План
засідань Вченої ради на 2020–2021 навчальний рік

Порядок денний

Підготовку
питань до
Доповідачі
розгляду
забезпечують
1-е засідання,
серпень, 27, четвер 10:00

1. Про зміни у складі Вченої Перший проректор,
ради МДУ.
вчений секретар
2. Про діяльність МДУ у 20192020 н. р. та пріоритетні
напрямки роботи в 2020-2021
н. р.

Відповідальні
за підготовку
проекту рішень

Перший проректор

Перший
проректор,
вчений секретар

Ректор

Перший
проректор

Декани
факультетів,
керівники
структурних
підрозділів

3. Різне.
2-е засідання,
вересень, 30, середа, 10:00
Декани
1. Про якість підготовки
факультетів,
фахівців у МДУ за результатами
начальник
Декани факультетів
роботи Екзаменаційних комісій.
навчального
відділу
2. Про виконання плану
Проректор з
Проректор з
держзамовлення у 2020 р.
науковонауковопедагогічної
педагогічної
роботи, начальник
роботи
навчального
відділу

3. Про зміни
–у розподілі ставок ПВС
університету;
– обсягів навчального
навантаження кафедр
університету;
–у робочих навчальних планах
спеціальностей університету;

Перший проректор,
начальник плановофінансового
відділу, головний
бухгалтер,
начальник
навчального
відділу

Начальник
навчального
відділу

4. Різне
3-тє засідання,
жовтень, 28, середа, 10:00

Проректор з
науковопедагогічної
роботи
Проректор з
науковопедагогічної
роботи,
начальник
навчального
відділу
Перший
проректор,
начальник
плановофінансового
відділу,
головний
бухгалтер,
начальник
навчального
відділ

1. Про організацію
профорієнтаційної роботи та
підготовку до проведення
вступної кампанії у 2021 р.

2. Про стан організації та
проведення практик студентів
МДУ у 2020-2021 н. р.

3.
Про
зарахування
до
докторантури та призначення
наукових консультантів.
4. Про присвоєння вчених звань

Приймальна
комісія, директор
Центру
довузівської
підготовки та
роботи з
іноземними
студентами, декани
факультетів

Завідувач
навчальної
лабораторії з
організації практик
та
працевлаштування
випускників,
начальник
навчального
відділу

Відповідальний
секретар
приймальної
комісії

Завідувач
навчальної
лабораторії з
організації практик
та
працевлаштування
випускників

Перший проректор,
завідувач
аспірантури

Перший проректор

Вчений секретар

Вчений секретар

Відповідальний
секретар
приймальної
комісії, директор
Центру
довузівської
підготовки та
роботи з
іноземними
студентами,
декани
факультетів
Проректор з
науковопедагогічної
роботи,
начальник
навчального
відділу
завідувач
навчальної
лабораторії з
організації
практик та
працевлаштуван
ня випускників
Перший
проректор,
завідувач
аспірантури
Вчений секретар

5. Різне

1. Про результати роботи
приймальної комісії МДУ під
час вступної кампанії 2020 р.

2. Про підготовку до державної
атестації за ступенем магістра.

3. Про підсумки рейтингового
оцінювання студентів МДУ у

4-те засідання,
листопад, 25, середа, 10:00
Відповідальний
секретар
Приймальна
приймальної
комісія
комісії,
завідувач
аспірантури
Проректор з
науковоПроректор з
педагогічної
науковороботи, навчальний
педагогічної
відділ, декани
роботи
факультетів
Проректор з
Проректор з
науковонауково-

Відповідальний
секретар
приймальної
комісії,
завідувач
аспірантури
Проректор з
науковопедагогічної
роботи, навчальний
відділ, декани
факультетів
Проректор з
науково-

2019-2020 р.

педагогічної
роботи, начальник
навчального
відділу, декани
факультетів

педагогічної
роботи

педагогічної
роботи, начальник
навчального
відділу, декани
факультетів

4. Про розробку брендингової
стратегії МДУ

Начальник відділу
інформації та
зв’язків з
громадськістю

Начальник
відділу
інформації та
зв’язків з
громадськістю

Начальник відділу
інформації та
зв’язків з
громадськістю

5. Про розробку стратегії
залучення абітурієнтів

Приймальна
комісія, декани
факультетів, центр
довузівської
підготовки

Відповідальний
секретар
приймальної
комісії

Відповідальний
секретар
приймальної
комісії

6. Різне:
5-те засідання,
грудень, 23, середа, 10:00
Перший проректор,
директор Центру
Директор Центру
1. Про виконання плану
підвищення
підвищення
підвищення кваліфікації НПП
кваліфікації та
кваліфікації та
університету.
післядипломної
післядипломної
освіти, декани
освіти
факультетів
Перший проректор,
2. Звіт голів спеціалізованих
голови
вчених рад МДУ за 2020 р.
спеціалізованих
вчених рад
3.Про розвиток цифрового
навчання в МДУ

Начальник
навчального
відділу, начальник
відділу технічних
засобів навчання

Перший проректор,
голови
спеціалізованих
вчених рад
Начальник
навчального
відділу

Перший
проректор,
директор Центру
підвищення
кваліфікації та
післядипломної
освіти
Перший
проректор,
голови
спеціалізованих
вчених рад
Начальник
навчального
відділу,
начальник
відділу
технічних
засобів навчання

4. Різне.
6-те засідання,
лютий, 24, середа, 10:00
1. Про результати наукової
роботи
викладачів
університету у 2020 р. та
завдання на 2021 р.
2. Про підсумки міжнародної
діяльності МДУ у 2020 р.

Завідувач
аспірантури,
завідувачі кафедр

Перший проректор

Проректор з
науково-

Проректор з
науково-

Перший
проректор,
завідувач
аспірантури
Проректор з
науково-

педагогічної
педагогічної
роботи (міжнародні роботи (міжнародні
зв’язки), начальник
зв’язки)
міжнародного
відділу

3. Про підсумки фінансовогосподарської
діяльності
університету в 2020 р.

4. Про виконання рішень
Вченої ради.
5. Різне.

Бухгалтерія,
плановофінансовий відділ

Головний
бухгалтер,
проректор із
соціальних та
організаційних
питань

Вчений секретар

Вчений секретар

педагогічної
роботи
(міжнародні
зв’язки),
начальник
міжнародного
відділу
Головний
бухгалтер,
проректор із
соціальних та
організаційних
питань, вчений
секретар
Вчений секретар

7-е засідання,
березень, 31, середа, 10:00
Проректор з
науково1. Про підготовку до державної
педагогічної
атестації за ступенем бакалавра. роботи, навчальний
відділ, декани
факультетів

Проректор з
науковопедагогічної
роботи

Проректор з
науковопедагогічної
роботи
(міжнародні
зв’язки),
Молодіжний центр

Помічник
проректора з
науковопедагогічної
роботи

2. Про результати роботи
творчих колективів МДУ.

Проректор з
науковопедагогічної
роботи,
навчальний
відділ, декани
факультетів
Проректор з
науковопедагогічної
роботи
(міжнародні
зв’язки),
Молодіжний
центр

3. Різне
8-е засідання,
травень, 26, середа, 10:00
Проректор з
науково1. Про результати роботи
педагогічної
Центру підвищення кваліфікації роботи, директор
та післядипломної освіти у 2020- Центру підвищення
2021 н. р.
кваліфікації та
післядипломної
освіти
2.
Про стан відповідності
наукового видання Вісник МДУ
щодо
включення
до

Директор наукової
бібліотеки МДУ

Директор Центру
підвищення
кваліфікації та
післядипломної
освіти

Проректор з
науковопедагогічної
роботи,
директор Центру
підвищення
кваліфікації та
післядипломної
освіти

Директор
наукової бібліотеки
МДУ

Директор
наукової
бібліотеки МДУ

наукометричної бази даних Web
of Scence
3. Про виконання рішень вченої
ради.
4. Різне

Вчений секретар

Вчений секретар

Вчений секретар

9-е засідання,
червень, 23, середа, 10:00

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

Проректор з
науковопедагогічної
роботи,
директор Центру
довузівської
підготовки та
роботи з
іноземними
студентами

Директор Центру
довузівської
підготовки та
роботи з
іноземними
студентами

Перший проректор,
проректор з
2. Про підсумки
роботи
науковоНауково-методичної ради у
педагогічної
2020-2021 н. р.
роботи, начальник
навчального
відділу

Перший проректор

Перший проректор,
проректор з
науково3. Про підсумки
роботи
педагогічної
Наукової ради у 2020-2021 н.р.
роботи, начальник
навчального
відділу

Перший проректор

4. Про підсумки навчальної та
навчально-методичної роботи
університету у 2020-2021 н. р.
та шляхи її вдосконалення.
5. Про присвоєння вчених звань
6. Різне.

Проректор з
науковопедагогічної
роботи, начальник
навчального
відділу

Проректор з
науковопедагогічної
роботи

Вчений секретар

Вчений секретар

Проректор з
науковопедагогічної
роботи
(міжнародні
зв’язки),
Директор
Центру
довузівської
підготовки та
роботи з
іноземними
студентами
Перший
проректор,
проректор з
науковопедагогічної
роботи,
начальник
навчального
відділу
Перший
проректор,
проректор з
науковопедагогічної
роботи,
начальник
навчального
відділу
Проректор з
науковопедагогічної
роботи,
начальник
навчального
відділу
Вчений секретар

