
План 

засідань Вченої ради на 2018–2019 навчальний рік 

 
Порядок денний Підготовку питань 

до розгляду 

забезпечують 

Доповідачі Відповідальні за 

підготовку 

проекту рішень 

1-е засідання,  

серпень, 29, 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 2017-

2018 н. р. та пріоритетні 

напрямки в роботі в 2018-2019 

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 2018-

2019 н. р.; 

 

- Звітів стипендіатів Кабінету 

Міністрів України; 

 

 

- організаційної структури 

МДУ. 

 

 

Перший проректор, 

начальник планово-

фінансового 

відділу, 

начальник 

навчального відділу 

 

 

 

Перший проректор 

 

 

Перший проректор, 

завідувач 

аспірантури 

 

Перший проректор, 

т.в.о. начальника 

юридичного відділу 

 

 

Начальник 

навчального 

відділу 

 

 

 

 

 

 

Перший проректор 

 

 

Перший проректор 

 

 

 

Перший проректор 

 

 

 

Перший проректор, 

начальник планово-

фінансового 

відділу, 

начальник 

навчального відділу 

 

 

 

Перший проректор 

 

 

Перший проректор, 

завідувач 

аспірантури 

 

Перший проректор, 

т.в.о. начальника 

юридичного відділу 

 

 

4. Різне. 

 

 

 

 

 

 

 
 

2-е засідання,  

вересень, 26, середа, 10:00 

1. Про якість підготовки 

фахівців у МДУ за результатами 

роботи державних 

екзаменаційних комісій. 

Декани 

факультетів, 

навчальний відділ 

Декани 

факультетів 

Проректор з 

науково-

педагогічної роботи 

2. Про виконання плану 

держзамовлення у 2018 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:  

 

 змін до складу постійних 

комісій Вченої ради МДУ; 

 

• складу ректорату; 

 

 

 

  складу науково-методичної 

ради; 

 

 

 складу наукової ради; 

 

 

 

 складу ради молодих вчених 

МДУ; 

 

 

 складу ради з організації 

виховної діяльності; 

 

 

 

 

 програм складання 

кандидатських іспитів 

 

 

 

Перший проректор, 

вчений секретар 

 

Перший проректор, 

начальник 

навчального відділу 

 

Перший проректор, 

начальник 

навчального відділу  

 

Перший проректор, 

завідувач 

аспірантури 

 

Перший проректор, 

голова Ради 

молодих вчених 
 

Проректор з 

науково-

педагогічної роботи 

(міжнародні зв’язки 

 

 

 

Завідувач 

аспірантури 

 

 

 

Перший проректор  

 

 

Перший проректор 

 

 

 

Перший проректор  

 

 

 

Перший проректор 

 

 

 

Перший проректор 

 

 

 

Проректор з 

науково-

педагогічної 

роботи 

(міжнародні 

зв’язки) 

 

Завідувач 

аспірантури 

 

 

 

Вчений секретар 

 

 

Начальник 

навчального відділу 

 

 

Вчений секретар 

 

 

 

Вчений секретар 

 

 

 

Вчений секретар 

 

 

 

Вчений секретар 

 

 

 

 

 

 

Завідувач 

аспірантури  

4. Про затвердження: 

- Матеріалів акредитаційних 

справ за другим (магістерським) 

рівнем 

- 014.03 Середня освіта (Історія) 

- 032 Історія та археологія 
- 017 Фізична культура і спорт 
- 292 Міжнародні економічні 

відносини 

- 014.01 Середня освіта 

(Українська мова і література) 
- 014.02  Середня освіта (Мова і 

література (російська)) 

- 014.02 Середня освіта (Мова і 

література (німецька)) 
- 014.02 Середня освіта (Мова  і 

література (англійська)) 

Проректор з науково-

педагогічної роботи, 

начальник 

навчального відділу, 

декани факультетів, 

завідувачі кафедр 

Проректор з 

науково-

педагогічної 

роботи 

Проректор з 

науково-

педагогічної 

роботи, начальник 

навчального 

відділу. 

в.о.завідувача 

кафедри права та 

публічного 

адміністрування 



- 035.01 Філологія (Українська 

мова та література) 
- 035.03 Філологія (Слов’янські 

мови та літератури (переклад 

включно) – Мова та література 

(російська) 

- 035.03 Філологія (Слов’янські 

мови та літератури (переклад 

включно) – Переклад 

(українська, російська, 

польська) 
- 035.04 Філологія (Германські 

мови та літератури (переклад 

включно) – Мова та література 

(німецька) 

- 035.04 Філологія (Германські 

мови та літератури (переклад 

включно) – Мова та література 

(англійська) 
- 035.08 Філологія (Класичні 

мови та літератури (переклад 

включно) – Мова та література 

(новогрецька) 

- 051 Економіка (Міжнародна 

економіка) 
- 073 Менеджмент (Управління 

навчальним закладом) 
- 281 Публічне управління 

(Місцеве самоврядування) 
 

5. Різне    

3-тє засідання,  

жовтень, 24, середа, 10:00 

1. Про результати роботи 

приймальної комісії МДУ під 

час вступної кампанії 2018 р. 

Приймальна комісія Відповідальний 

секретар 

приймальної 

комісії, завідувач 

аспірантури  

Відповідальний 

секретар 

приймальної 

комісії, 

завідувач 

аспірантури 

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 

організаційних 

питань 

 

3. Про стан організації та 

проведення практик студентів 

МДУ у 2018-2019 н. р.  

Начальник відділу з 

організації практик 

та 

працевлаштування 

випускників 

Начальник відділу 

з організації 

практик та 

працевлаштування 

випускників 

Проректор з 

науково-

педагогічної 

роботи, 

начальник відділу з 

організації практик 

та 

працевлаштування 

випускників 



4. Про зарахування до 

докторантури та призначення 

наукових консультантів. 

Перший проректор, 

завідувач 

аспірантури  

 

Перший проректор 

 

Перший проректор, 

завідувач 

аспірантури  

 

5. Про підсумки рейтингового 

оцінювання студентів МДУ у  

2018 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 

6. Про затвердження до друку 

та поширення мережею 

Інтернет номеру серії «Історія. 

Політологія» наукового 

видання «Вісник МДУ» 

Перший проректор, 

відповідальний 

редактор 

Перший проректор Перший проректор, 

відповідальний 

редактор 

7. Про присвоєння вчених звань Вчений секретар Вчений секретар Вчений секретар 

8. Про затвердження: 

– тем дисертаційних досліджень 

здобувачів вищої освіти ступеня 

доктора філософії набору 

2018 р.; 

– індивідуальних навчальних 

планів здобувачів вищої освіти 

ступеня доктора філософії 

набору 2018 р.; 

– індивідуальних планів 

наукової роботи здобувачів 

вищої освіти ступеня доктора 

філософії набору 2018 р. 

- звіту про виконання 

індивідуального плану наукової 

роботи здобувачів вищої освіти 

ступеня доктора наук і 

переведення на наступний рік 

підготовки. 

 

- Матеріалів акредитацій-

них справ за другим (магісте-

рським) рівнем  

- 053 Психологія (Практична 

психологія) 

- 291  Міжнародні відносини, 

суспільні комунікації та 

регіональні студії (Міжнародні 

відносини) 

- 073 Менеджмент (Управління 

фінансово-економічною безпекою) 

- 073 Менеджмент (Менеджмент 

організацій і адміністрування) 

- 012 Дошкільна освіта 

 

Перший проректор, 

завідувач 

аспірантури 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проректор з 

науково-

педагогічної 

роботи, начальник 

навчального 

відділу, декани 

факультетів, 

завідувачі кафедр 

 

Перший проректор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проректор з 

науково-

педагогічної 

роботи 

 

Перший проректор, 

завідувач 

аспірантури 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проректор з 

науково-

педагогічної 

роботи, начальник 

навчального 

відділу, завідувачі 

кафедр 



- 101 Екологія (Екологія та 

охорона навколишнього 

середовища) 

9. Різне    

4-те засідання,  

листопад, 28, 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 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 

 

3. Про організацію 

профорієнтаційної роботи та 

підготовку до проведення 

вступної кампанії у 2019 р. 

Приймальна 

комісія, директор 

Центру довузівської 

підготовки та 

роботи з 

іноземними 

студентами, декани 

факультетів 

Відповідальний 

секретар 

приймальної 

комісії 

Відповідальний 

секретар 

приймальної 

комісії, директор 

Центру 

довузівської 

підготовки та 

роботи з 

іноземними 

студентами, декани 

факультетів 

4. Про атестацію аспірантів 

МДУ (ІІІ –ІV років навчання). 

Завідувач 

аспірантури, 

завідувачі кафедр 

Перший проректор Завідувач 

аспірантури 

5. Про затвердження  

матеріалів акредитаційних 

справ за другим 

(магістерським) рівнем  

- 035.04 Філологія (Германські 

мови та літератури (переклад 

включно) – Переклад (англійська) 

- 035.08 Філологія (Класичні мови 

та літератури (переклад включно) 

– Переклад (новогрецька) 

- 035.05 Філологія (Романські 

мови та літератури (переклад 

включно) – Переклад (італійська) 

- 029 Інформаційна, бібліотечна та 

архівна справа 

- 061 Журналістика 

(Журналістика) 

- 061 Журналістика (Зв’язки з 

громадськістю) 

Проректор з 

науково-

педагогічної 

роботи, начальник 

навчального 

відділу, декани 

факультетів, 

завідувачі кафедр 

Проректор з 

науково-

педагогічної 

роботи 

Проректор з 

науково-

педагогічної 

роботи, начальник 

навчального 

відділу, завідувачі 

кафедр 



 

6. Про встановлення нумерації 

додатків для випускників 

ступенів бакалавра та магістра у 

2018-2019 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, 

відповідальний 

редактор 

8. Різне    

5-те засідання,  

грудень, 26, 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 

післядипломної 

освіти 

2. Звіт голів спеціалізованих 

вчених рад МДУ за 2018 р. 

Перший проректор, 

голови 

спеціалізованих 

вчених рад 

Перший 

проректор, голови 

спеціалізованих 

вчених рад 

Перший проректор, 

голови 

спеціалізованих 

вчених рад 

3. Про затвердження:  

- Правил прийому до МДУ у 

2019 р. 

 

 

- Звітів про виконання 

держбюджетних тем. 

Відповідальний 

секретар 

приймальної комісії 

 

 

Наукові керівники 

тем 

Відповідальний 

секретар 

приймальної 

комісії 

 

Перший 

проректор, наукові 

керівники тем 

Відповідальний 

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, 

відповідальний 

редактор 

6. Про затвердження: 

– тем дисертаційних досліджень 

здобувачів вищої освіти 

Перший проректор, 

завідувач 

аспірантури 

Перший проректор 

 

Перший проректор, 

завідувач 

аспірантури 



ступеня доктора наук набору 

2018 р.; 

– індивідуальних планів 

наукової роботи здобувачів 

вищої освіти ступеня доктора 

наук набору 2018 р. 

  

6. Різне.    

6-те засідання,  

лютий, 27, середа, 10:00 

1. Про результати наукової 

роботи викладачів університету 

у 2018 р. та завдання на 2019 р. 

Завідувач 

аспірантури, 

завідувачі кафедр 

Перший проректор 

Перший проректор, 

завідувач 

аспірантури 

2. Про підсумки міжнародної 

діяльності МДУ у 2018 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 

міжнародного 

відділу 

3. Про підсумки фінансово-

господарської діяльності 

університету в 2018 р. Бухгалтерія, 

планово-

фінансовий відділ 

Головний 

бухгалтер, 

проректор із 

соціальних та 

організаційних 

питань 

Головний 

бухгалтер, 

проректор із 

соціальних та 

організаційних 

питань, вчений 

секретар 

4. Про підсумки рейтингового 

оцінювання роботи науково-

педагогічних працівників 

університету у 2018 р. 

Перший проректор Перший проректор Перший проректор 

5. Про виконання рішень 

Вченої ради. 

Вчений секретар Вчений секретар Вчений секретар 

6. Про рекомендації ЕК до 

вступу до аспірантури 

випускників МДУ освітнього 

ступеня «Магістр». 

Завідувач 

аспірантури, 

завідувачі кафедр 

Вчений секретар Вчений секретар 

7. Про затвердження: 

- Плану науково-дослідної 

роботи МДУ на 2019 р. 

 

 

- Програм вступних екзаменів, 

співбесід та екзаменаційних 

матеріалів за спеціальностями 

ОС «Магістр» для яких 

передбачено складання єдиного 

фахового випробування з 

іноземної мови. 

 

Завідувач 

аспірантури, 

завідувачі кафедр 

 

Приймальна комісія 

 

 

 

 

 

 

 

Перший проректор 

 

 

 

Відповідальний 

секретар 

приймальної 

комісії 

Перший проректор, 

завідувач 

аспірантури 

 

Відповідальний 

секретар 

приймальної комісії 

 

 

 

 

8. Різне.    

7-е засідання,  



березень, 27, 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 затвердження: 

- Програм вступних екзаменів, 

співбесід та екзаменаційних 

матеріалів для вступу на ОС 

«Бакалавр» та ОС «Магістр» у 

2019 р. 

 

- Екзаменаційних матеріалів для 

вступу до аспірантури 

(екзаменаційні білети та 

програми вступних 

випробувань). 

 

- Матеріалів акредитаційної 

справи з напряму підготовки 

6.030104 Політологія. 

 

Приймальна 

комісія, завідувачі 

кафедр 

 

 

 

 

Приймальна комісія 

 

 

 

 

 

Проректор з 

науково-

педагогічної 

роботи, начальник 

навчального 

відділу, декан 

історичного 

факультету 

завідувач кафедри 

Відповідальний 

секретар 

приймальної 

комісії 

 

 

 

Відповідальний 

секретар 

приймальної 

комісії 

 

 

Проректор з 

науково-

педагогічної 

роботи 

Відповідальний 

секретар 

приймальної комісії 

 

 

 

 

Відповідальний 

секретар 

приймальної 

комісії, завідувач 

аспірантури 

 

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, 29, середа, 10:00 

1. Про результати роботи 

Центру підвищення кваліфікації 

та післядипломної освіти у 2018-

2019 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 

післядипломної 

освіти 

 

2. Про відповідність Вісника 

МДУ вимогам порядку 

формування Переліку наукових 

фахових видань України згідно 

Наказу МОН від 15.01. 2018р. 

№32. 

 

Директор 

наукової бібліотеки 

МДУ 

Директор 

наукової 

бібліотеки МДУ 

Директор 

наукової бібліотеки 

МДУ 



3. Про результативність участі 

спортсменів університету в 

обласних та міських спортивних 

заходах. 

Завідувач кафедри 

фізичного 

виховання, спорту 

та здоров’я людини 

Завідувач кафедри 

фізичного 

виховання, спорту 

та здоров’я 

людини 

Перший проректор, 

завідувач кафедри 

фізичного 

виховання, спорту 

та здоров’я людини 

 

4. Про затвердження лімітів 

стипендіатів. 

Начальник 

навчального 

відділу, головний 

бухгалтер 

Головний 

бухгалтер  

Начальник 

навчального 

відділу, головний 

бухгалтер 

 

5. Про попередній розподіл 

ставок професорсько-

викладацького складу 

на 2019-2020 навч. рік 

Начальник 

навчального 

відділу, головний 

бухгалтер 

 

Начальник 

навчального 

відділу 

Начальник 

навчального 

відділу, головний 

бухгалтер 

6. Різне    

 

9-е засідання,  

червень, 26, 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 

2018-2019 навч. році 

Перший проректор, 

проректор з 

науково-

педагогічної 

роботи, навчальний 

відділ 

Перший 

проректор 

Перший проректор, 

проректор з 

науково-

педагогічної 

роботи, навчальний 

відділ, начальник 

відділу практик та 

працевлаштування, 

начальник ВДН 

3. Про підсумки навчальної та 

навчально-методичної роботи 

університету у 2018-2019 

навч. році та шляхи її 

вдосконалення. 

Проректор з 

науково-

педагогічної роботи 

Проректор з 

науково-

педагогічної 

роботи 

Проректор з 

науково-

педагогічної 

роботи, начальник 

навчального відділу 

4. Про виконання рішень Вченої 

ради. 

Вчений секретар Вчений секретар Вчений секретар 



5. Про затвердження: 

- робочих навчальних планів 

спеціальностей на 2019–2020 

навч. рік; 

 

 

 

 

 

- 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 

аспірантури, 

завідувачі кафедр 

 

Начальник 

навчального 

відділу 

 

 

 

 

 

Перший проректор 

 

Проректор з 

науково-

педагогічної 

роботи, 

начальник 

навчального відділу 

 

 

Перший проректор, 

завідувач 

аспірантури 

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

 

7. 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, 

відповідальний 

редактор 

8. Різне.    

 

 


