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Графік
проведення засідань у 2017–2018 навчальному році
№
з/п
1.

Дата

Назва

Аудиторія

Щопонеділка,
10:00
3-й понеділок,
14:30

Ректорат. Робоча нарада

3.

4-й тиждень
місяця

Засідання студентських
наукових товариств

На
факультетах

4.

1-й вівторок,
15:00
2-й вівторок,
15:00
3-й вівторок,
14:30
4-й вівторок,
14:30

Наукова рада (грудень,
травень)
Засідання профкому

Корпус №1
213
Корпус № 2
208
Приміщення
кафедр
Корпус №1
213

2.

5.
6.
7.

Засідання ради з
організації виховної
діяльності

Засідання кафедр

Корпус №1
213
Корпус № 2
206

Рада молодих вчених МДУ
(вересень, жовтень,
листопад, січень, лютий,
квітень, травень)
Науково-методична рада
Корпус №1
(жовтень, грудень,
213
березень, травень)
Науково-методичні
На
семінари для
факультетах
професорськовикладацького складу
кафедр (жовтень, листопад,
грудень, березень, квітень)

Відповідальний за
проведення
Перший проректор
Помічник проректора з
науково-педагогічної
роботи (міжнародні
зв’язки)
Декани факультетів,
завідувачі кафедр,
керівники СНТ
Перший проректор
Голова профкому
Завідувачі кафедр
Голова ради

8.

1-а середа,
14:30

9.

2-а середа,
14:30

10.

3-я середа,
14:30

Вчені ради факультетів

На
факультетах

Декани факультетів

11.

4-а середа,
15:00

Вчена рада МДУ
(вересень, жовтень,
листопад, грудень,
лютий, березень, травень,
червень)

Корпус №1
213

Вчений секретар
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Перший проректор
Декани факультетів,
завідувачі кафедр

План
засідань ректорату
на 2017–2018 навчальний рік
Дата

Порядок денний

Доповідач,
комісія, яка готує
питання до
розгляду
Проректор із
соціальних та
організаційних
питань, декани
факультетів

Відповідальні за
підготовку
проекту рішення

Серпень, 28

1. Про готовність
матеріально-технічної
бази університету до
нового навчального
року

Проректор з
науковопедагогічної
роботи

Проректор з
науковопедагогічної
роботи, начальник
навчального
відділу, начальник
відділу практик та
працевлаштування

Декани
факультетів,
завідувачі кафедр

Проректор з
науковопедагогічної
роботи, декани
факультетів,
начальник
навчального відділу

3. Про виконання рішень
ректорату

Перший проректор

Перший проректор

4. Про працевлаштування
випускників 2017 року та
перспективи
працевлаштування
випускників 2018 року

Начальник відділу
з організації
практик та
працевлаштування
випускників

Декани
факультетів,
начальник відділу з
організації практик
та
працевлаштування
випускників

Заступники
деканів з виховної
роботи
Фахівець з
виховної роботи зі
студентами
гуртожитку

Проректор з
науковопедагогічної роботи
(міжнародні
зв’язки)

2. Про затвердження
графіку навчального
процесу.

Вересень, 4
Вересень, 11
Вересень, 18

Вересень, 25
Жовтень, 2
Жовтень, 9

3. Різне.
Робоча нарада
Робоча нарада
Засідання ректорату:
1. Про результати літньої
екзаменаційної сесії 2016-2017
навчального року

5. Різне
Робоча нарада
Робоча нарада
Засідання ректорату:
1. Про організацію виховної
роботи
в
студентському
гуртожитку
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Проректор із
соціальних та
організаційних
питань, декани
факультетів

2. Про результати перевірки
звітної документації кафедр за
2016-2017 навчальний рік
3. Про результати роботи
Центру «Донбас-Україна»

Начальник
навчального
відділу
Керівник Центру
«Донбас-Україна»

Проректор з
науковопедагогічної
роботи, начальник
навчального відділу
Перший проректор,
відповідальний
секретар
приймальної
комісії, керівник
Центру «ДонбасУкраїна»
Директор
наукової бібліотеки

4. Про забезпечення студентів
університету навчальними
підручниками з дисциплін
фахової підготовки на 2017–
2018 навч. р.

Директор
наукової
бібліотеки

5. Про особливості науководослідної діяльності
економіко-правового
факультету
6. Різне
Жовтень, 16 Робоча нарада
Жовтень, 23 Робоча нарада
Жовтень, 30 Робоча нарада
Листопад, 6 Робоча нарада
Листопад, 13 Засідання ректорату:
1.Про надання платних послуг
на факультетах МДУ

Декан ЕПФ

Декан ЕПФ,
завідувачі кафедр
ЕПФ

Т.в.о. начальника
юридичного
відділу, начальник
плановофінансового
відділу

Т.в.о. начальника
юридичного
відділу, начальник
плановофінансового відділу

2. Про особливості науководослідної діяльності
факультету філології та
масових комунікацій

Декан факультету
філології та
масових
комунікацій

3. Про результати виконання
ректорських контрольних
робіт.

Проректор з
науковопедагогічної
роботи

Декан факультету
філології та
масових
комунікацій,
завідувачі кафедр
факультету
філології та
масових
комунікацій
Проректор з
науковопедагогічної
роботи, начальник
навчального
відділу, декани
факультетів

4. Різне
Листопад, 20 Робоча нарада
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Листопад, 27
Грудень, 4
Грудень, 11
Грудень, 18

Робоча нарада
Робоча нарада
Робоча нарада
Засідання ректорату:
1. Про соціальний захист
працівників та студентів
2. Розвиток благодійних та
волонтерських акцій на
факультетах
3. Про особливості науководослідної діяльності
історичного факультету

4.

Грудень, 25
Січень, 8
Січень, 15
Січень, 22
Січень, 29

Про результати роботи
Школи педагогічної
майстерності викладачів

Профспілка

Профспілка

Заступники
деканів з виховної
роботи,
Молодіжний центр

Проректор з
науковопедагогічної роботи
(міжнародні
зв’язки)
Декан історичного
факультету,
завідувачі кафедр
історичного
факультету
Перший проректор

Декан історичного
факультету

Перший
проректор,
керівник Школи
педагогічної
майстерності

5. Різне
Робоча нарада
Робоча нарада
Робоча нарада
Робоча нарада
Декани
факультетів

Засідання ректорату:
1. Про стан роботи зі
студентами соціально
незахищених категорій
2. Про ефективність
використання технічного
обладнання і програмного
забезпечення в МДУ
3. Про особливості науководослідної діяльності
факультету грецької філології
4. Про виконання
індивідуальних графіків
навчання студентів у І
семестрі

Проректор із
соціальних та
організаційних
питань, начальник
відділу технічних
засобів навчання
Декан грецької
філології

Декани
факультетів

4.Різне
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Проректор з
науковопедагогічної роботи
(міжнародні
зв’язки)
Проректор із
соціальних та
організаційних
питань, начальник
відділу технічних
засобів навчання
Декан факультету
грецької філології,
завідувачі кафедр
факультету грецької
філології
Проректор з
науковопедагогічної
роботи, начальник
навчального
відділу, декани
факультетів

Лютий, 5

Робоча нарада

Лютий, 12
Лютий, 19

Робоча нарада
Засідання ректорату:
1. Про результати зимової
екзаменаційної сесії та шляхи
вдосконалення організації
підсумкового контролю за
якістю професійної підготовки
студентів
2.Про результати роботи
бібліотеки у 2017 році
3.Про особливості науководослідної діяльності
факультету іноземних мов

Лютий, 26
Березень, 5
Березень, 12
Березень, 19

4 . Різне
Робоча нарада
Робоча нарада
Робоча нарада
Засідання ректорату:
1. Про працевлаштування
випускників ступеня магістра
2018 року
2. Про впровадження
елементів дистанційного
навчання в освітній процес

Березень, 26
Квітень, 2
Квітень, 9
Квітень, 16
Квітень, 23

Декани
факультетів,
завідувачі кафедр

Декани
факультетів,
завідувачі кафедр,
начальник
навчального відділу

Директор наукової
бібліотеки
Декан факультету
іноземних мов

Директор наукової
бібліотеки
Декан факультету
іноземних мов,
завідувачі кафедр
факультету
іноземних мов

Перший
проректор, декани
факультетів

Начальник відділу з
організації практик
та
працевлаштування
випускників
Проректор з
науковопедагогічної
роботи, начальник
відділу
дистанційного
навчання

Начальник відділу
дистанційного
навчання

3.Різне
Робоча нарада
Робоча нарада
Робоча нарада
Робоча нарада
1. Про результати роботи
практичного психолога МДУ в
2017-2018 н.р.
2. Про діяльність редакційновидавничого відділу МДУ

8

Практичний
психолог

Начальник
редакційновидавничого
відділу

Проректор з
науковопедагогічної
роботи, практичний
психолог
Проректор з
науковопедагогічної роботи
(міжнародні
зв’язки), начальник
редакційновидавничого відділу

Травень, 14
Травень, 21
Травень, 28
Червень, 4
Червень, 11
Червень, 18
Червень, 25

3.Про результати виконання
ректорських контрольних
робіт

Проректор з
науковопедагогічної
роботи

4. Про виконання
індивідуальних графіків
навчання студентів у ІІ
семестрі

Декани
факультетів

5. Різне.
Робоча нарада
Робоча нарада
Робоча нарада
Робоча нарада
Робоча нарада
Робоча нарада
Робоча нарада
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Проректор з
науковопедагогічної
роботи, начальник
навчального
відділу, декани
факультетів
Проректор з
науковопедагогічної
роботи, начальник
навчального
відділу, декани
факультетів

План
засідань вченої ради на 2017–2018 навчальний рік
Порядок денний

Підготовку питань
Доповідачі
до розгляду
забезпечують
1-е засідання,
серпень, 30, середа, 10:00
1. Про зміни у складі вченої Перший проректор, Перший проректор
ради МДУ.
вчений секретар
2. Про діяльність МДУ у 20162017 н. р. та пріоритетні
напрямки в роботі в 2017-2018
н. р.

Декани
факультетів,
керівники
структурних
підрозділів

Відповідальні за
підготовку
проекту рішень
Перший проректор,
вчений секретар

Перший
проректор, декани
факультетів

Перший проректор

Начальник
навчального
відділу

Перший проректор,
начальник плановофінансового
відділу,
начальник
навчального відділу

Завідувач відділу
аспірантури

Завідувач відділу
аспірантури

- Плану роботи МДУ на 2017- Перший проректор
2018 н. р.

Перший проректор

Перший проректор

- Звітів стипендіатів Кабінету Перший проректор,
Міністрів України.
завідувач відділу
аспірантури

Перший проректор

Перший проректор,
завідувач відділу
аспірантури

Перший проректор

Перший проректор,
декани, завідувачі
кафедр

Завідувач відділу
аспірантури

Завідувач відділу
аспірантури

3. Про затвердження:
– змін в розподілі ставок ПВС Перший проректор,
університету;
начальник планово–
обсягів
навчального
фінансового
навантаження
кафедр
відділу,
університету;
начальник
– змін в робочих навчальних навчального відділу
планах
спеціальностей
університету;
- робочих навчальних планів
спеціальностей
аспірантури
(денної/заочної
форми
навчання);

4. Різне.
- Про перейменування кафедр
МДУ.

Завідувач відділу
аспірантури

Перший проректор,
декани, завідувачі
кафедр

- Про зміну наукових керівників Завідувач кафедри
аспірантів
права та публічного
адміністрування,
Завідувач відділу
аспірантури
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2-е засідання,
вересень, 27, середа, 10:00
1. Про
якість
підготовки Декани
Декани
фахівців
у
МДУ
за факультетів,
факультетів
результатами роботи державних навчальний відділ
екзаменаційних комісій.
2. Про виконання плану
Проректор з
Проректор з
держзамовлення у 2017 р.
науковонауковопедагогічної
педагогічної
роботи, начальник
роботи
навчального відділу

Проректор з
науковопедагогічної роботи
Проректор з
науковопедагогічної
роботи,
начальник
навчального відділу

3. Обговорення та
затвердження:
 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 відділу
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
науковопедагогічної роботи
(міжнародні зв’язки

Проректор з
науковопедагогічної
роботи
(міжнародні
зв’язки)

Вчений секретар

Завідувач відділу
аспірантури
Проректор з
науковопедагогічної
роботи, начальник
навчального
відділу.
в.о.завідувача
кафедри права та

Завідувач відділу
аспірантури
Проректор з
науковопедагогічної
роботи

Завідувач відділу
аспірантури
Проректор з
науковопедагогічної
роботи, начальник
навчального
відділу.
в.о.завідувача
кафедри права та

 програм складання
кандидатських іспитів
4. Про затвердження:
- Матеріалів акредитаційної
справи
зі спеціальності 081 «Право»
(другий рівень);
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публічного
адміністрування

публічного
адміністрування

5. Різне
3-тє засідання,
жовтень, 25, середа, 10:00
1. Про
результати
роботи Приймальна комісія
Відповідальний
приймальної комісії МДУ у
секретар
літній вступній кампанії 2017 р.
приймальної
комісії, завідувач
відділу
аспірантури

Перший проректор,
відповідальний
секретар
приймальної
комісії,
завідувач відділу
аспірантури
Проректор із
соціальних та
організаційних
питань

2. Про готовність матеріальнотехнічної бази університету та
структурних підрозділів до
роботи
в
осінньо-зимовий
період.
3. Про стан організації та
проведення практик студентів
МДУ у 2017-2018 н. р.

Проректор із
соціальних та
організаційних
питань

Проректор із
соціальних та
організаційних
питань

Начальник відділу з
організації практик
та
працевлаштування
випускників

Начальник відділу
з організації
практик та
працевлаштування
випускників

4. Про зарахування до
докторантури та призначення
наукових консультантів.

Перший проректор,
завідувач відділу
аспірантури

Перший проректор

5. Про присвоєння вчених звань

Вчений секретар

Вчений секретар

Вчений секретар

Перший проректор,
завідувач відділу
аспірантури

Перший проректор

Перший проректор,
завідувач відділу
аспірантури

Проректор з
науковопедагогічної
роботи, начальник
навчального
відділу. завідувачі
кафедр

Проректор з
науковопедагогічної
роботи

Проректор з
науковопедагогічної
роботи, начальник
навчального
відділу, завідувачі
кафедр

6. Про затвердження:
– тем дисертаційних досліджень
аспірантів набору 2017 р.;
– індивідуальних навчальних
планів
аспірантів
набору
2017 р.;
–
індивідуальних
планів
наукової роботи аспірантів
набору 2017 р.
- Матеріалів акредитаційної
справи
зі спеціальності 8.02030304
Переклад.

7. Різне
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Проректор з
науковопедагогічної
роботи,
начальник відділу з
організації практик
та
працевлаштування
випускників
Перший проректор,
завідувач відділу
аспірантури

4-те засідання,
листопад, 22, середа, 10:00
1. Про особливості організації
Проректор з
Проректор з
навчання в осінньо-зимовий
науковонауковоперіод.
педагогічної
педагогічної
роботи, начальник
роботи, начальник
навчального відділу
навчального
відділу
2. Про організацію
Приймальна
Відповідальний
профорієнтаційної роботи та
комісія, директор
секретар
підготовку до проведення
Центру довузівської
приймальної
вступної кампанії у 2018 р.
підготовки та
комісії
роботи з
іноземними
студентами, декани
факультетів

3. Про атестацію аспірантів
МДУ (ІІІ –ІV років навчання).

Завідувач відділу
аспірантури,
завідувачі кафедр

Перший проректор

Проректор з
науковопедагогічної
роботи,
начальник
навчального відділу
Відповідальний
секретар
приймальної
комісії, директор
Центру
довузівської
підготовки та
роботи з
іноземними
студентами, декани
факультетів
Завідувач відділу
аспірантури

4. Різне
5-те засідання,
грудень, 27, середа, 10:00
1. Про
виконання
плану
підвищення кваліфікації НПП
університету.

Перший проректор,
директор Центру
підвищення
кваліфікації та
післядипломної
освіти, декани
факультетів
2. Звіт голів спеціалізованих Перший проректор,
вчених рад МДУ за 2017 р.
голови
спеціалізованих
вчених рад
3. Про затвердження:
Відповідальний
- Правил прийому до МДУ у
секретар
2018 р.
приймальної комісії

Директор Центру
підвищення
кваліфікації та
післядипломної
освіти

Перший проректор,
директор Центру
підвищення
кваліфікації та
післядипломної
освіти

Перший
проректор, голови
спеціалізованих
вчених рад
Відповідальний
секретар
приймальної
комісії

Перший проректор,
голови
спеціалізованих
вчених рад
Відповідальний
секретар
приймальної комісії

- Звітів стипендіатів Кабінету
Міністрів України.

Перший проректор,
завідувач відділу
аспірантури

Перший проректор

Звітів
про
виконання
держбюджетних тем.

Наукові керівники
тем

Наукові керівники
тем

4. Різне.
6-те засідання,
13

Перший проректор,
завідувач відділу
аспірантури
Перший проректор,
наукові керівники
тем

лютий, 28, середа, 10:00
Завідувач відділу
Перший проректор,
аспірантури,
Перший проректор
завідувач відділу
завідувачі кафедр
аспірантури
Проректор з
Проректор з
Проректор з
науковонауковонауковопедагогічної роботи
педагогічної
педагогічної роботи
(міжнародні
роботи
(міжнародні
зв’язки), начальник
(міжнародні
зв’язки), начальник
міжнародного
зв’язки)
міжнародного
відділу
відділу
3. Про підсумки фінансовоГоловний
Головний
господарської
діяльності
бухгалтер,
бухгалтер,
університету в 2017 р.
Бухгалтерія,
проректор із
проректор із
плановосоціальних та
соціальних та
фінансовий відділ
організаційних
організаційних
питань, вчений
питань
секретар
4. Про підсумки рейтингового Перший проректор Перший проректор Перший проректор
оцінювання роботи науковопедагогічних
працівників
університету у 2017 р.
5. Про підсумки рейтингового
Проректор з
Проректор з
Проректор з
оцінювання студентів МДУ у
науковонауковонауково2017 р.
педагогічної роботи
педагогічної
педагогічної роботи
роботи
6. Про виконання рішень вченої Вчений секретар
Вчений секретар
Вчений секретар
ради.
7. Про рекомендації ЕК до
Завідувач відділу
Вчений секретар
Вчений секретар
вступу
до
аспірантури
аспірантури,
випускників МДУ освітнього завідувачі кафедр
ступеня «Магістр».
8. Про затвердження:
Завідувач відділу
Плану науково-дослідної
Перший
Перший проректор,
аспірантури,
роботи МДУ на 2018 р.
проректор
завідувач відділу
завідувачі кафедр
аспірантури
- Матеріалів акредитаційної
Проректор з
справи з напряму підготовки
Проректор з
Проректор з
науково6.140103 Туризм.
науковонауковопедагогічної
педагогічної
педагогічної
роботи, начальник
роботи
роботи, начальник
навчального
навчального
відділу, завідувач
відділу, завідувач
кафедри
кафедри
9. Різне.
7-е засідання,
березень, 28, середа, 10:00
Проректор з
Проректор з
Проректор з
науковонауково1. Про підготовку до державної
науковопедагогічної
педагогічної
атестації.
педагогічної
роботи, навчальний
роботи, навчальний
роботи
відділ, декани
відділ, декани
1. Про результати наукової
роботи викладачів університету
у 2017 р. та завдання на 2018 р.
2. Про підсумки міжнародної
діяльності МДУ у 2017 р.
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факультетів

факультетів

2. Про стан роботи органів
Проректор з
студентського самоврядування
науковоз покращення якості навчання педагогічної роботи
студентів, участі в наукових
(міжнародні
дослідженнях
кафедр,
зв’язки),
налагодженні
побуту
в
голова
гуртожитку
та
організації
студентського
культурного
дозвілля
самоврядування,
студентства.
декани, заступники
деканів
3. Про затвердження:
Приймальна
- Програм вступних екзаменів, комісія, завідувачі
співбесід та екзаменаційних
кафедр
матеріалів для вступу на ОС
«Бакалавр» та ОС «Магістр» у
2018 р.

Голова
студентського
самоврядування

Проректор з
науковопедагогічної роботи
(міжнародні
зв’язки),
голова
студентського
самоврядування

Відповідальний
секретар
приймальної
комісії

Відповідальний
секретар
приймальної комісії

- Екзаменаційних матеріалів Приймальна комісія
Відповідальний
Відповідальний
для вступу до аспірантури
секретар
секретар
(екзаменаційні
білети
та
приймальної
приймальної
програми
вступних
комісії
комісії, завідувач
випробувань).
відділу аспірантури
4. Про
присвоєння
вчених Вчений секретар
Вчений секретар
Вчений секретар
звань.
5. Різне
8-е засідання,
травень, 23, середа, 10:00
1. Про
результати
роботи
Проректор з
Проректор з
Центру підвищення кваліфікації
науковонауковота післядипломної освіти у
Директор Центру
педагогічної
педагогічної
2017-2018 н. р.
підвищення
роботи,
роботи, директор
кваліфікації та
директор Центру
Центру підвищення
післядипломної
підвищення
кваліфікації та
освіти
кваліфікації та
післядипломної
післядипломної
освіти
освіти
2. Про розвиток та інтеграцію
до світового науково-освітнього
Директор
Директор
Директор
простору
Електронного наукової бібліотеки
наукової
наукової бібліотеки
інституційного
репозитарію
МДУ
бібліотеки МДУ
МДУ
МДУ.
3. Про результативність участі
спортсменів університету у
Всеукраїнських та міських
спортивних заходах.

Завідувач кафедри
фізичного
виховання, спорту
та здоров’я людини

Завідувач кафедри
фізичного
виховання, спорту
та здоров’я
людини

4. Різне
9-е засідання,
червень, 27, середа, 10:00
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Перший проректор,
завідувач кафедри
фізичного
виховання, спорту
та здоров’я людини

1. Про
роботу
Центру
довузівської
підготовки
та
роботи
з
іноземними
студентами.

2. Про підсумки роботи
Науково-методичної ради у
2017-2018 н. р.

3. Про підсумки навчальної та
навчально-методичної роботи
університету у 2017-2018 н. р.
та шляхи її вдосконалення.

Проректор з
науковопедагогічної
роботи,
директор Центру
довузівської
підготовки та
роботи з
іноземними
студентами
Перший проректор,
проректор з
науковопедагогічної
роботи, навчальний
відділ

Директор Центру
довузівської
підготовки та
роботи з
іноземними
студентами

Проректор з
науковопедагогічної роботи

Проректор з
науковопедагогічної
роботи

4. Про виконання рішень вченої
Вчений секретар
ради.
5. Про затвердження:
- робочих навчальних планів
Проректор з
спеціальностей на 2018–2019
науковон. р.;
педагогічної
середнього
навчального
роботи,
навантаження
викладачів
начальник
університету на 2018–2019 навчального відділу
н. р.;
- ставок ПВС за кафедрами
університету на 2018–2019 н. р.

Перший
проректор

Вчений секретар

Проректор з
науковопедагогічної
роботи,
Директор Центру
довузівської
підготовки та
роботи з
іноземними
студентами
Перший проректор,
проректор з
науковопедагогічної
роботи, навчальний
відділ, начальник
відділу практик та
працевлаштування,
начальник ВДН
Проректор з
науковопедагогічної
роботи, начальник
навчального відділу
Вчений секретар

Начальник
навчального
відділу

Проректор з
науковопедагогічної
роботи,
начальник
навчального відділу

- звітів аспірантів набору
2017 р.
про
виконання
індивідуальних планів наукової
роботи і переведення на
наступний рік навчання.

Перший проректор,
завідувач відділу
аспірантури,
завідувачі кафедр

Перший проректор

Перший проректор,
завідувач відділу
аспірантури

6. Про присвоєння вчених звань
7. Різне.

Вчений секретар

Вчений секретар

Вчений секретар

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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11 травня 2018 р.

05 грудня 2017 р.

Дата

План засідань наукової ради
на 2017–2018 навчальний рік

Порядок денний

Доповідачі

1. Про стан виконання НДР, що фінансуються за рахунок
коштів державного бюджету: підготовка заключного і
проміжного звітів на УкрІНТЕІ, анотованих (проміжний,
заключний етапи) на МОН України.
2. Про стан роботи над комплексними науковими темами
кафедр: підготовка заключних і проміжних звітів на
УкрІНТЕІ
3. Про роботу спеціалізованих вчених рад

Перший проректор,
керівники наукових робіт

2. Про підсумки роботи Наукової ради у 2017– 2018 н.р. та
перспективні напрямки роботи ради у 2018-2019 н.р.

Перший проректор

Декани факультетів,
завідувачі кафедр

Голови спеціалізованих
вчених рад
4. Про організацію роботи щодо випуску фахових видань
Перший проректор,
університету
відповідальні редактори
серій наукового видання
«Вісник Маріупольського
державного університету»
1. Про результати проведення І етапу конкурсного відбору
Перший проректор,
проектів наукових досліджень і розробок, що
керівники наукових
фінансуються за рахунок коштів державного бюджету,
комісій факультетів,
виконання яких розпочнеться у 2019 році
експерти
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План засідань Ради молодих вчених МДУ
на 2017 – 2018 навчальний рік
Дата
26 вересня
14:30

Порядок денний
1. Про зміни у складі Ради
2. Про напрямки роботи ради у 2017-2018 н.р.

31 жовтня
14:30

3. Про підготовку та організацію конкурсу
Заступник голови ради
«Кращий молодий науковець МДУ»
4. Про підготовку до проведення Декади
Голова ради
студентської науки в МДУ
5. Про підготовку до проведення підсумкової
Голова ради
науково-практичної конференції викладачів МДУ
6. Про організацію та проведення І туру
Відповідальний за
Всеукраїнського
конкурсу
студентських організацію та проведення
наукових робіт з природничих, технічних і
конкурсу студентських
гуманітарних наук у 2017–2018 н. р.
наукових робіт
7. Різне
1. Про підсумки конкурсу «Кращий молодий
Заступник голови ради
науковець МДУ»

28
листопада
14:30

30 січня
14:30

Доповідачі
Голова ради
Голова ради

2. Про підготовку та організацію ІІ етапу Відповідальний за наукову
Всеукраїнської
студентської
олімпіади
з
діяльність факультету
новогрецької мови та літератури
грецької філології
3. Про організацію участі молодих вчених МДУ в
Відповідальний за
грантових програмах, стажуваннях, конкурсах
напрямок
тощо
4. Про організацію та проведення інформаційноВідповідальний за
консультативної діяльності ради (організація
напрямок
роботи сайту ради, його підтримка та
наповнення, підтримка РМУ в соцмережах тощо)
5. Різне
1. Про координацію роботи з Управлінням освіти
Відповідальний за
Маріупольської міської ради у 2017–2018 н. р.
напрямок
2. Про організацію конкурсу «Краще студентське
Відповідальний за
наукове товариство МДУ»
проведення конкурсу
3. Про організацію та проведення І етапу
Відповідальний за
Всеукраїнської
студентської
предметної організацію та проведення
олімпіади в МДУ
студентських предметних
олімпіад
4. Різне
1. Про
стан
підготовки
до
проведення
Відповідальний за
підсумкової науково-практичної конференції
проведення
викладачів МДУ
2. Про результати проведення Міжнародних та Відповідальні за наукову
Всеукраїнських науково-практичної конференції діяльність на факультетах
студентів, аспірантів та молодих учених на
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27 лютого
14:30

24 квітня
14:30

29 травня
14:30

факультетах у вересні-січні 2017-2018 н.р.
3. Про організацію та проведення круглого столу,
Голова ради
присвяченого Міжнародному дню жінок в науці
(11 лютого)
4. Різне
1. Про стан підготовки до проведення Декади
Голова ради
студентської науки – 2018
2. Про
підсумки
проведення
І
туру
Відповідальний за
Всеукраїнського
конкурсу
студентських організацію та проведення
наукових робіт з природничих, технічних і
конкурсу студентських
гуманітарних наук у 2017–2018 н. р. та участь у ІІ
наукових робіт
етапі Всеукраїнського конкурсу
3. Про підсумки проведення конкурсу «Краще
Відповідальний за
студентське наукове товариство МДУ»
проведення конкурсу
4. Про
підсумки
проведення
І
етапу
Відповідальний за
Всеукраїнської
студентської
предметної організацію та проведення
олімпіади у МДУ та участь у ІІ етапі
студентських предметних
олімпіад
5. Різне
1. Про підсумки проведення Декади студентської
Голова ради
науки - 2018
2. Про результати роботи з Управлінням освіти Координатор роботи Ради
Маріупольської міської ради у 2017–2018 н. р.
з Управлінням освіти
Маріупольської міської
ради
3. Про
результати
проведення
ІІ
етапу Відповідальний за наукову
Всеукраїнської
студентської
олімпіади
з
діяльність факультету
новогрецької мови та літератури
грецької філології
4. Різне
1. Про результати проведення Міжнародних та Відповідальні за наукову
Всеукраїнських науково-практичної конференції діяльність на факультетах
студентів, аспірантів та молодих учених на
факультетах у лютому-травні 2017-2018 н. р.
2. Про результативність участі молодих вчених
МДУ в грантових програмах, стажуваннях,
конкурсах тощо
3.
Про
результативність
проведення
інформаційно-консультативної діяльності ради
4. Про підсумки роботи ради в 2017–2018 н. р. та
перспективні напрями роботи ради на 20182019 н. р.
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Відповідальний за
напрямок
Відповідальний за
напрямок
Голова ради

План роботи науково-методичної ради
на 2017–2018 навчальний рік
Дата

Порядок денний

Доповідачі

04 жовтня

1. Про пріоритетні напрями роботи науковометодичної ради МДУ на 2017-2018 н.р.

Булатова О.В.

2. Про затвердження складу та планів роботи
науково-методичних комісій
факультетів
університету на 2017-2018 н.р.
3. Про роботу Школи педагогічної майстерності
викладачів МДУ

Проценко О.Б.

4. Про затвердження плану видання наукової,
науково-методичної та навчально-методичної
літератури університету на 2017-2018 н.р.
5. Про виконання рішень науково-методичної
ради у 2016-2017 н.р.

Проценко О.Б.

2017

6. Про затвердження Положень

06 грудня
2017

7. Про рекомендацію до друку наукової,
науково-методичної та навчально-методичної
літератури
1. Про результати експертизи комплексів
навчально-методичного
забезпечення
дисциплін
2. Про упровадження технологій дистанційного
навчання в освітній процес МДУ

Булатова О.В.
Ясірова Ю.Ф.
Булатова О.В.
ЗадорожнаКнягницька Л.В.
Зіміна М.В.
Локтіонова О.Л.
Реуцька А.М.

4. Про удосконалення навчальних планів за
спеціальностями університету

Проценко О.Б.
Зіміна М.В.
Завідувачі кафедр
Короткова Ю.М.

програм

підвищення

6. Про затвердження Положень

2018

Булатова О.В.

3. Про удосконалення практичної підготовки
фахівців у МДУ

5. Про
розвиток
кваліфікації

14 березня

Косенко Ю.М.

7. Про рекомендацію до друку наукової,
науково-методичної та навчально-методичної
літератури
1. Про удосконалення системи виявлення
академічного плагіату в МДУ
2. Про результати моніторингу забезпечення
якості вищої освіти в МДУ
3. Про
проведення
міжфакультетських
навчально-методичних семінарів, круглих
столів щодо проблем забезпечення якості
вищої освіти
4. Про рейтингове оцінювання студентів та
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Булатова О.В.
Ясірова Ю.Ф.
Булатова О.В.
ЗадорожнаКнягницька Л.В.
Шакула А.П.
Скриннік А.О.
Проценко О.Б.
Зіміна М.В.
Воєвутко Н.Ю.

Проценко О.Б.

науково-педагогічних працівників МДУ
5. Про затвердження Положень
6. Про рекомендацію до друку наукової,
науково-методичної та навчально-методичної
літератури
16 травня
2018

1. Про підсумки роботи науково-методичної
ради у 2017-2018 н.р.
2. Про підсумки роботи науково-методичних
комісій факультетів у 2017-2018 н.р.
3. Про моніторинг тимчасових освітніх програм
та навчальних планів підготовки за ступенями
бакалавра і магістра
4. Про результати роботи Школи педагогічної
майстерності викладачів МДУ
5. Про виконання рішень науково-методичної
ради у 2017-2018 н.р. та обговорення
пропозицій щодо плану роботи науковометодичної ради у 2018-2019 н.р.
7. Про затвердження Положень
8. Про рекомендацію до друку наукової,
науково-методичної та навчально-методичної
літератури
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Зіміна М.В.
Чередніченко І.В.
Булатова О.В.
Ясірова Ю.Ф.
Булатова О.В.
ЗадорожнаКнягницька Л.В.
Булатова О.В.
Голови НМК
Проценко О.Б.
Зіміна М.В.
Косенко Ю.М.
Булатова О.В.

Булатова О.В.
Ясірова Ю.Ф.
Булатова О.В.
ЗадорожнаКнягницька Л.В.

План
проведення науково-практичних конференцій у МДУ
на 2017–2018 навчальний рік
Назва

Місце
проведення
ЕПФ

Термін
проведення
22.09.2017

ФГФ

29-30.09.2017

ІФ

15.11.2017

ФІМ

17.11.2017

ЕПФ

08.12.2017

Регіональна
науково-практична
конференція «Нова українська школа:
теорія та практика»

ФІМ

Лютий 2018

Науково-практична
конференція
викладачів
МДУ
«Актуальні
проблеми науки та освіти»
Науково-практична
конференція
студентів, аспірантів та молодих
учених (Декада студентської науки)

Факультети МДУ

02.02.2018

Факультети МДУ

13–23.03.2018

Міжнародна
науково-практична
конференція «Сучасний розвиток
державотворення та правотворення в
Україні:
проблеми
теорії
та
практики»
Всеукраїнська
науково-практична
Інтернет-конференція
«Маріупольський
молодіжний
науковий форум: традиційні й новітні
аспекти дослідження і викладання
іноземних мов і літератури»

ЕПФ

Березень
2018

ФІМ

Березень
2018

Всеукраїнська
науково-практична
конференція студентів та молодих
учених
«Сучасні
технології
управління туристичним та готельноресторанним бізнесом»
Міжнародна
науково-практична
конференція «Актуальні проблеми
міжкультурної
комунікації,
перекладу та порівняльних студій»
Міжнародна
Інтернет-конференція
конференція «Інформація та культура
в забезпеченні сталого розвитку
людства»
Всеукраїнська
науково-практична
Інтернет-конференція
«Мови
та
літератури
у
полікультурному
суспільстві»
Міжнародна
науково-практична
конференція «Особливості інтеграції
країн у світовий економічний та
політико - правовий простір»
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Відповідальні
Декан ЕПФ,
завідувач кафедри
менеджменту
Декан ФГФ,
завідувач кафедри
грецької філології
та перекладу
Декан ІФ,
завідувач кафедри
культурології та
інформаційної
діяльності
Декан ФІМ,
кафедра
англійської
філології
Декан ЕПФ,
завідувач кафедри
економіки та
міжнародних
економічних
відносин
Декан ФІМ,
завідувач кафедри
педагогіки та
освіти
Перший
проректор, декани
факультетів
Декани
факультетів,
відділ
аспірантури
Декан ЕПФ,
завідувач кафедри
права та
публічного
адміністрування
Декан ФІМ,
завідувач кафедри
німецької та
французької
філології

Всеукраїнська
Інтернет
–
конференція
«Теоретичні
та
прикладні аспекти використання
математичних
методів
та
інформаційних технологій у науці,
освіті, економіці та виробництві»
Всеукраїнська
науково-практична
конференція «Україна у світовому
історичному просторі»

ЕПФ

Квітень
2018

ІФ

20 04.2018

ФФМК

24-25.04.2018

Міжнародна
науково-практична
конференція «Актуальні проблеми
філології та освіти: теорія і практика»

ФІМ

18.05.2018

Всеукраїнська
науково-практична
конференція
«Екологія,
природокористування та охорона
навколишнього
середовища:
прикладні аспекти»

ЕПФ

25.05.2018

Всеукраїнська Інтернет-конференція
«Тенденції
розвитку
сучасної
системи міжнародних відносин та
світового політичного простору»

ІФ

25.05.2018

Міжнародна Інтернетконференція «Сучасні славістичні
студії: основні напрями і перспективи
досліджень»

ФФМК

Травень
2018

Інтернет-конференція
медіакомунікації:
аспект»

«Сучасні
прикладний
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Декан ЕПФ,
завідувач кафедри
математичних
методів та
системного
аналізу
Декан ІФ,
завідувач кафедри
історичних
дисциплін
Декан ФФМК,
завідувач кафедри
соціальних
комунікацій
Декан ФІМ,
кафедра
англійської
філології, кафедра
німецької та
французької
філології
Декан ЕПФ,
завідувач кафедри
раціонального
природокористув
ання та охорони
навколишнього
середовища
Декан ІФ,
завідувач кафедри
міжнародних
відносин та
зовнішньої
політики
Декан ФФМК,
завідувач кафедри
російської
філології та
перекладу

План
проведення робочих нарад керівників структурних підрозділів наукової бібліотеки
на 2017 -2018 навчальний рік
Дата
07.09.2017;
10-00

Порядок денний
1. Виконання планів роботи структурними
підрозділами бібліотеки за І півріччя 2017 року.
2. Про організацію видачі навчальної літератури
на 2017 – 2018 н.р.
3. Про забезпеченість дисциплін з фахової
підготовки навчальною літературою на 2017 –
2018 н.р.
4. Про стан впровадження в роботу бібліотеки
УДК
5. Про зміни в структурі бібліотеки

Доповідачі
Завідувачі відділів
Завідувач відділу
обслуговування
Завідувач відділу
комплектування та наукової
обробки документів
Завідувач сектору наукового
опрацювання документів і
організації каталогів
Директор наукової бібліотеки

6. Різне
05.10.2017;
10-00

1. Збереження фонду бібліотеки: проблемні питання
2. Про вимоги до планів роботи відділів бібліотеки
на 2018 рік
3. Про організацію роботи науково-редакційного
сектору

4. Моніторинг наповненості репозитарію працями
викладачів

02.11.2017;
10-00

5. Різне
1. Про організацію підвищення кваліфікації
співробітників бібліотеки у 2017 році.
2. Впровадження в роботу бібліотеки
вітчизняного та закордонного бібліотечного
досвіту.
3. Про вимоги до звітів роботи відділів
бібліотеки за 2017 рік.
4. Про стан та подальший розвиток сайту
бібліотеки, блогів та сторінок у соцмережах.

5.Різне
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Завідувач відділу зберігання
фондів
Директор наукової бібліотеки
Завідувач відділу
інформаційних технологій та
комп’ютерного забезпечення,
Завідувач науковоредакційного сектору
Завідувач відділу
інформаційних технологій та
комп’ютерного забезпечення,
Завідувач науковоредакційного сектору
Заступник директора наукової
бібліотеки
Завідувачі відділів
Директор наукової бібліотеки
Завідувач відділу
інформаційних технологій та
комп’ютерного забезпечення,
заступник директора наукової
бібліотеки, провідний
бібліотекар абонементу
наукової та художньої
літератури, бібліотекар І
категорії абонементу
навчальної літератури,
редактор І категорії

07.12.2017;
10-00

1. Корпоративна діяльність та співпраця з
іншими
бібліотеками,
організаціями
та
установами протягом 2017 року.
2.
Підсумки
проведення
переобліків
книжкового фонду у 2017 році.
3. Про комплектування фонду у 2017 році та
перспективи на 2018 рік.
4.Про видавничу діяльність бібліотеки у 2017 році

01.02.2018;
10-00

01.03.2018;
10-00

05.04.2018;
10-00

5. Різне
1. Про виконання плану роботи бібліотеки у
2017 році. Основні напрями діяльності у 2018
році.
2. Підсумки роботи науково-методичної ради
бібліотеки у 2017 році та основні напрямки
роботи на 2018 рік.
3.Підсумки роботи комісії по збереженню
фондів бібліотеки за 2017 рік.
4. Про організацію щорічного науковометодичного семінару з питань науководослідницької діяльності бібліотеки.
5. Різне
1. Про стан та подальший розвиток власних
електронних
інформаційних
ресурсів
бібліотеки.(електронний каталог, електронна
картотека статей, електронна бібліотека)

2. Культурно-просвітницька робота: нові
форми.
3. Про результати діяльності робочої групи з
представництва бібліотеки в Інтернеті та
соцмережах.
4. Про заходи з інтеграції наукових видань
університету
до
світового
наукового
інформаційного простору. Відстеження науко
метричних показників.
5. Різне
1. Про стан ретроконверії бібліотечного фонду

2. Інформаційно-бібліографічне та довідкове
обслуговування користувачів бібліотеки
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Директор наукової бібліотеки,
заступник директора наукової
бібліотеки, завідувач
інформаційно-бібліографічного
відділу
Завідувач відділу зберігання
фондів
Завідувач відділу
комплектування та наукової
обробки документів
Директор наукової бібліотеки
Директор наукової бібліотеки
Заступник директора наукової
бібліотеки
Завідувач відділу зберігання
фондів
Директор наукової бібліотеки,
заступник директора наукової
бібліотеки
Завідувач відділу
інформаційних технологій та
комп’ютерного забезпечення,
завідувач інформаційнобібліографічного відділу,
завідувач сектору наукового
опрацювання документів і
організації каталогів
Завідувач сектору культурнопросвітницької роботи
Заступник директора наукової
бібліотеки
Завідувач інформаційнобібліографічного відділу

Завідувач відділу
обслуговування, завідувач
сектору читальних залів,
завідувач сектору наукового
опрацювання документів і
організації каталогів
Завідувач сектору
інформаційного та
бібліографічного

03.05.2018;
10-00

3. Інформаційно-аналітична підтримка науковоосвітньої діяльності університету
4. Різне.
1. Краєзнавча діяльність бібліотеки
2.Проблемні питання збереження фонду
рідкісних та цінних книг
3. Про заходи з впровадження академічної
доброчесності

07.06.2018;
10-00

4. Різне.
1. Про підготовку до видачі навчальної
літератури на 2018-2019 н.р.
2. Про наочне інформаційне оформлення
бібліотеки.
3.Виставкова діяльність бібліотеки

4.Різне
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обслуговування, бібліограф І
категорії
Завідувач інформаційноаналітичного сектору
Завідувач відділу
інформаційних технологій та
комп’ютерного забезпечення
Завідувач відділу зберігання
фондів
Директор наукової бібліотеки,
завідувач інформаційнобібліографічного відділу
Завідувач відділу
обслуговування
Директор наукової бібліотеки
Завідувач відділу
обслуговування, завідувач
сектору культурнопросвітницької роботи

План засідань ради
з організації виховної діяльності на 2017–2018 навчальний рік
Дата

Порядок денний
1. Затвердження:
 плану роботи ради на 2017–2018 н. р.;
 комплексного плану з виховної роботи в
університеті на 2017–2018 н. р.;
 плану роботи молодіжного центру на 2017–
2018 н. р.;
 плану виховної роботи зі студентами у
студентському гуртожитку.

Вересень
2017
2. Про підсумки заселення студентського гуртожитку та
заходи щодо підтримки дисципліни та порядку в
гуртожитку;
3. Про підготовку та проведення XXІ Фестивалю
студентської творчості «Дебют 2017»;
4. Про організацію зустрічі зі студентами соціальнонезахищених категорій.
1. Про план підготовки матеріалів до питання на
засідання ректорату «Організація виховної роботи у
гуртожитку»;
2. Про організацію святкових заходів до Міжнародного
дня студента

Жовтень
2017
3. Затвердження графіка проведення відкритих виховних
заходів в академічних групах, на факультетах
університету.

1. Про організацію індивідуальної роботи зі студентами
соціально-незахищених категорій на факультетах
університету;
Листопад
2. Про підсумки Фестивалю студентської творчості
2017
«Дебют 2017»;
3. Про проведення виховної роботи зі студентами
гуртожитку МДУ;
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Доповідачі
Помічник проректора з
науково-педагогічної
роботи (міжнародні
зв’язки) з виховної
роботи,
художні керівники
молодіжного центру,
Фахівець з виховної
роботи студентського
гуртожитку;
голови студрад
факультетів
Фахівець з виховної
роботи студентського
гуртожитку
Художні керівники
молодіжного центру
Заступники деканів з
виховної роботи,
інспектор молодіжного
центру
Фахівець з виховної
роботи студентського
гуртожитку
Помічник проректора з
науково-педагогічної
роботи (міжнародні
зв’язки) з виховної
роботи,
художні керівники
молодіжного центру
Помічник проректора з
науково-педагогічної
роботи (міжнародні
зв’язки) з виховної
роботи, заступники
деканів з
виховної роботи
Заступники деканів з
виховної роботи,
інспектор молодіжного
центру
Художні керівники
молодіжного центру
Фахівець з виховної
роботи студентського
гуртожитку

4. Про спільну роботу студентських рад та деканатів
факультетів з покращення навчальної дисципліни
студентів університету.
1. Про проведення виховної роботи зі студентами
гуртожитку МДУ;
Грудень
2017

Січень
2017

Лютий
2017

Березень
2017

2. Про організацію роботи щодо проведення благодійних
заходів до дня Святого Миколая та організацію роботи
щодо проведення новорічного концерту для викладачів,
співробітників та студентів.
1. Про використання можливостей виховних годин як
одного
із
важливих
напрямків
національнопатріотичного виховання студентської молоді;
2. Про організацію виховної роботи в гуртожитку
університету
та
роль
органів
студентського
самоврядування в даному процесі;

3. Про організацію роботи з щодо проведення
випускного вечора для магістрів всіх факультетів.
1. Про підготовку та проведення святкового концерту до
Міжнародного жіночого дня
2. Про проведення виховної роботи зі студентами
гуртожитку МДУ.
1. Про підготовку загальноуніверситетських
заходів:Фестиваль команд КВК «Давайте сміятися
разом», «Тижня кар’єри» та ін.;
2. Про проведення виховної роботи зі студентами
гуртожитку МДУ.
1.Про організацію звітної конференції між студентами
(членами студрад факультетів) та
заступниками деканів

Квітень
2017

2. Організація роботи щодо проведення заходів до Дня
навколишнього середовища спільно зі Студрадою МДУ

Травень
2017

1. Про хід виконання плану організаційно-виховних та
культурно-просвітницьких заходів на 2017-2018 навч.рік
на факультетах університету;
2. Про організацію та проведення таких виховних заходів
як День вишиванки, День сім’ї та Дні Європи.
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Заступники деканів
Фахівець з виховної
роботи студентського
гуртожитку
Художні керівники
молодіжного центру
Заступники деканів з
виховної роботи
Фахівець з виховної
роботи студентського
гуртожитку, голова
студентської ради
МДУ (координатор
соціально-правової
комісії студентської
ради МДУ)
Художні керівники
молодіжного центру
Художні керівники
молодіжного центру
Фахівець з виховної
роботи студентського
гуртожитку
Художні керівники
молодіжного центру
Фахівець з виховної
роботи студентського
гуртожитку
Заступники деканів з
виховної роботи,
голови студрад
факультетів
Художні керівники
молодіжного центру,
голова студентської
ради МДУ (культ.орг.
студентської ради
МДУ)
Заступники деканів з
виховної роботи
Помічник проректора з
науково-педагогічної
роботи (міжнародні
зв’язки) з виховної
роботи

3. Про організацію літнього оздоровлення студентів

1. Про результативність організації виховної роботи на
факультетах університету у 2017–2018 н. р. та завдання
на 2018–2019 н. р.;
2. Про організацію роботи щодо проведення благодійних
заходів до Міжнародного дня захисту дітей спільно з
благодійним проектом «З теплом у серці»;
Червень
2017

3. Про підсумки роботи постійної комісії при Вченій Раді
МДУ з організації виховної роботи;

4. Про результати проведення виховної роботи зі
студентами гуртожитку МДУ.
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Помічник проректора з
науково-педагогічної
роботи (міжнародні
зв’язки) з виховної
роботи
Заступники деканів з
виховної роботи
Художні керівники
молодіжного центру,
голова студентської
ради МДУ (культ.орг.
студентської ради
МДУ)
Помічник проректора з
науково-педагогічної
роботи (міжнародні
зв’язки) з виховної
роботи
Фахівець з виховної
роботи студентського
гуртожитку

Календарний план
співпраці деканатів, кафедр зі структурними підрозділами
та ректоратом
на 2017–2018 навчальний рік
СЕРПЕНЬ
Дата

Зміст роботи

з 15.08.2017

Процедура прийняття на роботу науковопедагогічних працівників (в т.ч. за сумісництвом)
на новий навчальний рік

до 22.08.2017

Подання до навчального відділу інформації про
розрахунок навчального навантаження кафедр з
урахуванням контингенту студентів, вступних
іспитів, інформації про розподіл ставок і
навантаження
Засідання ректорату

28.08.2017

Забезпечують
виконання
Перший проректор
начальник відділу
кадрів, головний
бухгалтер,
начальник
навчального відділу,
декани,
завідувачі кафедр
Завідувачі кафедр

Перший проректор

28.08.2017

Подання до деканатів інформації до розкладу
навчальних занять на І семестр

Завідувачі кафедр

29.08.2017

Питання, що є обов’язковими для розгляду на
засіданні кафедри:
 затвердження
обсягів
навчального
навантаження та індивідуальних планів
викладачів;
 затвердження плану роботи кафедри на
2017–2018 н. р.
Подання до навчального відділу проектів наказів
про призначення стипендій студентам 1-х курсів
ступенів бакалавра та магістра

Завідувачі кафедр

до 29.08.2017

31.08.2017

31.08.2017

Урочисте посвячення першокурсників у студенти

Декани факультетів,
начальник
навчального відділу

Помічник проректора
з науковопедагогічної роботи
(міжнародні зв’язки) з
виховної роботи,
художні керівники
молодіжного центру,
керівники творчих
колективів,
студентська рада
Звільнення працівників, строк контракту яких Перший проректор,
скінчився.
начальник відділу
кадрів, головний
бухгалтер
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Постійно online,
та кожної
п’ятниці
до 01.09.2017

01.09.2017
01–15.09.2017
04.09.2017,
10.00
04.09.2017 –
16.09.2017
06-07.09. 2017

до 07.09.2017

09.09.2017 р.
11.09.2017,
10.00
12.09.2017,
15:00
16.09.2017

18.03.2017,
14:30

ВЕРЕСЕНЬ
Консультації щодо роботи студентів та викладачів
з навчальним порталом МДУ
Надання до відділу з організації практик та
працевлаштування випускників інформації про
заплановані практики на 2017-2018 н.р.

Зарахування до аспірантури МДУ
Прийом документів для складання кандидатського
іспиту з іноземної мови (англійська), філософії,
спеціальності
Робоча нарада керівників структурних підрозділів
Ліквідація
студентами
академічних
заборгованостей
Презентація діяльності студентської ради,
профкому, молодіжного центру МДУ для студентів
першокурсників.
Подання до відділу аспірантури:
 програм складання кандидатських іспитів з
філософії,
іноземної
мови
(англійська),
спеціальності
Підготовка та проведення організаційних зборів
ЦДПРІС.
Робоча нарада керівників структурних підрозділів
Засідання профкому

Відділ
дистанційного
навчання
Завідувачі
випускових кафедр,
відділ з організації
практик та
працевлаштування
випускників.
Відділ аспірантури
Відділ аспірантури
Перший проректор
Декани факультетів,
завідувачі кафедр
Голова студради,
заступник голови
профкому,
молодіжний центр.
Завідувачі кафедр

Шебаніц Д.М.
Золотько Ю.С.
Перший проректор
Голова профкому

Участь у святкових заходах, присвячених Дню
міста

Засідання ради з організації виховної діяльності

31

Помічник
проректора з
науково-педагогічної
роботи (міжнародні
зв’язки) з виховної
роботи,
молодіжний центр,
заступники деканів з
виховної роботи
Помічник
проректора з
науково-педагогічної
роботи (міжнародні
зв’язки) з виховної
роботи

до 19.09.2017

Подання до відділу аспірантури:
 екзаменаційних білетів до кандидатських
іспитів (філософія, іноземна мова (англійська),
спеціальність
 додаткових програм складання кандидатських
іспитів зі спеціальностей

Завідувачі кафедр

19.09.2017

Засідання кафедр
Питання, що є обов’язковими для розгляду на
засіданні кафедри:
 підсумки державної атестації та затвердження
заходів щодо усунення зауважень голів ДЕК;
 підсумки літньої екзаменаційної сесії;
 підсумки літніх навчальних та виробничих
практик;
 затвердження тем магістерських робіт та
наукових керівників;
 затвердження графіка проведення відкритих
занять викладачами;
 затвердження графіка роботи викладачів щодо
забезпечення контролю за організацією
самостійної роботи студентів.
Вчені ради факультетів
Подання до навчального відділу доповідних
записок щодо вільного вибору магістрами 1-го
року навчання дисциплін циклу загальної
підготовки
Подання до навчального відділу проектів наказів
щодо вільного вибору магістрами 1-го року
навчання дисциплін циклу професійної підготовки
Подання до навчального відділу інформації про
результати літньої екзаменаційної сесії (після
ліквідації академічної заборгованості)
Подання до навчального відділу проектів наказів
про переведення на наступний курс студентів, які
ліквідували академічну заборгованість
Робоча нарада керівників структурних підрозділів

Завідувачі кафедр

20.09.2017
до 22.09.2017

до 22.09.2017
до 22.09.2017
до 22.09.2017

25.09.2017,
10:00
25-29.09.2017

26.09.2017
до 26.09.2017
28.09.2017

Засідання студентських наукових товариств

Декани факультетів
Декани факультетів,
завідувачі кафедр,
навчальний відділ
Декани факультетів,
завідувачі кафедр,
навчальний відділ
Декани факультетів
Декани факультетів
Перший проректор
Декани факультетів,
завідувачі кафедр,
керівники СНТ
Голова ради
Перший проректор,
завідувач відділу
аспірантури

Засідання ради молодих вчених МДУ
Подання до відділу аспірантури погоджених з
науковими
керівниками
індивідуальних
навчальних планів та індивідуальних планів
наукової роботи аспірантів набору 2017 року
Урочисте відкриття XVІ фестивалю студентської
Помічник
творчості «Дебют 2016»- 1 етап фестивалю
проректора з
«MyDANCE»
науково-педагогічної
роботи (міжнародні
зв’язки) з виховної
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до 29.09.2017
до 29.09.2017
до 29.09.2017

Оформлення графіків індивідуального навчання
студентів на І семестр
Затвердження розкладу занять на І семестр
навчального року
Поновлення
особових
даних
військовозобов’язаних працівників та ЗВО

роботи,
молодіжний центр,
керівники творчих
колективів,
студентська рада,
профком
Декани факультетів,
навчальний відділ
Декани факультетів
Відділ кадрів,
керівники
структурних
підрозділів, декани
факультетів

ЖОВТЕНЬ
02.10.2017,
10:00
до 03.10.2017
04.10.2017,
14:30
05.10.2017

09.10.2017,
10:00
до 10.10.2016

Робоча нарада керівників структурних підрозділів
Подання до відділу аспірантури пропозицій щодо
участі у конкурсі «Кращий молодий науковець»
Засідання науково-методичної ради

Перший проректор

2-й етап XVІ-го Фестивалю «Дебют 2017».
Інтелектуальний турнір з брейн-рингу за участю
збірних команд першокурсників факультетів.
Засідання ректорату

Молодіжний центр,
профком,
студентська рада
Перший проректор

Надання до відділу з організації практик та
працевлаштування випускників інформації щодо
працевлаштування
випускників
МДУ
ОКР «Спеціаліст» 2017 року випуску

Завідувачі
випускових кафедр,
відділ з організації
практик та
працевлаштування
випускників.
Голова профкому

10.10.2017,
15:00
12.10.2017 26.10.2017
12.10.2017

Засідання профкому

11.10.2017

Науково-методичні семінари для професорськовикладацького складу кафедр
Подання до навчального відділу анкет для
замовлення дипломів студентам ступеня магістра
(зимовий випуск)
Подання до навчального відділу інформації щодо
голів ЕК для проведення державної атестації
студентів ступеня магістра (зимовий випуск)
Подання до навчального відділу проектів наказів

до 13.10.2017
до 13.10.2017
до 13.10.2017

Перший проректор

3-й етап XVІ-го Фестивалю «Дебют 2017».
Огляд-конкурс за жанрами.
Спортивні змагання серед збірних команд
факультетів у рамках XVІ фестивалю студентської
творчості «Дебют 2017»
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Завідувачі кафедр

Молодіжний центр,
студентська рада
Кафедра фізичного
виховання, спорту та
здоров’я людини,
молодіжний центр,
студентська рада
Декани факультетів,
завідувачі кафедр
Декани факультетів,
завідувачі кафедр,
навчальний відділ
Завідувачі кафедр
Завідувачі кафедр

16.10.2017,
10:00
16.10.2017,
14:30

17.10.2017

18.10.2017

до 20.10.2017

23.10.2017,
10:00

щодо
затвердження
тем
та
керівників
магістерських робіт студентів ступеня магістра
Робоча нарада керівників структурних підрозділів
Засідання ради з організації виховної діяльності

Засідання кафедр
Питання, що є обов’язковими для розгляду на
засіданні кафедри:
 атестація аспірантів МДУ;
 про переведення аспірантів МДУ ІІІ-ІV р.н. на
наступний рік навчання;
 про участь викладачів кафедри в науковопрактичній конференції МДУ «Актуальні
проблеми науки та освіти» (лютий 2018 р.);
 про організацію та проведення Декади
студентської науки – 2018 та І туру
Всеукраїнського
конкурсу
студентських
наукових робіт з природничих, технічних і
гуманітарних наук у 2017–2018 н. р.;
 про участь викладачів кафедри в науковопрактичній конференції МДУ «Актуальні
проблеми науки та освіти» (січень 2018 р.);
Питання, що є обов’язковими для розгляду на
засіданні вченої ради факультету:
 атестація аспірантів МДУ ІІІ – ІУ року
навчання;
 про переведення аспірантів МДУ на
наступний рік навчання.
Подання до відділу аспірантури:
 індивідуальних планів роботи аспірантів ІІІ–
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;
Робоча нарада керівників структурних підрозділів
Засідання студентських наукових товариств

23-27.10.2017
24.10.2017
30.10.2017

01.-30.11.2017

Засідання ради молодих вчених МДУ
Робоча нарада керівників структурних підрозділів
ЛИСТОПАД
Прийом кандидатських іспитів з філософії,
іноземної мови (англійська), спеціальності
34

Перший проректор
Помічник проректора
з науковопедагогічної роботи
(міжнародні зв’язки)
з виховної роботи
Завідувачі кафедр

Декани факультетів

Завідувачі кафедр,
декани факультетів

Перший проректор
Декани факультетів,
завідувачі кафедр,
керівники СНТ
Голова ради
Перший проректор

Відділ аспірантури

06.11.2017,
10:00
06.11.201710.11.2017

08.11.2017
13.11.2017,
10:00
14.11.2017,
15:00
14.11.2017
до 14.11.2017

15.11.2017
до 17.11.2017

до 17.11.2017

17.11.2017

20.11.2017
20.11.2017,
14:30

Робоча нарада керівників структурних підрозділів

Перший проректор

Тиждень української писемності

Помічник
проректора з
науково-педагогічної
роботи (міжнародні
зв’язки) з виховної
роботи,
наукова бібліотека,
кафедра української
філології,
молодіжний центр,
студентська рада
Науково-методичні семінари для професорсько- Декани факультетів,
викладацького складу кафедр
завідувачі кафедр
Засідання ректорату
Перший проректор
Засідання профкому

Голова профкому

Засідання кафедр

Завідувачі кафедр

Подання до розгляду науково-методичної ради
переліку вибіркових дисциплін циклу загальної
підготовки
Вчені ради факультетів

Декани факультетів,
завідувачі кафедр
Декани факультетів

Подання до навчального відділу проектів наказів
Завідувачі кафедр
щодо складу ЕК для проведення державної
атестації студентів ступеня магістра (зимовий
випуск)
Подання до навчального відділу інформації щодо
Завідувачі кафедр
розкладу державних екзаменів для проведення
державної атестації студентів ступеня магістра
(зимовий випуск)
Заключний
гала-концерт
та
нагородження
Помічник
переможців
ювілейного
XVІ
фестивалю
проректора з
студентської творчості «Дебют 2017»
науково-педагогічної
роботи (міжнародні
зв’язки) з виховної
роботи, молодіжний
центр, профком,
студентська рада
Робоча нарада керівників структурних підрозділів
Перший проректор
Засідання ради з організації виховної діяльності

20-24.11.2017
Засідання студентських наукових товариств
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Помічник
проректора з
науково-педагогічної
роботи (міжнародні
зв’язки) з виховної
роботи
Декани факультетів,
завідувачі кафедр,
керівники СНТ

21.11.2017

до 22.11.2017

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)

Завідувачі кафедр

Подання до відділу аспірантури:
 тез доповідей викладачів для участі у
підсумковій науково-практичній конференції;
 звітів кафедр про виконання НДР

Відповідальні за
наукову роботу
викладачів на
факультетах,
завідувачі кафедр
Перший проректор

27.11.2017

Робоча нарада керівників структурних підрозділів

28.11.2017

Засідання ради молодих вчених МДУ

01.12.2017

ГРУДЕНЬ
Заходи до Дня боротьби з ВІЛ

04.12.2017,
10:00
05.12.2017

Голова ради

Робоча нарада керівників структурних підрозділів

Студентська рада,
молодіжний центр
Перший проректор

Засідання наукової ради

Перший проректор

05.12.2017

Проведення
волонтерів

06.12.2017,
14:30
11.12.2017,
10:00

Засідання науково-методичної ради

Студентська рада,
благодійний проект
«З теплом в серці»
Перший проректор

Робоча нарада керівників структурних підрозділів

Перший проректор

Подання до відділу аспірантури звіту про науководослідну роботу кафедри за 2017 рік та плану
науково-дослідної роботи кафедри на 2018 рік
Засідання профкому

Завідувачі кафедр

Науково-методичні семінари для професорськовикладацького складу кафедр

Декани факультетів,
завідувачі кафедр

Подання до навчального відділу на перевірку
робочих навчальних планів спеціальностей на
2018–2019 н. р.
Оформлення попереднього графіку відпусток
працівників МДУ на 2018 рік

Декани факультетів

Засідання ректорату

Перший проректор

до 11.12.2017
12.12.2017,
15:00
13.12.2017
до 15.12.2017
не пізніше
16.12.2017

18.12.2017,
10:00
18.12.2017,
14:30

заходів

до

Міжнародного

Засідання ради з організації виховної діяльності
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дня

Голова профкому

Відділ кадрів,
керівники
структурних
підрозділів

Помічник
проректора з
науковопедагогічної роботи
(міжнародні зв’язки)
з виховної роботи

19.12.2017

19.12.2017

20.12.2017

22.12.2017

25.12.2017,

Засідання кафедр
Питання, що є обов’язковими для розгляду на
засіданнях кафедр:
 про затвердження матеріалів рейтингового
оцінювання наукової роботи кафедр та
викладачів МДУ;
 про затвердження робіт студентів для участі
у конкурсі на кращу студентську наукову
роботу та реферативне дослідження МДУ.
 про організацію I етапу Всеукраїнської
студентської олімпіади;
 про затвердження звітів аспірантів набору
2017 р. про виконання індивідуальних
планів наукової роботи;
 про затвердження звітів про виконання
НДР;
 попередній захист магістерських робіт.
Святково-розважальна
програма
для
дітей
викладачів та співробітників «Святий Миколай»

Вчені ради факультетів
Питання, що є обов’язковими для розгляду на
засіданні вченої ради факультету:
 про затвердження матеріалів рейтингового
оцінювання наукової роботи кафедр та
викладачів МДУ;
 про затвердження робіт студентів для участі у
конкурсі на кращу студентську наукову роботу
та реферативне дослідження МДУ;
 про затвердження звітів аспірантів набору
2017 р. про виконання індивідуальних планів
наукової роботи;
 про затвердження звітів про виконання НДР.
Подання до відділу аспірантури:
 звітів аспірантів набору 2017 року про
виконання індивідуальних планів наукової роботи;
 витягів з протоколів засідання кафедр,
вченої ради факультету щодо виконання
аспірантами індивідуальних планів наукової
роботи;
 матеріалів щодо рейтингового оцінювання
наукової роботи кафедр та діяльності науковопедагогічних працівників МДУ;
 робіт студентів для участі в конкурсі на
кращу студентську наукову роботу та реферативне
дослідження МДУ;
 звіти про виконання НДР, облікові картки за
етапами (на паперовому та електронному носіях)
Робоча нарада керівників структурних підрозділів
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Завідувачі кафедр

Молодіжний центр,
профком,
студентська рада,
керівники творчих
колективів
Декани факультетів

Завідувачі кафедр,
декани факультетів

Перший проректор

10:00
25-29.12.2017

27.12.2017

Засідання студентських наукових товариств
Святкова програма для співробітників та студентів
університету «Новорічний настрій»

за графіком
управління
освіти міста
остання декада

Проведення шкільних предметних олімпіад

01.01.2018 –
07.01.2018
08.01.2018,
10:00
09.01.2018,
15:00
до 12.01.2018

Різдвяні канікули

Проведення
наукової
старшокласників-членів МАН

конференції

Декани факультетів,
завідувачі кафедр,
керівники СНТ
Помічник
проректора з
науковопедагогічної роботи
(міжнародні зв’язки)
з виховної роботи,
молодіжний центр,
студентська рада
профком,
керівники творчих
колективів
Завідувачі кафедр,
рада з НДРС
Завідувачі кафедр,
рада з НДРС

СІЧЕНЬ

15.01.2018,
10:00
15.01.2018,
14:30

Робоча нарада керівників структурних підрозділів
Засідання профкому

Засідання ради з організації виховної діяльності

Засідання кафедр

17.01.2018

Вчені ради факультетів

до 17.01.2018
до 19.01.2018
22.01.2018,
10:00
23.01.2018

Голова профкому

Подання до відділу кадрів інформації про НПП
щодо останнього підвищення кваліфікації, станом
на 01.01.2017
Робоча нарада керівників структурних підрозділів

16.01.2018

Перший проректор

Відділ кадрів,
декани факультетів,
завідувачі кафедр
Перший проректор
Помічник проректора
з науковопедагогічної роботи
(міжнародні зв’язки)
з виховної роботи
Завідувачі кафедр
Декани факультетів

Подання до відділу аспірантури пропозицій щодо
участі у конкурсі «Краще студентське наукове
товариство»
Подання до деканатів інформації щодо розкладу
навчальних занять на ІІ семестр навчального року

Завідувачі кафедр

Робоча нарада керівників структурних підрозділів

Перший проректор

Засідання ради молодих вчених МДУ

38

Завідувачі кафедр

Голова ради

до 26.01.2018
до 26.01.2018
29.01.2018,
10:00
січень 2018 р.

Оформлення анкет для замовлення дипломів
студентам ступеня бакалавра (літній випуск)
Подання до навчального відділу звіту кафедр про
виконання навчального навантаження за І семестр
Засідання ректорату
Організація та проведення додаткового прийому
слухачів на короткострокові курси у ЦДПРІС.

Декани факультетів,
завідувачі кафедр
Завідувачі кафедр
Перший проректор
Шебаніц Д.М.
Золотько Ю.С.

01–15.02.2018

ЛЮТИЙ
Прийом документів для складання кандидатського
іспиту з філософії, іноземної мови (англійська),
спеціальності

02.02.2018

Науково-практична конференція викладачів МДУ
«Актуальні проблеми науки та освіти»

Перший проректор,
відділ аспірантури

05.02.2018,
10:00
____

Робоча нарада керівників структурних підрозділів

Перший проректор

12.02.2018,
10:00
13.02.2018,
15:00
14.02.2018

Робоча нарада керівників структурних підрозділів

до 16.02.2018

Затвердження розкладу занять на ІІ семестр
навчального року
Засідання ректорату

19.02.2018,
10:00
19.02.2018,
14:30

19-23.02.2018

20.02.2018

Випускний вечір магістрів всіх факультетів

Засідання профкому

Відділ аспірантури

Помічник проректора
з науковопедагогічної роботи
(міжнародні зв’язки)
з виховної роботи,
завідувач
молодіжного центру,
заступники деканів з
виховної роботи
Перший проректор
Голова профкому

Конкурсно-розважальна програма до Дня
закоханих – «Містер та Міс МДУ»

Засідання ради з організації виховної діяльності

Засідання студентських наукових товариств
Засідання кафедр
Питання, що є обов’язковими для розгляду на
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Молодіжний
центр,
профком,
студентська рада,
керівники творчих
колективів
Декани факультетів
Перший проректор
Помічник проректора
з науковопедагогічної роботи
(міжнародні зв’язки)
з виховної роботи
Декани факультетів,
завідувачі кафедр,
керівники СНТ
Завідувачі кафедр

засіданні кафедри:
 про підсумки зимової екзаменаційної сесії;
 про виконання викладачами індивідуальних
планів роботи.
Вчені ради факультетів

Декани факультетів

26.02.2018,
10:00
27.02.2018

Робоча нарада керівників структурних підрозділів

Перший проректор

лютий –
березень
2018 р.
після
останнього
іспиту

Консультація та реєстрація випускників минулих
років на ЗНО.

21.02.2018

до 01.03.2018
до 02.03.2018

до 02.03.2018

05.03.2018,
10:00
06.03.2018

до 09.03.2018
до 09.03.2018
12.03.2018,
10.00

Засідання ради молодих вчених МДУ

Подання до відділу аспірантури списків
випускників МДУ ОС «Магістр», рекомендованих
до аспірантури
БЕРЕЗЕНЬ
Подання до відділу аспірантури звіту про
проведення І етапу Всеукраїнської студентської
предметної олімпіади
Організація процедури вибору студентами 1-го
курсу елективних дисциплін

Подання до навчального відділу доповідних
записок про вибір студентами 1-го курсу ступеня
бакалавра дисциплін циклу загальної підготовки
Робоча нарада керівників структурних підрозділів
Святковий концерт до Дня 8 Березня

Голова ради
Білоусова В.Д.
Завідувачі кафедр

Завідувачі кафедр
Декани факультетів,
завідувач
кафедрами,
начальник
навчального відділу
Декани факультетів,
завідувачі кафедр
Перший проректор

Помічник
проректора з
науковопедагогічної
роботи
(міжнародні
зв’язки) з
виховної роботи,
молодіжний
центр,
профком,
студентська рада,
керівники творчих
колективів
Подання до навчального відділу інформації про Декани факультетів,
голів ЕК ступеня бакалавра (літній випуск)
завідувачі кафедр
Оформлення графіків індивідуального навчання Декани факультетів
студентів на ІІ семестр
Робоча нарада керівників структурних підрозділів
Перший проректор
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13.03.2018,
15:00
13–23.03.2018

Засідання профкому

Голова профкому

Декада студентської науки в МДУ

Перший проректор,
відділ аспірантури,
декани факультетів
Перший проректор

14.03.2018

Засідання науково-методичної ради

14.03.2018

Науково-методичні семінари для професорськовикладацького складу кафедр
Подання до навчального відділу попередніх
розрахунків навчального навантаження на 2018–
2019 н. р.
Засідання ректорату

Декани факультетів,
завідувачі кафедр
Завідувачі кафедр

Засідання ради з організації виховної діяльності

Помічник
проректора з
науково-педагогічної
роботи (міжнародні
зв’язки) з виховної
роботи
Декани факультетів,
завідувачі кафедр,
керівники СНТ
Завідувачі кафедр

до 16.03.2018

19.03.2018,
10:00
19.03.2018,
14:30

19-23.03.2018

20.03.2018

21.03.2018

до 23.03.2018

Засідання студентських наукових товариств
Засідання кафедр
Питання, що є обов’язковими для розгляду на
засіданні кафедри:
 про результативність наукової роботи
кафедр за 2017 рік;
 щодо плану науково-дослідної роботи
кафедр на 2018 рік;
 затвердження програм вступних іспитів до
аспірантури,
робочих
програм
навчальних
дисциплін в аспірантурі МДУ.
Вчені ради факультетів
Питання, що є обов’язковими для розгляду на
засіданні вченої ради факультету:
 про результативність наукової роботи
кафедр за 2017 рік;
 щодо плану науково-дослідної роботи
кафедр на 2018 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.
Подання до навчального відділу проектів наказів
щодо складу ЕК для проведення державної
атестації студентів ступеня бакалавра (літній
випуск)
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Перший проректор

Декани факультетів

Завідувачі кафедр

26.03.2018,
10:00

01–30.04.2018
02.04.2018,
10:00
04.04.2018

до 06.04.2018

09.04.2018,
10:00
10.04.2018,
15:00
12.04 2018

Робоча нарада керівників структурних підрозділів

Перший проректор

КВІТЕНЬ
Прийом кандидатського іспиту з філософії,
іноземної мови (англійська), спеціальності
Робоча нарада керівників структурних підрозділів

Відділ аспірантури

Фестиваль команд КВК «Веселе студентське
життя»
Подання до навчального відділу інформації щодо
розкладу державних екзаменів для проведення
державної атестації студентів ОС «Бакалавр»
(літній випуск)
Робоча нарада керівників структурних підрозділів
Засідання профкому

Перший проректор
Молодіжний
центр,
студентська рада,
профком
Завідувачі кафедр

Перший проректор
Голова профкому

Форум кар’єри для студентів ОКР «Бакалавр»,
«Магістр»

16.04.2018,
10:00
16.04.2018,
14:30

Робоча нарада керівників структурних підрозділів

17.04.2018

18.04.2018

Засідання кафедр
Питання, що є обов’язковими для розгляду на
засіданні кафедри:
 попередній захист дипломних робіт
Вчені ради факультетів

19.04.2018

Заходи до Дня навколишнього середовища

20.04.2018

День інтернаціональної молоді МДУ

Засідання ради з організації виховної діяльності
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Відділ з організації
практик та
працевлаштування
випускників,
молодіжний центр,
студентська рада
Перший проректор
Помічник проректора
з науковопедагогічної роботи
(міжнародні зв’язки)
з виховної роботи
Завідувачі кафедр

Декани факультетів
Помічник проректора
з науковопедагогічної роботи
(міжнародні зв’язки)
з виховної роботи,
фахівець з виховної
роботи студентського
гуртожитку,
молодіжний центр,
студентська рада
Помічник проректора
з науковопедагогічної роботи

23.04.2018
10:00
23-27.04.2018

(міжнародні зв’язки)
з виховної роботи,
відділ міжнародних
зв’язків, молодіжний
центр,
студентська рада
Перший проректор

Засідання ректорату
Засідання студентських наукових товариств

24.04.2018

Засідання ради молодих вчених МДУ

30.04.2018
10:00

Робоча нарада керівників структурних підрозділів

Декани факультетів,
завідувачі кафедр,
керівники СНТ
Голова ради
Перший проректор

07.05.2018

ТРАВЕНЬ
Благодійна акція «Шануймо наших ветеранів»
(до Дня Перемоги)

11.05.2018

Засідання наукової ради

Студентська рада,
благодійний проект
«З теплом в серці»,
молодіжний центр
Перший проректор

14.05.2018,
10:00
14.05.2018

Робоча нарада керівників структурних підрозділів

Перший проректор

15.05.2018,
15:00
15.05.2018

Засідання профкому

16.05.2018,
14:30
16.05.2018

Захід до святкування Дня сім’ї

Помічник проректора
з науково-педагогічної
роботи (міжнародні
зв’язки) з виховної
роботи,
профком,
молодіжний центр,
студентська рада,
благодійний проект «З
теплом в серці»
Голова профкому

Засідання кафедр
Питання, що є обов’язковими для розгляду на
засіданні кафедри:
 про результати участі студентів у науковопрактичних конференціях різного рівня у 2017–
2018 н.р.;
 звіт аспірантів МДУ ІІІ – ІV років навчання за
І півріччя;
 звіт аспірантів набору 2017 року про
виконання індивідуального плану наукової роботи
Засідання науково-методичної ради

Перший проректор

Вчені ради факультетів

Декани факультетів

43

Завідувачі кафедр

17.05.2017

21.05.2018,
10:00
21.05.2018,
14:30

21.05.2018

21-25.05.2018

Питання, що є обов’язковими для розгляду на
засіданні вченої ради факультету:
 звіт аспірантів МДУ ІІІ – ІV років навчання за І
півріччя;
 звіт аспірантів набору 2017 року про виконання
індивідуального плану наукової роботи
Робоча нарада керівників структурних підрозділів
Засідання ради з організації виховної діяльності

Подання до відділу аспірантури:
 звітів аспірантів МДУ ІІІ – ІV років навчання за
І півріччя;
 звіту з науково-дослідної роботи студентів у
2017–2018 н. р.
 звітів аспірантів набору 2017 року про
виконання індивідуального плану наукової
роботи
 витягів з протоколів засідання кафедр, вченої
ради факультету щодо виконання аспірантами
індивідуальних планів наукової роботи
Засідання студентських наукових товариств

22.05.2018

Засідання ради молодих вчених МДУ

25.05.2018

Захід до святкування Дня філолога

28.05.2018,
10:00
травень 2018

Робоча нарада керівників структурних підрозділів
Дні Європи в Маріуполі

Декани факультетів

Перший проректор
Помічник проректора
з науковопедагогічної роботи
(міжнародні зв’язки)
з виховної роботи
Завідувачі кафедр,
декани факультетів

Декани факультетів,
завідувачі кафедр,
керівники СНТ
Голова ради
Помічник проректора
з науково-педагогічної
роботи (міжнародні
зв’язки) з виховної
роботи,
молодіжний центр,
студентська рада
Перший проректор
Помічник проректора
з науково-педагогічної
роботи (міжнародні
зв’язки) з виховної
роботи,
молодіжний центр,
завідувач кафедри
міжнародних відносин
та зовнішньої
політики
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04.06.2018,
10:00
11.06.2018,
10:00
18.06.2018,
10:00
18.06.2018,
14:30

19.06.2018

20.06.2018
25.06.2018,
10:00
до 02.07.2018
до 06.07.2018
до 06.07.2018
до 13.07.2018

ЧЕРВЕНЬ
Робоча нарада керівників структурних підрозділів
Робоча нарада керівників структурних підрозділів
Робоча нарада керівників структурних підрозділів
Засідання ради з організації виховної діяльності

Засідання кафедр
Питання, що є обов’язковими для розгляду на
засіданні кафедри:
 звіти
викладачів
про
виконання
індивідуальних планів;
 про
попередні
обсяги
навчального
навантаження на 2018-2019 н.р.;
Вчені ради факультетів
Робоча нарада керівників структурних підрозділів
ЛИПЕНЬ
Подання звіту кафедр про виконання навчального
навантаження за 2017–2018 н.р.
Подання до навчального відділу проектів наказів
про переведення студентів на наступний курс
навчання
Подання до навчального відділу інформації про
підсумки літньої екзаменаційної сесії
Подання до навчального відділу проектів наказів
про призначення стипендій студентам
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Перший
проректор
Перший
проректор
Перший проректор
Помічник проректора
з науковопедагогічної роботи
(міжнародні зв’язки)
з виховної роботи
Завідувачі кафедр

Декани факультетів
Перший проректор

Завідувачі кафедр
Декани факультетів
Декани факультетів
Декани факультетів

Перший проректор
_____________________О.В. Булатова
«____»__________________2017 р.
Проректор з науково-педагогічної роботи (міжнародні зв’язки)
_____________________М.В. Трофименко
«____»__________________2017 р.
Проректор з науково-педагогічної роботи
_____________________О.Б. Проценко
«____»__________________2017 р.
Вчений секретар МДУ
_____________________Ю.С. Сабадаш
«____»__________________2017 р.
Т.в.о. начальника навчального відділу
_______________________Ю.Ф. Ясірова
«____»__________________2017 р.
Завідувач відділу аспірантури
_____________________І.В.Чередніченко
«____»__________________2017 р.
Помічник проректора з науково-педагогічної роботи
(міжнародні зв’язки) з виховної роботи
___________________Х.Б. Хомусяк
«____»__________________2017 р.

Директор наукової бібіліотеки
_____________________А.П. Шакула
«____»___________________2017 р.

Начальник відділу міжнародних зв’язків
_____________________Л.А.Найдьонова
«____»__________________2017 р.
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