

соціальних 

та 
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організаційних 

питань 

організаційн

их питань, 

вчений 

секретар 

4. Про виконання рішень вченої 

ради. 
Вчений секретар Вчений секретар 

Вчений 

секретар 

5. Про рекомендації ЕК до вступу до 

аспірантури випускників МДУ 

освітнього ступеня «Магістр». 

Завідувач 

аспірантури, 

завідувачі кафедр 

Вчений секретар 
Вчений 

секретар 

6. Про затвердження: 

- Плану науково-дослідної роботи 

МДУ на 2020 р. 

 

 

 

- Програм вступних екзаменів, 

співбесід та екзаменаційних 

матеріалів за спеціальностями ОС 

«Бакалавр» та ОС «Магістр». 

 

Завідувач 

аспірантури, 

завідувачі кафедр 

 

 

 

Приймальна 

комісія 

 

 

 

 

Перший проректор 

 

 

 

 

Відповідальний 

секретар 

приймальної 

комісії 

 

Перший 

проректор, 

завідувач 

аспірантури 

 

Відповідаль

ний секретар 

приймальної 

комісії 

 

 

7. Різне.    

7-е засідання,  

березень, 25, середа, 10:00 

1. Про підготовку до державної 

атестації за ступенем бакалавра. 

Проректор з 

науково-

педагогічної 

роботи, навчальний 

відділ, декани 

факультетів 

Проректор з 

науково-

педагогічної 

роботи 

Проректор з 

науково-

педагогічної 

роботи, 

навчальний 

відділ, 

декани 

факультетів 

2. Про результати роботи творчих 

колективів МДУ. 

 

Проректор з 

науково-

педагогічної 

роботи 

(міжнародні 

зв’язки), 

Молодіжний центр 

Помічник 

проректора з 

науково-

педагогічної 

роботи 

Проректор з 

науково-

педагогічної 

роботи 

(міжнародні 

зв’язки), 

Молодіжний 

центр 

3. Про затвердження: 

- Програм вступних екзаменів, 

співбесід та екзаменаційних 

матеріалів для вступу на ОС 

«Бакалавр» та ОС «Магістр» у 

2020 р. 

 

 

 

Приймальна 

комісія, завідувачі 

кафедр 

 

 

 

 

Відповідальний 

секретар 

приймальної 

комісії 

 

Відповідаль

ний секретар 

приймальної 

комісії 
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- Екзаменаційних матеріалів для 

вступу до аспірантури 

(екзаменаційні білети та програми 

вступних випробувань). 

 

Приймальна 

комісія 

 

Відповідальний 

секретар 

приймальної 

комісії 

Відповідаль

ний секретар 

приймальної 

комісії, 

завідувач 

аспірантури 

- Матеріалів акредитаційних справ 

освітньо-професійних програм: 

Соціологія (ОС Бакалавр»); 

Культурологія (ОС Бакалавр»); 

Практична психологія (ОС 

Бакалавр»); Екологія, охорона 

навколишнього середовища  

та збалансоване 

природокористування (ОС 

Бакалавр»); Менеджмент (ОС 

Бакалавр»). 

Проректор з 

науково-

педагогічної 

роботи, начальник 

навчального 

відділу, декан 

історичного 

факультету 

завідувач кафедри 

Проректор з 

науково-

педагогічної 

роботи 

Проректор з 

науково-

педагогічної 

роботи, 

начальник 

навчального 

відділу, 

декан 

історичного 

факультету 

завідувач 

кафедр 

 

3. Про присвоєння вчених звань. Вчений секретар Вчений секретар 
Вчений 

секретар 

4. Різне    

8-е засідання,  

травень, 27, середа, 10:00 

1. Про результати роботи Центру 

підвищення кваліфікації та 

післядипломної освіти у 2019-

2020 н. р. 

Проректор з 

науково-

педагогічної 

роботи, директор 

Центру підвищення 

кваліфікації  та 

післядипломної 

освіти 

Директор Центру 

підвищення 

кваліфікації  та 

післядипломної 

освіти 

Проректор 

з науково-

педагогічної 

роботи,  

директор 

Центру 

підвищення 

кваліфікації  

та 

післядиплом

ної освіти 

2. Про інтеграцію наукового видання 

«Вісник МДУ» у науковий світовий 

простір. 

Директор 

наукової  

бібліотеки МДУ 

Директор 

наукової бібліотеки 

МДУ 

Директор 

наукової  

бібліотеки 

МДУ 

3. Про затвердження лімітів 

стипендіатів. 

Начальник 

навчального 

відділу, головний 

бухгалтер 

Головний 

бухгалтер  

Начальник 

навчального 

відділу, 

головний 

бухгалтер 

4. Про попередній розподіл ставок 

професорсько-викладацького 

складу.  

На 2020-2021 навч. Рік 

Начальник 

навчального 

відділу, головний 

бухгалтер 

Начальник 

навчального 

відділу 

Начальник 

навчального 

відділу, 

головний 

бухгалтер 

5. Про виконання рішень вченої 

ради. 
Вчений секретар Вчений секретар 

Вчений 

секретар 
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6. Про затвердження до друку та 

поширення мережею Інтернет 

номерів серій  «Історія. 

Політологія», «Філологія» 

наукового видання «Вісник МДУ». 

Перший проректор, 

відповідальний 

редактор 

Перший проректор 

Перший 

проректор, 

відповідальн

ий редактор 

7. Різне    

 

9-е засідання,  

червень, 24, середа, 10:00 

1. Про роботу Центру довузівської 

підготовки та роботи з іноземними 

студентами. 

Проректор з 

науково-

педагогічної 

роботи, 

директор Центру 

довузівської 

підготовки та 

роботи з 

іноземними 

студентами 

Директор Центру 

довузівської 

підготовки та 

роботи з 

іноземними 

студентами 

Проректор з 

науково-

педагогічної 

роботи 

(міжнародні 

зв’язки), 

Директор 

Центру 

довузівської 

підготовки 

та роботи з 

іноземними 

студентами 

2. Про підсумки роботи Науково-

методичної ради у 2019-2020 н. р. 

Перший проректор, 

проректор з 

науково-

педагогічної 

роботи 

Перший 

проректор 

Перший 

проректор, 

проректор з 

науково-

педагогічної 

роботи 

3. Про підсумки навчальної та 

навчально-методичної роботи 

університету у 2019-2020 н. р. та 

шляхи її вдосконалення. 

Проректор з 

науково-

педагогічної 

роботи 

Проректор з 

науково-

педагогічної 

роботи 

Проректор з 

науково-

педагогічної 

роботи, 

начальник 

навчального 

відділу 

4. Про затвердження робочих 

навчальних планів освітньо-

професійних програм за 

спеціальностями на 2020–2021 н. р.; 

 

 

 

 

- звітів здобувачів вищої освіти 

ступеня доктора філософії про 

виконання індивідуальних планів 

наукової роботи і переведення на 

наступний рік навчання. 

Проректор з 

науково-

педагогічної 

роботи, 

начальник 

навчального 

відділу 

 

 

 

 

 

 

Перший проректор, 

завідувач 

Начальник 

навчального 

відділу 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перший проректор 

Проректор з 

науково-

педагогічної 

роботи, 

начальник 

навчального 

відділу 

 

 

 

Перший 

проректор, 

завідувач 

аспірантури 
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аспірантури, 

завідувачі кафедр 

5. Про присвоєння вчених звань Вчений секретар Вчений секретар 
Вчений 

секретар 

6. Про затвердження до друку та 

поширення мережею Інтернет 

номерів серій «Історія. 

Політологія», «Право», 

«Економіка», «Філологія», 

«Філософія, культурологія, 

соціологія» наукового видання 

«Вісник МДУ». 

Перший проректор, 

відповідальний 

редактор 

Перший проректор 

Перший 

проректор, 

відповідальн

ий редактор 

7. Різне.    

 

До уваги керівників структурних підрозділів! 

До 1-го числа кожного місяця вченому секретарю подаються необхідні документи 

для розгляду позапланових питань 

на засіданні вченої ради. 
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План засідань наукової ради 

на 2019–2020 навчальний рік 

 

Д
а
т
а

 

Порядок денний Доповідачі 

0
3
 в

ер
ес

н
я
 2

0
1
9
 р

. 

1. Про затвердження складу наукової ради на 2019-

2020 навч.рік  
Перший проректор 

2. Про затвердження основних напрямків роботи 

наукової ради у 2019-2020 навч. році Перший проректор 

4. Різне  

0
1
 ж

о
в
тн

я
 2

0
1
9
 р

. 

1. Про підсумки участі здобувачів вищої освіти МДУ у 

Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт у 

2018/2019 навч. Році та основні заходи щодо підвищення 

результативності участі у 2019 – 2020 навч. році 

Перший проректор, декани 

факультетів 

2. Про ефективність наукового керівництва здобувачами 

вищої освіти ступеня доктора філософії, доктора наук 

Перший проректор, 

завідувачі кафедр, що 

здійснюють підготовку 

кадрів вищої  кваліфікації; 

наукові керівники 

3. Різне  

0
3
 г

р
у
д

н
я
 2

0
1
9
 р

. 

1. Про стан виконання НДР, що фінансуються за 

рахунок коштів державного бюджету: підготовка 

проміжного звіту на УкрІНТЕІ, анотованого (проміжний 

етап) на МОН України. 

Перший проректор, 

Декан історичного 

факультету 

2. Про стан роботи над комплексними науковими темами 

кафедр: підготовка заключних і проміжних звітів на 

УкрІНТЕІ 

Декани факультетів, 

декани факультетів, 

завідувачі кафедр 

3. Про роботу спеціалізованих вчених рад 
Голови спеціалізованих 

вчених рад 

4. Про організацію роботи щодо випуску наукових 

видань університету  

Перший проректор, 

відповідальні редактори 

серій наукового видання 

«Вісник Маріупольського 

державного університету» 

5. Про формування пропозицій щодо обсягів прийому у 

докторантуру і аспірантуру на 2020 рік. 

Перший проректор, завідувач 

аспірантури 

6. Різне  

0
2
 ч

ер
в
н

я
 2

0
2
0
 р

. 

1. Про підсумки роботи наукової ради у 2019 – 2020 нач. 

році та перспективні напрямки роботи ради у 2020 – 

2021 навч. році 

Перший проректор 

2. Різне  
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План засідань Ради молодих вчених МДУ 

на 2019 – 2020 навчальний рік 
 

Дата  Порядок денний Доповідачі  

24 вересня 

14:30 

1. Про зміни у складі Ради  Голова Ради 

2. Про напрямки роботи ради у 2019-2020 навч. 

році 

Голова Ради 

3. Про підготовку та організацію конкурсу 

«Кращий молодий науковець МДУ» 

Заступник голови Ради 

4. Про підготовку до проведення Декади 

студентської науки в МДУ 

Голова Ради 

5. Про підготовку до проведення підсумкової 

науково-практичної конференції викладачів 

МДУ 

Голова Ради 

6. Різне  

29 жовтня 

14:30 

1. Про організацію участі молодих вчених МДУ 

в грантових програмах, стажуваннях, 

конкурсах тощо 

Відповідальний за 

напрямок 

2. Про напрями розвитку інноваційної 

діяльності молодих вчених МДУ (проведення 

науково-дослідних робіт в рамках програм 

ERASMUS+, «ГОРИЗОНТ-2020», Державного 

фонду фундаментальних досліджень тощо; 

розвиток співробітництва з підприємствами, 

установами та організаціями на різних рівнях 

щодо впровадження результатів досліджень 

молодих вчених) 

Відповідальний за 

напрямок 

3. Про планування проведення інформаційно-

консультативної діяльності ради (організація 

роботи сайту ради, його підтримка та 

наповнення, підтримка ради молодих вчених в 

соцмережах тощо) 

Відповідальний за 

напрямок 

4. Про організацію та проведення І туру 

Всеукраїнського конкурсу студентських 

наукових робіт з галузей знань і спеціальностей 

у 2019–2020 навч. році 

Відповідальний за 

організацію та 

проведення конкурсу 

студентських наукових 

робіт 

5. Різне  

26 листопада 

14:30 

 

1. Про координацію роботи з Департаментом 

освіти Маріупольської міської ради у 2019–

2020 навч. Році 

Відповідальний за 

напрямок 

2. Про підсумки конкурсу «Кращий молодий 

науковець МДУ» 

Заступник голови Ради 

3. Про організацію конкурсу «Краще 

студентське наукове товариство МДУ» 

Відповідальний за 

проведення конкурсу 

4. Про організацію та проведення І етапу 

Всеукраїнської студентської олімпіади в МДУ 

Відповідальний за 

організацію та 

проведення студентських 

олімпіад 

5. Різне  
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28 січня 

14:30 

1. Про стан підготовки до проведення 

підсумкової науково-практичної конференції 

викладачів МДУ  

Відповідальний за 

проведення 

2. Про результати проведення Міжнародних та 

Всеукраїнських науково-практичної 

конференції студентів, аспірантів та молодих 

учених на факультетах у вересні-січні 2019-

2020 навч. році 

Відповідальні за наукову 

діяльність на факультетах 

3. Про організацію та проведення ІІІ Форуму 

молодих науковців МДУ в рамках Фестивалю 

науки 2020 р. 

Голова Ради 

4. Різне  

25 лютого 

14:30 

 

1. Про стан підготовки до проведення Декади 

студентської науки – 2020 

Голова Ради 

2. Про підсумки проведення І туру 

Всеукраїнського конкурсу студентських 

наукових робіт з галузей знань і спеціальностей 

у 2019–2020 навч. Році та участь у ІІ етапі 

Всеукраїнського конкурсу 

Відповідальний за 

організацію та 

проведення конкурсу 

студентських наукових 

робіт 

3. Про підсумки проведення конкурсу «Краще 

студентське наукове товариство МДУ» 

Відповідальний за 

проведення конкурсу 

4. Про підсумки проведення І етапу 

Всеукраїнської студентської олімпіади  у МДУ 

та участь у ІІ етапі 

Відповідальний за 

організацію та 

проведення студентських 

олімпіад 

5. Різне  
21 квітня 

14:30 

1. Про підсумки проведення Декади 

студентської науки – 2020 

Голова Ради 

2. Про результати роботи з Департаментом 

освіти Маріупольської міської ради у 2019–

2020 навч. році 

Відповідальний за 

напрямок 

3. Про стан підготовки до проведення ІІІ 

Форуму молодих науковців МДУ 

Голова Ради 

4. Різне  

26 травня 

14:30 

1. Про результати проведення Міжнародних та 

Всеукраїнських науково-практичної 

конференції студентів, аспірантів та молодих 

учених на факультетах у лютому-травні 2019-

2020 навч. року 

Відповідальні за наукову 

діяльність на факультетах 

2. Про результативність участі молодих вчених 

МДУ в грантових програмах, стажуваннях, 

конкурсах тощо 

Відповідальний за 

напрямок 

3. Про ефективність інноваційної діяльності 

молодих вчених МДУ  

Відповідальний за 

напрямок 

4. Про результативність проведення 

інформаційно-консультативної діяльності Ради  

Відповідальний за 

напрямок 

5. Про підсумки роботи Ради в 2019–2020 

навч. році та перспективні напрями роботи ради 

на 2020-2021 навч. рік 

Голова Ради 
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План роботи науково-методичної ради 

на 2019–2020 навчальний рік 
 

Дата Порядок денний Доповідачі 

02 жовтня 

2019 

2. Про пріоритетні напрями роботи науково-

методичної ради МДУ на 2019-2020 навч. рік 
Перший проректор 

3. Про затвердження складу та планів роботи 

науково-методичних комісій факультетів 

університету на 2019-2020 навч. рік 

Перший проректор 

4. Про затвердження плану видання наукової, 

науково-методичної та навчально-методичної 

літератури університету на 2019-2020 навч. рік 

Перший проректор 

5. Про роботу Школи педагогічної майстерності 

викладачів МДУ 

Директор Школи 

педагогічної 

майстерності викладачів 

МДУ 

6. Про виконання рішень науково-методичної ради 

у 2018-2019 навч. році 
Перший проректор 

7. Про рекомендацію до друку наукової, науково-

методичної та навчально-методичної літератури 

Перший проректор, 

завідувач кафедри 

педагогіки та освіти 

8. Різне  

4 грудня 2019 

1. Про результати анкетування студентів щодо 

якості вищої освіти в МДУ 

Завідувач навчальної 

лабораторії із 

забезпечення якості 

освіти, начальник 

навчального відділу 

2. Про стандарти якості освітньої діяльності в 

МДУ  

Проректор з науково-

педагогічної роботи, 

начальник навчального 

відділу 

3. Про розвиток програм підвищення кваліфікації 

Директор Центру 

підвищення кваліфікації 

та післядипломної освіти 

4. Про впровадження опитування якості 

викладання навчальної дисципліни 

Проректор з науково-

педагогічної-роботи, 

завідувач навчальної 

лабораторії із 

забезпечення якості 

освіти, начальник 

навчального відділу 

5. Про рекомендацію до друку наукової, науково-

методичної та навчально-методичної літератури 

Перший проректор, 

завідувач кафедри 

педагогіки та освіти 

6. Різне  

4 березня 

2020 

1. Про результати моніторингу забезпечення 

якості вищої освіти на факультетах університету 
Декани факультетів 
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2. Про забезпечення академічної доброчесності в 

МДУ 

Проректор з науково-

педагогічної роботи, 

директор наукової 

бібліотеки, начальник 

юридичного відділу 

3. Про експертизу навчально-методичного 

забезпечення дисциплін за спеціальностями 

факультетів 

Голови НМК 

факультетів, 

начальник навчального 

відділу 

4. Про проведення кафедральних, факультетських 

та міжфакультетських науково-методичних 

семінарів, круглих столів, в тому числі з питань 

опитування ЗВО щодо якості організації 

освітнього процесу при вивченні навчальних 

дисциплін, з питань академічної доброчесності,  

Голови НМК 

5. Про рекомендацію до друку наукової, науково-

методичної та навчально-методичної літератури 

Перший проректор, 

завідувач кафедри 

педагогіки та освіти 

6. Різне  

13 травня 

2020 

1. Про підсумки роботи науково-методичної ради 

у 2019-2020 навч. Році 
Перший проректор 

2. Про виконання рішень науково-методичної ради 

у 2019-2020 навч. Році та обговорення 

пропозицій щодо плану роботи науково-

методичної ради у 2020-2021 навч. Році 

Перший проректор 

3. Про підсумки роботи науково-методичних 

комісій факультетів у 2019-2020 навч. Році 
Голови НМК 

4. Про результати використання АС «Деканат» в 

освітньому процесі  

Декани факультетів, 

начальник навчального 

відділу 

5. Про моніторинг освітніх програм та навчальних 

планів підготовки за рівнями вищої освіти 

Проректор з науково-

педагогічної роботи,  

начальник навчального 

відділу, завідувач 

аспірантури 

6. Про рекомендацію до друку наукової, науково-

методичної та навчально-методичної літератури 

Перший проректор, 

завідувач кафедри 

педагогіки та освіти 

7. Різне  
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План 

проведення науково-практичних конференцій у МДУ 

на 2019–2020 навчальний рік 

 

Назва Місце 

проведення 

Термін 

проведення 

Відповідальні 

Всеукраїнська науково-практична 

конференція студентів та молодих 

учених «Сучасні технології 

управління туристичним та готельно-

ресторанним бізнесом» 

ЕПФ 27.09.2019 

Декан економіко-

правового 

факультету, 

завідувач кафедри 

менеджменту 

Всеукраїнська Інтернет-конференція 

«Мови та літератури у 

полікультурному суспільстві» 

ФІМ 15.11.2019 

Декан факультету 

іноземних мов, 

завідувач кафедри 

англійської філології 

Міжнародна науково-практична 

конференція «Траєкторії сталого 

розвитку українського суспільства: 

особистість і культура» 

ІФ 15.11.2019 

Декан історичного 

факультету, 

завідувач кафедри 

культурології та 

інформаційної 

діяльності 

Міжнародна науково-практична 

конференція  «Особливості інтеграції 

країн у світовий економічний та 

політико-правовий простір» 

 

ЕПФ 22.11.2019 

Декан економіко-

правового 

факультету, 

завідувач кафедри 

економіки та 

міжнародних 

економічних 

відносин 

Науково-практична конференція 

викладачів МДУ «Актуальні 

проблеми науки та освіти» 

МДУ 07.02.2020 

Перший проректор, 

декани факультетів 

Науково-практична конференція 

студентів, аспірантів та молодих 

учених (Декада студентської науки) 

МДУ 
10.03-

20.03.2020 

Декани факультетів, 

Відділ аспірантури 

Всеукраїнська науково-практична 

конференція «Нова українська школа: 

теорія та практика» 

ФІМ 12.03.2020 

Декан факультету 

іноземних мов, 

завідувач кафедри 

педагогіки та освіти 

Всеукраїнська науково-практична 

конференція «Міжкультурна 

комунікація і глокалізаційні процеси 

у соціологічному вимірі» 

ІФ 10.04.2020 

Декан історичного 

факультету, 

завідувач кафедри 

філософії та 

соціології 

Всеукраїнська  Інтернет-

конференція «Професійна підготовка 

фахівців у галузі журналістики, 

реклами та PR» 

ФФМК 13-15.04.2020  

Декан факультету 

філології та масових 

комунікацій, 

завідувач кафедри 

соціальних 

комунікацій 
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Всеукраїнська науково-практична 

Інтернет-конференція «Інформаційні 

технології у науці, освіті, 

виробництві» 

 

ЕПФ 24.04.2020 

Декан економіко-

правового 

факультету, 

Завідувач кафедри 

математичних 

методів та 

системного аналізу 

Всеукраїнська науково-практична 

конференція «Україна у світовому 

історичному просторі» 

ІФ 24.04.2020 

Декан історичного 

факультету, 

завідувач кафедри 

історичних 

дисциплін 

Міжнародна Інтернет-конференція 

«Сучасні славістичні студії: основні 

напрями і перспективи досліджень» 

ФГФП 
18.05-

29.05.2020 

Декан факультету 

грецької філології та 

перекладу, завідувач 

слов’янської 

філології та 

перекладу, завідувач 

кафедри української 

філології 

Міжнародна науково-практична 

конференція «Італійська культура в 

становленні європейської цивілізації» 

ФІМ 20.05.2020 

Декан факультету 

іноземних мов, 

завідувач кафедри 

італійської філології 

Всеукраїнська науково-практична 

Інтернет-конференція «Тенденції 

розвитку сучасної системи 

міжнародних відносин та світового 

політичного процесу» 

 

ІФ 22.05.2020 

Декан історичного 

факультету, 

завідувач кафедри 

міжнародних 

відносин та 

зовнішньої політики 

Всеукраїнська науково-практична 

конференція  «Екологія, 

природокористування та охорона 

навколишнього середовища: 

прикладні аспекти» 

ЕПФ 29.05.2020 

Декан економіко-

правового 

факультету, 

завідувач кафедри 

раціонального 

природокористуванн

я та охорони 

навколишнього 

середовища 
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План 

проведення робочих нарад керівників структурних підрозділів наукової бібліотеки 

на 2019 -2020 навчальний рік 

 

Дата Порядок денний Доповідачі 

05.09.2019 

10-00 

1.Про забезпеченість навчальною 

літературою дисциплін з фахової підготовки 

на 2019 – 2020 навчальний рік 

Завідувач відділом 

комплектування та 

наукової обробки 

документів 

2. Про організацію видачі навчальної 

літератури на 2019 – 2020 навчальний рік 

Завідувач відділом 

обслуговування 

3.Культурно-просвітницька та 

соціокультурна діяльність бібліотеки 

Завідувач відділом 

обслуговування; завідувач 

сектором культурно-

просвітницької роботи  

4.Про підготовку та проведення семінару з 

професійної підтримки персоналу бібліотек 

переміщених університетів в Маріуполі 

Директор, 

заступник директора  

5.Різне  

03.10.2019 

10-00 

1 Про стан та подальший розвиток 

електронних інформаційних ресурсів 

бібліотеки 

Завідувач відділом 

інформаційних технологій 

та комп’ютерного 

забезпечення, завідувач 

інформаційно-

бібліографічним відділом, 

завідувач сектором  

наукового опрацювання 

документів та організації 

каталогів  

2. Про вимоги до планів роботи відділів на 

2020 рік 

Директор  

3. Про стан ретрокаталогізації  бібліотечного 

фонду 

Завідувач відділом 

обслуговування; завідувач 

сектором читальних залів  

4.Напрямки науково-дослідної діяльності 

бібліотеки у 2019 році 

Директор наукової 

бібліотеки 

4. Різне  

07.11.2019; 

10-00 

 

1. Про вимоги до звітів роботи відділів 

бібліотеки за 2019 рік 

Директор наукової 

бібліотеки; заступник 

директора наукової 

бібліотеки  

2. Підсумки переобліків фонду у 2019 році Завідувач відділом 

зберігання фондів  

3.Видавнича діяльність бібліотеки у 2019 

році 

Директор наукової 

бібліотеки 

4..Публікаційна активність співробітників 

бібліотеки у 2019 році 

Заступник директора 

наукової бібліотеки  

5.Проектна та грантова діяльність  бібліотеки 

у 2019 році 

 

Директор наукової 

бібліотеки; заступник 

директора наукової 

бібліотеки 
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6.Різне  

05.12.2019; 

10-00 

 

1. Комплектування фонду бібліотеки у 2019 

році: проблеми та перспективи 

Завідувач відділом 

комплектування та 

наукової обробки 

документів 

2.Про стан  переведення фонду бібліотеки за 

системою УДК 

Завідувач сектором  

наукового опрацювання 

документів та організації 

каталогів, завідувач 

відділом обслуговування, 

завідувач сектором 

читальних залів  

3. Про організацію підвищення кваліфікації 

співробітників бібліотеки у 2019 році 

Заступник директора 

наукової бібліотеки 

4.Про впровадження передового досвіту та 

інновацій в роботу відділів бібліотеки у 2019 

році. 

Завідувачі відділами 

5. Про підготовку до VІІІ науково-

методичного семінару з питань науково-

дослідної діяльності НБ МДУ. 

Заступник директора 

наукової бібліотеки 

6. Різне.  

09.01.2020; 

10-00 

1. Про виконання плану роботи бібліотеки у 

2019 році та перспективи розвитку у 2020 

році 

Директор наукової 

бібліотеки 

2. Підсумки роботи науково-методичної ради 

бібліотеки за 2019 рік  та основні напрямки 

роботи у 2020 році 

Заступник директора 

наукової бібліотеки 

3. Підсумки роботи ради керівників НБ МДУ 

у 2019 році 

Директор наукової 

бібліотеки 

4. Різне  

06.02.2020;  

10-00 

1.Корпоративна діяльність бібліотеки та 

співробітництво з іншими бібліотеками, 

організаціями, установами у 2019 році 

Директор наукової 

бібліотеки 

2. Підсумки роботи Комісії по збереженню 

фонду бібліотеки за 2019 рік та основні 

напрямки роботи у 2020 році. 

Завідувач відділом 

зберігання фондів 

3.  Діяльність Mariupol Window on America 

Center у 2019 році та основні напрямки 

діяльності у 2020 році 

Заступник директора 

наукової бібліотеки, 

координатор центру 

4. Про організацію VІІІ науково-

методичного семінару з питань науково-

дослідницької діяльності НБ МДУ. 

 

Директор наукової 

бібліотеки, 

заступник директора 

наукової бібліотеки 

5. Різне  

05.03.2020;  

10-00 

1.Про організацію роботи з ведення та 

наповнення Електронного інституційного 

репозитарію Маріупольського державного 

університету 

Завідувач відділом 

інформаційних технологій 

та комп’ютерного 

забезпечення 

2. Розвиток традиційного  та електронного 

довідкового апарату бібліотеки 

Завідувач відділом 

інформаційних технологій 



31 

 

 та комп’ютерного 

забезпечення, завідувач 

сектором  наукового 

опрацювання документів та 

організації каталогів 

3. Про результати діяльності робочої групи з 

представництва бібліотеки в Інтернеті та 

соцмережах 

Заступник директора 

наукової бібліотеки 

4. Різне  

02.04.2020;  

10-00 

1. Інформаційно-аналітична підтримка 

науково-освітньої діяльності університету 

Завідувач інформаційно- 

аналітичним сектором 

2. Проблемні питання збереження фонду 

рідкісних та цінних книг 

Завідувач відділом 

зберігання фондів 

3. Про заходи з інтеграції наукових видань 

університету до світового наукового 

інформаційного простору. Відстеження 

наукометричних показників. 

Завідувач інформаційно – 

бібліографічним відділом 

4. Різне  

07.05.2020;  

10-00 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Академічна доброчесність: напрямки 

роботи 

 

 

Завідувач інформаційно – 

бібліографічним відділом, 

завідувач інформаційно- 

аналітичним сектором 

2.Краєзнавча діяльність бібліотеки 

 

Завідувач відділом 

інформаційних технологій 

та комп’ютерного 

забезпечення, член 

Національної спілки  

краєзнавців України 

3.Про стан оцифрування бібліотечного 

фонду. 

Директор наукової 

бібліотеки 

4. Різне  

04.06.2020; 

10-00 

1.Інформаційно-бібліографічне та довідкове 

обслуговування користувачів бібліотеки 

 

 

Завідувач сектором 

інформаційно –

бібліографічного 

обслуговування 

2. Про підготовку до видачі навчальної 

літератури на 2019 – 2020 навчальний рік 

Завідувач відділом 

обслуговування 

3. Різне  
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План засідань ради 

з організації виховної діяльності на 2019–2020 навчальний рік 
 

Дата Порядок денний Доповідачі 

Вересень 

2019 

1. Затвердження: 

 плану роботи ради на 2019–2020 н. р.; 

 комплексного плану з виховної роботи в 

університеті на 2019–2020 н. р.; 

 плану роботи молодіжного центру на 2019–2020 

н. р.; 

 плану виховної роботи зі студентами у 

студентському гуртожитку. 

Помічник проректора з 

НПР, 

інспектор з 

організаційно-масової 

роботи 

молодіжного центру, 

інспектор з виховної 

роботи; 

голови студрад 

факультетів 

2. Про підсумки заселення студентського гуртожитку 

та заходи щодо підтримки дисципліни та порядку в 

гуртожитку; 

Інспектор з виховної 

роботи  

3. Про підготовку та проведення XVIІI Фестивалю 

студентської творчості «Дебют 2019»; 

Інспектор з 

організаційно-масової 

роботи 

молодіжного центру 

4.Про участь студентів  у заходах до Дня незалежності 

України та до Дня міста 

Помічник проректора з 

НПР 

5. Про організацію роботи зі студентами соціально 

незахищених категорій.   

Заступники деканів з 

виховної роботи, 

інспектор з соціальної 

роботи молодіжного 

центру 

 

Жовтень 

2019 
 

1. Про результати виборів голови студентської ради  та 

формування органів студентського самоврядування. 

Голова студентської 

ради 

2. Про стан роботи зі студентами у гуртожитку МДУ Заступники деканів з 

виховної роботи, 

інспектор з виховної 

роботи 

3. Залучення студентів І курсу до творчих  колективів 

МДУ  та волонтерської роботи 

Помічник проректора з 

НПР, 

заступники деканів з 

виховної роботи, 

голови студентських 

рад факультетів 

4.Про організацію святкових заходів до Міжнародного 

дня студента 

Інспектор з соціальної 

роботи молодіжного 

центру 

Листопад 

2019 

1. Про організацію   роботи зі студентами соціально 

незахищених категорій на факультетах університету; 

Заступники деканів з 

виховної роботи, 

інспектор з соціальної 

роботи молодіжного 

центру 

2.Про організацію навчання  осіб з особливими 

освітніми потребами. 

Помічник проректора з 

НПР, 

заступники деканів з 
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виховної роботи 

3. Про підсумки Фестивалю студентської творчості 

«Дебют 2019»; 
  

4. Про результати проведення соціологічного 

опитування студентів щодо ефективності виховної 

роботи та роботи у  студентському гуртожитку 

університету 

 Помічник проректора 

з НПР, інспектор з 

виховної роботи   

Грудень 

2019 

1. Про формування органів студентського 

самоврядування гуртожитку 

Помічник проректора з 

НПР, інспектор з 

виховної роботи   

2.Про організацію роботи з національно-патріотичного 

виховання в університеті. 

Помічник проректора з 

НПР, заступники 

деканів з 

виховної роботи 

Січень 

 2020 

1. Організаційні та юридичні аспекти залучення 

представників громадських організацій до виховної 

роботи зі студентами. 

Помічник проректора з 

НПР 

2. Про організацію роботи щодо проведення 

випускного вечора для випускників ОС Магістр усіх 

факультетів університету. 

Інспектор з 

організаційно-масової 

роботи 

молодіжного центру  

3. Про виконання плану заходів з реалізації  

Стратегії комунікації у сфері європейської інтеграції за 

перший семестр 2019-2020 н.р. 

Помічник проректора з 

НПР, заступники 

деканів з 

виховної роботи, 

голова студентської 

ради. 

Лютий 

 2020 

1. Про підготовку та проведення святкового концерту 

до Міжнародного жіночого дня 

Інструктор з 

організаційно-масової 

роботи 

молодіжного центру 

2. Про проведення виховної роботи зі студентами 

гуртожитку МДУ. 

Помічник проректора з 

НПР, інспектор з 

виховної роботи   

Березень 

2020 

1. Про підготовку  та  проведення загально 

університетських культурно-масових заходів. 

Інструктор з 

організаційно-масової 

роботи 

молодіжного центру 

2.Звіт про роботу творчих колективів МДУ Помічник проректора з 

НПР  

Квітень 

2020 

1.Звітна конференція Студради Голова студради 

університету, голови 

студрад 

факультетів. 

2. Організація роботи щодо проведення заходів до Дня 

навколишнього середовища спільно зі Студрадою 

МДУ 

Інструктор з 

організаційно-масової 

роботи 

молодіжного центру, 

голова студентської 

ради МДУ 
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Травень 

2020 

1. Про хід виконання плану організаційно-виховних та 

культурно-просвітницьких заходів на 2019-2020н.р. на 

факультетах університету. 

Заступники деканів з 

виховної роботи 

2.Про організацію та проведення  виховних заходів:     

- Дня Перемоги; 

- День вишиванки,  

- День сім’ї та Дні Європи. 

Помічник проректора з 

НПР, 

 заступники деканів з 

виховної роботи, 

3. Про організацію роботи щодо проведення 

благодійних заходів протягом 2019-2020 навчального 

року 

  Голова студентської 

ради МДУ  

Червень 

2019 

1. Про результати виховної роботи на факультетах 

університету у 2019–2020 н. р. та завдання на 2020–

2021 н. р. 

Помічник проректора з 

НПР, голова 

студентської ради 

2.Про результати проведення виховної роботи зі 

студентами гуртожитку МДУ. 

Інспектор з виховної 

роботи 

3. Про підсумки роботи постійної комісії при Вченій 

Раді МДУ з організації виховної роботи 

Помічник проректора з 

НПР 
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Календарний план 

співпраці деканатів, кафедр зі структурними підрозділами 

та ректоратом 

на 2019–2020 навчальний рік 
 

СЕРПЕНЬ 

Дата Зміст роботи 
Забезпечують 

виконання 

з 19.08.2019 

Процедура прийняття на роботу науково-

педагогічних працівників (в т.ч. за 

сумісництвом) на новий навчальний рік 

Перший проректор 

начальник відділу кадрів, 

головний бухгалтер, 

начальник навчального 

відділу, 

декани, 

завідувачі кафедр 

до 23.08.2019 

 

Подання до навчального відділу інформації про 

розрахунок навчального навантаження кафедр 

з урахуванням набору студентів за державним 

замовленням 

Завідувачі кафедр 

до 23.08.2019 
Подання до деканатів інформації до розкладу 

навчальних занять на І семестр 
Завідувачі кафедр 

27.08.2019 

 

Питання, що є обов’язковими для розгляду на 

засіданні кафедри: 

 затвердження розподілу навчального 

навантаження; 

 затвердження плану роботи кафедри на      

2019–2020 навч. Рік 

 затвердження матеріалів державної 

атестації в частині провадження наукової 

(науково-технічної) діяльності кафедри 

Завідувачі кафедр 

27.08.2019 Засідання наукової ради Перший проректор 

до 28.08.2019 Затвердження розкладу занять на вересень Декани факультетів 

28.08.2019  Засідання вченої ради  Вчений секретар  

28.08 -

03.09.2019 
Поселення студентів в гуртожиток МДУ 

Інспектор з виховної 

роботи студентів, 

комендант гуртожитку, 

паспортист, заступники 

деканів з виховної роботи 

30.08.2019 

15:00 

 

Посвята у студенти МДУ 

Помічник проректора з 

НПР, заступники деканів 

з виховної роботи, 

молодіжний центр, т.в.о. 

голови студентської ради 

31.08.2019 
Звільнення працівників, строк контракту яких 

закінчився. 

Перший проректор, 

начальник відділу кадрів, 

головний бухгалтер 
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ВЕРЕСЕНЬ 

02.09.2019 
Робоча нарада керівників структурних 

підрозділів 
Перший проректор  

02.09.2019 Зарахування до аспірантури МДУ Відділ аспірантури 

02-16.09.2019 

Прийом документів для складання 

кандидатського іспиту з іноземної мови 

(англійська), філософії, спеціальності 

Відділ аспірантури 

02.09.2019-

21.09.2019 
Ліквідація академічних заборгованостей  Декани факультетів 

до 06.09.2019 

Подання до відділу аспірантури: 

 програм складання кандидатських іспитів з 

філософії, іноземної мови (англійська), 

спеціальності 

Завідувачі кафедр 

07.09.2019 Організаційні збори  

Центр довузівської 

підготовки та роботи з 

іноземними студентами 

09.09.2019, 

10.00 

Робоча нарада керівників структурних 

підрозділів 
Перший проректор 

до 13.09.2019 

Подання до навчального відділу проектів 

наказів щодо вільного вибору магістрами І-го 

року навчання дисциплін циклу професійної 

підготовки 

Декани факультетів, 

завідувачі кафедр 

до 13.09.2019 

Подання до навчального відділу інформації 

щодо голів ЕК для проведення державної 

атестації студентів ступеня магістра  

Декани факультетів, 

завідувачі кафедр 

до 13.09.2019 
Звірка особових даних військовозобов’язаних 

та призовників (ЗВО та співробітників МДУ) 

Начальник відділу кадрів, 

керівники структурних 

підрозділів, декани 

факультетів 

до 15.09.2019 

Подання до відділу кадрів, для долучення до 

особових справ випускників та відрахованих 

здобувачів вищої освіти: 

- навчальних карток  

- копій дипломів, додатків до дипломів (для 

випускників) 

- академічних довідок (для відрахованих ЗВО) 

Завідувачі кафедр, 

декани, відділ кадрів 

17.09.2019 

Засідання кафедр 

Питання, що є обов’язковими для розгляду на 

засіданні кафедри: 

 підсумки державної атестації та 

затвердження заходів щодо усунення 

зауважень голів ЕК; 

 підсумки літньої екзаменаційної сесії; 

 підсумки практичної підготовки в 2018-

2019 нав. році; 

 затвердження графіка проведення 

відкритих занять викладачами; 

 затвердження графіка роботи викладачів 

щодо забезпечення контролю за 

організацією самостійної роботи студентів. 

Завідувачі кафедр 

до 18.09.2019 Подання до відділу аспірантури: Завідувачі кафедр 
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 екзаменаційних білетів до кандидатських 

іспитів (філософія, іноземна мова 

(англійська), спеціальність 

 додаткових програм складання 

кандидатських іспитів зі спеціальностей 

 

до 20.09.2019 

Подання до навчального відділу доповідних 

записок щодо вільного вибору магістрами І-го 

року навчання дисциплін циклу загальної 

підготовки 

Декани факультетів, 

завідувачі кафедр 

до 20.09.2019 

Подання до навчального відділу проектів 

наказів щодо затвердження рецензентів 

кваліфікаційних робіт студентів ступеня 

магістра (випуск 2019 р.) 

Завідувачі кафедр 

до 20.09.2019 

Подання до науково-методичної ради планів 

роботи науково-методичних комісій 

факультетів 

Декани факультетів 

23.09.2019, 

10.00 
Засідання ректорату Перший проректор 

24.09.2019 Засідання ради молодих вчених МДУ Голова ради  

25.09.2019  Засідання вченої ради  Вчений секретар  

до 26.09.2019 

Подання до відділу аспірантури погоджених з 

науковими керівниками індивідуальних 

навчальних планів та індивідуальних планів 

наукової роботи здобувачів вищої освіти 

ступеня доктора філософії набору 2019 року 

Перший проректор, 

завідувач аспірантури 

26.09.2019  

Урочисте відкриття XVІІІ фестивалю 

студентської творчості «Дебют 2019» – І етап 

фестивалю – «MyDANCE» 

Молодіжний центр, 

керівники творчих 

колективів, студентська 

рада, профком 

26-27.09.2019 

Науково-методичний семінар «Професійна 

підтримка бібліотекарів переміщених 

університетів Маріуполя» (в рамках проекту 

«WOA on the Go: професійна підтримка 

персоналу переміщених університетів» 

Посольства США в Україні і Асоціації  

«Інформатіо-Консорціум». 

Директор наукової 

бібліотеки, 

заступник директора 

наукової бібліотеки 

до 27.09.2019 

Подання до навчального відділу інформації про 

результати літньої екзаменаційної сесії (після 

ліквідації академічної заборгованості) 

Декани факультетів 

до 27.09.2019 

Подання до навчального відділу проектів 

наказів про переведення на наступний курс 

студентів, які ліквідували академічну 

заборгованість 

Декани факультетів 

до 27.09.2019 
Оформлення графіків індивідуального 

навчання студентів на І семестр  

Декани факультетів, 

навчальний відділ 

до 27.09.2019 

Подання до навчального відділу анкет для 

замовлення дипломів студентам ступеня 

магістра (випуск 2019 р.) 

Декани факультетів, 

завідувачі кафедр 

до 27.09.2019 
Затвердження розкладу занять на І семестр 

навчального року 

Декани факультетів 
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До 27.09.2019 

Подання до навчального відділу проектів 

наказів про склад робочих груп для розробки та 

оновлення переліку вибіркових дисциплін 

Декани факультетів 

До 27.09.2019 

Подання до навчального відділу доповідних 

записок про вибір дисциплін циклу загальної 

підготовки студентами ІІ-ІІІ курсів, які були 

поновлені, переведені, вступили на навчання 

на базі другої вищої освіти або диплома 

молодшого спеціаліста 

Декани факультетів, 

завідувачі кафедр 

30.09.2019 

 

Круглий стіл «Актуальні проблеми 

міжкультурної комунікації, перекладу та 

порівняльних студій» 

Завідувач кафедри теорії 

та практики перекладу 

30.09.2019 
Робоча нарада керівників структурних 

підрозділів 
Перший проректор  

До 30.09.2019   

Подання до навчальної лабораторії з 

організації практик та працевлаштування 

випускників наскрізних та робочих програм 

практик, оновлених відповідно до вимог нової 

редакції Положення про практичну підготовку 

здобувачів вищої освіти Маріупольського 

державного університету 

Декани факультетів, 

завідувачі кафедр 

Вересень 2019 
Презентація діяльності профкому для 

студентів 1 курсу 

Голова профкому, заст. 

голови профкому по 

роботі зі студентами 

 

ЖОВТЕНЬ 

01.10.2019 Засідання наукової ради Перший проректор 

02.10.2019, 

14:30 
Засідання науково-методичної ради Перший проректор 

03.10.2019 

ІІ-й етап XVІІ-го Фестивалю «Дебют 2019». 

Інтелектуальний турнір з брейн-рингу за 

участю збірних команд першокурсників 

факультетів 

Молодіжний центр, 

профком, 

студентська рада 

07.10.2019, 

10:00 

Робоча нарада керівників структурних 

підрозділів 
Перший проректор 

09.10.2019 
Науково-методичні семінари для 

професорсько-викладацького складу кафедр 

Декани факультетів, 

завідувачі кафедр 

09.10.2019  
Круглий стіл "Актуальні проблеми 

професійної підготовки менеджерів освіти" 

Кафедра педагогіки та 

освіти 

до 11.10.2019 

Подання до навчального відділу проектів 

наказів щодо складу ЕК для проведення 

державної атестації студентів ступеня 

магістра 

Завідувачі кафедр 

10.10.2019 -

24.10.2019 

ІІІ-й етап XVІІ-го Фестивалю «Дебют 2019». 

Огляд-конкурс за жанрами «Вокал», 

«Конферанс» та «Хореографія». 

Молодіжний центр, 

студентська рада 

11.10.2019 

Спортивні змагання серед збірних команд 

факультетів у рамках XVІІ фестивалю 

студентської творчості «Дебют 2019» 

Кафедра фізичного 

виховання, молодіжний 

центр, студентська рада 
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до 15.10.2019 

Проведення пробного тестування для 

семестрового контролю на Навчальному 

порталі МДУ  

Навчальна лабораторія з 

розвитку ДН та АСУ, 

завідувачі кафедр 

15.10.2019 

Засідання кафедр 

Питання, що є обов’язковими для розгляду на 

засіданні кафедри:  

 атестація аспірантів МДУ ІV р.н.; 

 про участь викладачів кафедри в науково-

практичній конференції МДУ «Актуальні 

проблеми науки та освіти» (лютий 2020 

р.); 

 про організацію та проведення Декади 

студентської науки – 2020 та І туру 

Всеукраїнського конкурсу студентських 

наукових робіт з природничих, технічних 

і гуманітарних наук у 2019–2020 

навч. році 

 Про визначення кращих молодих 

науковців на кафедрах та рекомендацію 

до участі у ІІ етапі конкурсу «Кращий 

молодий науковець МДУ» 

 Попередній захист кваліфікаційних робіт 

Завідувачі кафедр 

16.10.2019 

Питання, що є обов’язковими для розгляду на 

засіданні вченої ради факультету: 

 атестація аспірантів МДУ ІV року 

навчання; 

 про переведення аспірантів МДУ на 

наступний рік навчання. 

 затвердження екзаменаційних матеріалів 

вступних іспитів 

Декани факультетів 

до 18.10.2019 

Подання до навчального відділу кандидатур 

на призначення секретарів Екзаменаційних 

комісій ступеня магістра 

Завідувачі кафедр 

до 18.10.2019 

Подання до навчального відділу інформації 

щодо розкладу державних екзаменів для 

проведення державної атестації студентів 

ступеня магістра  

Завідувачі кафедр 

до 21.10.2019 

Подання до відділу аспірантури: 

 індивідуальних планів роботи 

аспірантів  

ІV року навчання, 

  витягів з протоколів засідання кафедри 

про виконання індивідуальних планів, витягів 

з протоколів засідання вченої ради факультету 

про виконання індивідуальних планів, 

протоколів атестацій. 

Завідувачі кафедр, декани 

факультетів 

21.10.2019, 

10:00 
Засідання ректорату Перший проректор 

21-27 жовтня 

2019 
XIX Тиждень італійської мови у світі 

Кафедра італійської 

філології, директор 
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італійського культурного 

центру 

23.10.2019  Засідання вченої ради  Вчений секретар  

28.10.2019 
Робоча нарада керівників структурних 

підрозділів 
Перший проректор 

29.10.2019 Засідання ради молодих вчених МДУ Голова ради 

До 30.10.2019 

Подання до ради молодих вчених МДУ 

кандидатів молодих вчених для участі у ІІ 

етапі конкурсу «Кращий молодий науковець 

МДУ» 

Завідувачі кафедр, Голова 

ради молодих вчених 

МДУ 

Перший 

тиждень 

жовтня 2019 

Святкування Дня працівників освіти 

Голова профкому, 

заступник Голови 

профкому 

Жовтень 2019 
Екологічна акція «Чистота – запорука 

здоров’ю» 

Заст. голови профкому по 

роботі зі студентами, 

студентські профбюро 

факультетів 

Жовтень 2019 
Вшанування учасників АТО до Дня захисника 

України 
Голова профкому 

Жовтень 2019 

Святковий захід з нагоди Дня національної 

єдності греків у боротьбі з фашистською  

загрозою «ОХІ» 

Заступник декана 

факультету грецької 

філології та перекладу, 

завідувач та викладачі 

кафедри грецької 

філології та перекладу 

Жовтень 2019 
Відкриття XV конкурсу літературних 

перекладів «ПереКЛАДач» 

Завідувач кафедри 

слов’янської філології та 

перекладу, керівник 

студентського наукового 

товариства 

«ПереКЛАДач» 

 

ЛИСТОПАД 

До 01.11.2019 

Розміщення на Навчальному порталі МДУ 

оновлених наскрізних та робочих програм 

практик 

Навчальна лабораторія з 

розвитку ДН та АСУ, 

навчальна лабораторія з 

організації практик та 

працевлаштування 

випускників 

01.-30.11.2019 
Прийом кандидатських іспитів з філософії, 

іноземної мови (англійська), спеціальності 
Завідувач аспірантури 

04.11.2019, 

10:00 

Робоча нарада керівників структурних 

підрозділів 
Перший проректор 

06.11.2019 
Науково-методичні семінари для 

професорсько-викладацького складу кафедр 

Декани факультетів, 

завідувачі кафедр 

до 08.11.2019 

Подання до розгляду науково-методичної ради 

переліку вибіркових дисциплін циклу 

загальної підготовки (за необхідності) 

Декани факультетів, 

завідувачі кафедр 

11.11.2019, 

10:00 

Робоча нарада керівників структурних 

підрозділів 
Перший проректор 
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До 15.11.2019 
Подання до загального відділу номенклатур 

справ структурного підрозділу 

Відповідальні за 

діловодство, керівники 

структурних підрозділів 

14.11.2019 

Заключний гала-концерт та нагородження 

переможців XVІІ фестивалю студентської 

творчості «Дебют 2018» 

Молодіжний центр, 

профком, 

студентська рада 

До 18.11.2019 

Подання до відділу аспірантури пропозицій 

щодо проведення науково-комунікативних 

заходів у 2020 році та обґрунтування 

доцільності їх проведення  

Декани факультетів, 

завідувачі кафедр 

18.11.2019 Засідання ректорату Перший проректор 

19.11.2019 

Засідання кафедр 

Питання, що є обов’язковими для розгляду на 

засіданні кафедри: 

- про стан виконання НДР кафедр,  

обговорення звітів (проміжних, заключних на 

УкрІНТЕІ, МОН України) 

- про стан виконання госпрозрахункових 

наукових робіт та участь у грантових проектах 

викладачів кафедри 

Завідувачі кафедр 

20.11.2019 Вчені ради факультетів Декани факультетів 

до 22.11.2019 

Подання до відділу аспірантури пропозицій 

щодо проведення у 2020 р. науково-

комунікативних заходів 

Декани факультетів 

до 22.11.2019 

Подання до ради молодих вчених МДУ:  

 тез доповідей викладачів для участі у 

підсумковій науково-практичній конференції; 

 звітів кафедр про виконання НДР 

Відповідальні за наукову 

роботу викладачів на 

факультетах, завідувачі 

кафедр 

до 22.11.2019 
Оформлення попереднього графіку відпусток 

працівників МДУ на 2019 рік 

Начальник відділу кадрів, 

керівники структурних 

підрозділів 

25.11.2019 
Робоча нарада керівників структурних 

підрозділів 
Перший проректор 

26.11.2019 Засідання ради молодих вчених МДУ Голова ради 

27.11.2019  Засідання вченої ради  Вчений секретар  

Листопад 2019 
Проведення циклу тематичних заходів «Дні 

греків Приазов’я» 

Завідувач, викладачі 

кафедри грецької 

філології та перекладу 

Листопад 2019 Тиждень англійської мови 

Завідувач, викладачі 

кафедри англійської 

філології  

 

ГРУДЕНЬ 

02.12.2019, 

10:00 

Робоча нарада керівників структурних 

підрозділів 
Перший проректор 

03.12.2019 
Заходи до Всесвітнього Дня боротьби зі 

СНІДом 

Студентська рада, 

молодіжний центр 
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03.12.2019 Засідання наукової ради Перший проректор 

04.12.2019, 

14:30 
Засідання науково-методичної ради Перший проректор 

09.12.2019, 

10:00 

Робоча нарада керівників структурних 

підрозділів 
Перший проректор 

до 10.12.2019 

Подання до відділу аспірантури звіту про 

науково-дослідну роботу кафедри за 2019 рік 

та плану науково-дослідної роботи кафедри на 

2020 рік 

Завідувачі кафедр 

11.12.2019 
Науково-методичні семінари для 

професорсько-викладацького складу кафедр 

Декани факультетів, 

завідувачі кафедр 

16.12.2019, 

10:00 
Засідання ректорату Перший проректор 

17.12.2019 

Засідання кафедр 

Питання, що є обов’язковими для розгляду на 

засіданнях кафедр: 

 про затвердження робіт студентів для 

участі у конкурсі на кращу студентську 

наукову роботу та реферативне 

дослідження МДУ. 

 про затвердження робіт студентів для 

участі у Всеукраїнському конкурсі 

студентських наукових робіт з галузей 

знать і спеціальностей; 

 про організацію I етапу Всеукраїнської 

студентської олімпіади;  

 про затвердження звітів здобувачів 

вищої освіти ступеня доктора філософії 

про виконання індивідуальних планів 

наукової роботи; 

 про затвердження звітів про виконання 

НДР 

Завідувачі кафедр 

18.12.2019  Засідання вченої ради  Вчений секретар  

18.12.2019 

 

Вчені ради факультетів 

Питання, що є обов’язковими для розгляду на 

засіданні вченої ради факультету: 

 про затвердження робіт студентів для 

участі у конкурсі на кращу студентську 

наукову роботу та реферативне 

дослідження МДУ; 

 про затвердження робіт студентів для 

участі у Всеукраїнському конкурсі 

студентських наукових робіт з галузей 

знать і спеціальностей; 

 про затвердження звітів здобувачів вищої 

освіти ступеня доктора філософії про 

виконання індивідуальних планів наукової 

роботи; 

 про затвердження звітів про виконання 

НДР. 

Декани факультетів 
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до 20.12.2019 

Формування в АС «Деканат» робочих 

навчальних планів спеціальностей на 2020–

2021 навч. рік 

Декани факультетів, 

завідувачі кафедр 

20.12.2019 

Подання до відділу аспірантури: 

 звітів здобувачів вищої освіти ступеня 

доктора філософії про виконання 

індивідуальних планів наукової роботи; 

 витягів з протоколів засідання кафедр, 

вченої ради факультету щодо виконання 

здобувачами вищої освіти ступеня доктора 

філософії індивідуальних планів наукової 

роботи; 

 звіти про виконання НДР, облікові 

картки за етапами (на паперовому та 

електронному носіях) 

Завідувачі кафедр,  

декани факультетів 

 

21.12.2019 

Святково-розважальна програма для дітей 

викладачів та співробітників «Святий 

Миколай» 

Молодіжний центр, 

профком, студентська 

рада 

23.12.2019, 

10:00 

Робоча нарада керівників структурних 

підрозділів 
Перший проректор 

30.12.2019  
Робоча нарада керівників структурних 

підрозділів 
Перший проректор 

Грудень 2019 
Проведення  новорічного свята для дітей та 

співробітників університету 

Голова профкому, 

молодіжний центр 

 

СІЧЕНЬ 

30.12.2019 – 

07.01.2020 
Різдвяні канікули  

13.01.2020, 

10:00 

Робоча нарада керівників структурних 

підрозділів 
Перший проректор 

14.01.2020 

Засідання кафедр  

Питання, що є обов’язковими для розгляду на 

засіданні кафедри: 

 про визначення кращого наукового 

товариства кафедри та рекомендацію до 

участі у ІІ етапі конкурсу «Краще наукове 

товариство МДУ» 

Завідувачі кафедр 

15.01.2020 Вчені ради факультетів Декани факультетів 

20.01.2020, 

10:00 
Засідання ректорату Перший проректор 

до 24.01.2020 
Оформлення анкет для замовлення дипломів 

студентам ступеня бакалавра (випуск 2020 р.) 

Декани факультетів, 

завідувачі кафедр 

27.01.2020, 

10:00 

Робоча нарада керівників структурних 

підрозділів 
Перший проректор 

28.01.2020 Засідання ради молодих вчених МДУ Голова ради 

до 29.01.2020 

Подання до навчального відділу витягів із 

засідань рейтингових комісій факультетів для 

формування реєстрів студентів для 

призначення академічної стипендії 

Декани факультетів 
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до 29.01.2020 

Подання до навчального відділу витягів із 

засідань рейтингових комісій факультетів про 

претендентів на отримання іменних стипендій  

Декани факультетів 

до 31.01.2020 

Подання до навчального відділу звіту кафедр 

про виконання навчального навантаження за І 

семестр 

Завідувачі кафедр 

до 31.01.2020 

Подання до деканатів інформації щодо 

розкладу навчальних занять на ІІ семестр 

навчального року 

Завідувачі кафедр 

до 31.01.2020 

Подання до навчальної лабораторії з 

організації практик та працевлаштування 

випускників даних щодо працевлаштування 

випускників ОС «Бакалавр» та ОС «Магістр» 

2019 року 

Декани факультетів, 

завідувачі кафедр 

30/31.01.2020 Випускний вечір магістрів всіх факультетів 

Молодіжний центр, 

заступники деканів з 

виховної роботи, 

керівники творчих 

колективів 

Січень 2020 
Проведення спартакіади викладачів та 

співробітників 

Голова профкому, 

кафедра фізичного 

виховання, спорту та 

здоров’я людини 

Січень-

березень 2020 
Реєстрація учасників ЗНО - 2020 

Директор ЦДПтаРІС, 

інспектор ЦДПтаРІС 

 

ЛЮТИЙ 

03.02.2020, 

10:00 

Робоча нарада керівників структурних 

підрозділів 
Перший проректор 

до 07.02.2020 

Подання до навчального відділу проектів 

наказів про призначення стипендій студентам 

за підсумками зимової заліково-

екзаменаційної сесії 

Декани факультетів 

07.02.2020 
Науково-практична конференція викладачів 

МДУ «Актуальні проблеми науки та освіти» 

Перший проректор, відділ 

аспірантури, 

декани факультетів 

10.02.2020, 

10:00 

Робоча нарада керівників структурних 

підрозділів 
Перший проректор 

до 14.02.2020 
Затвердження розкладу занять на ІІ семестр 

2019-2020 навч.року 
Декани факультетів 

17.02.2020, 

10:00 
Засідання ректорату  Перший проректор 

18.02.2020 

 

Засідання кафедр 

Питання, що є обов’язковими для розгляду на 

засіданні кафедри: 

 про підсумки зимової екзаменаційної 

сесії;  

Завідувачі кафедр 
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 про виконання викладачами 

індивідуальних планів роботи. 

19.02.2020 Вчені ради факультетів Декани факультетів 

До 24.02.2020 

Подання до Ради молодих вчених МДУ кращих 

наукових товариств кафедр для участі у ІІ етапі 

конкурсу «Краще наукове товариство МДУ» 

Завідувачі кафедр, Голова 

ради молодих вчених 

МДУ 

24.02.2020, 

10:00 

Робоча нарада керівників структурних 

підрозділів 
Перший проректор 

24.02.2020-

14.03.2020 

Ліквідація студентами академічних 

заборгованостей 

Декани факультетів, 

завідувачі кафедр 

25.02.2020 Засідання ради молодих вчених МДУ Голова ради 

26.02.2020  Засідання вченої ради  Вчений секретар  

до 29.02.2020 
Організація процедури вибору студентами 1-

го курсу елективних дисциплін 

Декани факультетів, 

завідувач кафедрами, 

начальник навчального 

відділу 

до 29.02.2020 

Подання до навчального відділу проектів 

наказів щодо затвердження тем та керівників 

кваліфікаційних робіт студентів ступеня 

магістра (випуск 2020) 

Завідувачі кафедр 

Лютий 2020 Проведення свята Масляної у гуртожитку 

Голова профкому, 

студентська рада 

гуртожитку 

 

БЕРЕЗЕНЬ 

до 01.03.2020 

Подання до навчальної лабораторії з 

організації практик та працевлаштування 

випускників інформації для формування 

графіку практик на 2020-2021 навчальний рік 

Декани факультетів, 

завідувачі кафедр 

02.03.2020, 

10:00 

Робоча нарада керівників структурних 

підрозділів 
Перший проректор 

04.03.2020 Засідання науково-методичної ради Перший проректор 

до 06.03.2020 

Подання до навчального відділу доповідних 

записок про вибір студентами 1-го курсу 

ступеня бакалавра дисциплін циклу загальної 

підготовки 

Декани факультетів, 

завідувачі кафедр 

до 06.03.2020 
Оформлення графіків індивідуального 

навчання студентів на ІІ семестр 
Декани факультетів 

до 06.03.2020 
Подання до навчального відділу інформації 

про голів ЕК ступеня бакалавра  

Декани факультетів, 

завідувачі кафедр 
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05.03.2020 Святковий концерт до Дня 8 Березня 

Молодіжний центр, 

профком, 

студентська рада, 

керівники творчих 

колективів 

10–20.03.2020 Декада студентської науки в МДУ 

Перший проректор, 

відділ аспірантури, 

декани факультетів 

до 13.03.2020 

Подання до відділу кадрів, для долучення до 

особових справ випускників та відрахованих 

здобувачів вищої освіти: 

- навчальних карток  

- копій дипломів, додатків до дипломів (для 

випускників) 

- академічних довідок (для відрахованих) 

Завідувачі кафедр, 

декани факультетів, 

начальник відділу кадрів 

17.03.2020 

Засідання кафедр 

Питання, що є обов’язковими для розгляду на 

засіданні кафедри: 

 про результативність наукової роботи 

кафедр за 2019 рік; 

 щодо плану науково-дослідної роботи 

кафедр на 2020 рік; 

 затвердження програм вступних іспитів 

до аспірантури, робочих програм навчальних 

дисциплін в аспірантурі МДУ. 

Завідувачі кафедр 

18.03.2020 

Вчені ради факультетів 

Питання, що є обов’язковими для розгляду на 

засіданні вченої ради факультету: 

 про результативність наукової роботи 

кафедр за 2019 рік; 

 щодо плану науково-дослідної роботи 

кафедр на 2020 рік; 

 про затвердження перспективного 

плану розвитку науково-дослідної роботи 

факультету; 

 затвердження екзаменаційних 

матеріалів державних іспитів; 

 затвердження програм вступних іспитів 

до аспірантури, робочих програм навчальних 

дисциплін в аспірантурі МДУ. 

Декани факультетів 

до 20.03.2020 

Подання до навчального відділу проектів 

наказів щодо складу ЕК для проведення 

атестації студентів ступеня бакалавра  

Завідувачі кафедр 

23.03.2020, 

10:00 

Робоча нарада керівників структурних 

підрозділів 
Перший проректор 

25.03.2020  Засідання вченої ради  Вчений секретар  

30.03.2020, 

10:00 

Робоча нарада керівників структурних 

підрозділів 
Перший проректор 

Березень 2020 
Підбиття підсумків XV конкурсу літературних 

перекладів «ПереКЛАДач» 

Завідувач кафедри 

слов’янської філології та 
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перекладу, керівник 

студентського наукових 

товариства 

«ПереКЛАДач» 

Березень 2020 
Організація та проведення заходів з нагоди 

святкування Дня незалежності Греції 

Декан факультету 

грецької філології та 

перекладу, заступник 

декана, завідувачі кафедр 

 

КВІТЕНЬ 

01–30.04.2020 
Прийом кандидатського іспиту з філософії, 

іноземної мови (англійська), спеціальності 
Відділ аспірантури 

до 03.04.2020 

Подання до навчального відділу кандидатур на 

призначення секретарів Екзаменаційних 

комісій ОС «Бакалавр» (випуск 2020 р.) 

Завідувачі кафедр 

до 03.04.2020 

Подання до навчального відділу інформації 

щодо розкладу державних екзаменів для 

проведення атестації студентів ОС «Бакалавр» 

(випуск 2020 р.) 

Завідувачі кафедр 

06.04.2020, 

10:00 

Робоча нарада керівників структурних 

підрозділів 
Перший проректор 

до 10.04.2020 

Формування в АС «Деканат» та подання до 

навчального відділу попередніх розрахунків 

навчального навантаження на 2020–

2021 навч. рік 

Завідувачі кафедр 

13.04.2020, 

10:00 
Засідання ректорату Перший проректор 

14.04.2020 

 
Засідання кафедр  Завідувачі кафедр 

15.04.2020 Вчені ради факультетів Декани факультетів 

23.04.2020-

30.04.2020 

Масові заходи, присвячені святкуванню 

Міжнародного дня танцю. 

Заключний етап – звітний концерт ансамблю 

народного танцю «Промінь» МДУ. 

Керівники творчих 

колективів, молодіжний 

центр, 

студентська рада 

27.04.2020, 

10:00 

Робоча нарада керівників структурних 

підрозділів 
Перший проректор 

 

ТРАВЕНЬ 

06.05.2020 
Благодійна акція «Шануймо наших 

ветеранів» 

Студентська рада, 

благодійний проект «З 

теплом в серці», 

молодіжний центр 

04.05.2020, 

10:00 

Робоча нарада керівників структурних 

підрозділів 
Перший проректор 

12.05.2020 

 

Засідання кафедр 

Питання, що є обов’язковими для розгляду на 

засіданні кафедри:  

 про результати науково-дослідної 

роботи студентів у 2019–2020 навч. році; 

Завідувачі кафедр 
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 звіт здобувачів вищої освіти ступеня 

доктора філософії про виконання 

індивідуального плану наукової роботи 

13.05.2020, 

14:30 
Засідання науково-методичної ради Перший проректор 

13.05.2020 

Вчені ради факультетів 

Питання, що є обов’язковими для розгляду на 

засіданні вченої ради факультету: 

 звіт здобувачів вищої освіти ступеня 

доктора філософії про виконання 

індивідуального плану наукової роботи 

Декани факультетів 

12.05.2020 Захід до святкування Дня сім’ї 

Профспілка, 

молодіжний центр, 

студентська рада, 

благодійний проект «З 

теплом в серці» 

15.05.2019 

Захід до святкування Дня вишиванки в МДУ; 

Участь у міських заходах, присвячених Дню 

вишиванки 

Молодіжний центр, 

студентська рада 

заступники деканів з 

виховної роботи 

18.05.2020, 

10:00 

Робоча нарада керівників структурних 

підрозділів  
Перший проректор 

21.05.2019 

Подання до відділу аспірантури: 

 звіту з науково-дослідної роботи 

студентів у 2019–2020 навч. році; 

 звітів здобувачів вищої освіти ступеня 

доктора філософії про виконання 

індивідуального плану наукової роботи; 

 витягів з протоколів засідання кафедр, 

вченої ради факультету щодо виконання 

здобувачами вищої освіти ступеня 

доктора філософії індивідуальних планів 

наукової роботи 

Завідувачі кафедр, 

 декани факультетів 

25.05.2020, 

10:00 

Робоча нарада керівників структурних 

підрозділів 
Перший проректор 

26.05.2020 Засідання ради молодих вчених МДУ Голова ради 

27.05.2020 Засідання вченої ради  Вчений секретар  

 

ЧЕРВЕНЬ 

01.06.2020, 

10:00 

Робоча нарада керівників структурних 

підрозділів 
Перший проректор 

02.06.2020 Засідання наукової ради Перший проректор 

15.06.2020, 

10:00 
Засідання ректорату 

Перший 

Проректор 

16.06.2020 

Засідання кафедр 

Питання, що є обов’язковими для розгляду на 

засіданні кафедри:  

 про затвердження матеріалів 

рейтингового оцінювання наукової 

роботи кафедр та викладачів МДУ; 

Завідувачі кафедр 
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 звіти викладачів про виконання 

індивідуальних планів; 

 про попередні обсяги навчального 

навантаження на 2020-2021 навч. рік;  

17.06.2020 

Вчені ради факультетів  

Питання, що є обов’язковими для розгляду на 

засіданні вченої ради:  

 про затвердження матеріалів 

рейтингового оцінювання наукової 

роботи кафедр та викладачів МДУ. 

Декани факультетів 

22.06.2020, 

10:00 

Робоча нарада керівників структурних 

підрозділів 
Перший проректор 

24.06.2020  Засідання вченої ради  Вчений секретар  

до 26.06.2020 

Подання до навчального відділу витягів із 

засідань рейтингових комісій факультетів для 

формування реєстрів студентів для 

призначення академічної стипендії 

Декани факультетів 

До 26.06.2020 

Подання до навчального відділу витягів із 

засідань рейтингових комісій факультетів 

щодо претендентів на отримання іменних 

стипендій  

Декани факультетів 

30.06.2020 

Подання до відділу кадрів витягів з 

протоколів засідань кафедр з розподілом 

попередньої кількості ставок та навчального 

навантаження професорсько-викладацького 

складу на 2020-2021 рр. 

Завідувачі кафедр, 

начальник відділу кадрів 

30.06.2020 
Випускний вечір студентів-випускників ОС 

«Бакалавр» 

Помічник проректора з 

науково-педагогічної роботи 

(міжнародні зв’язки), 

молодіжний центр, 

заступники деканів 

факультетів з виховної 

роботи, студентська рада, 

керівники творчих 

колективів 

 

ЛИПЕНЬ 

до 03.07.2020 

Подання звіту кафедр про виконання 

навчального навантаження за 2019–

2020 навч. рік 

Завідувачі кафедр 

До 03.07.2020  

Подання рейтингів науково-педагогічних 

працівників за 2019-2020 навч. рік до 

навчального відділу 

Декани факультетів, 

завідувачі кафедр 

до 03.07.2020 

Подання до навчального відділу проектів 

наказів про переведення студентів на 

наступний курс навчання 

Декани факультетів 

до 10.07.2020 
Подання до навчального відділу інформації 

про підсумки літньої екзаменаційної сесії 
Декани факультетів 

до 10.07.2020 

Подання до навчального відділу обліково-

звітної документації кафедр за 2019-2020 

навч. рік 

Завідувачі кафедр 
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до 10.07.2020 

Подання до навчального відділу проектів 

наказів щодо призначення стипендій 

студентам  

Декани факультетів 

 

 

Перший проректор            О.В. Булатова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


