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№
з/п
1.

2.

3.

Питания

Дата

Хто готу г

1. 1нформування члешв ректорату,
Загальний
Кер1ВНИК1В структурных Ш Д рО ЗД Ы П В
В1ДД1Л.
про нормативно-правов 1 та розпорядч 1 документа в галуз1 освгги.
2. Анал13 результате профор1ентаКОМ1С1Я.
Ц1ЙН01 робота ушверситету в 20162017 навчальному рощ та завдання
щодо п оргашзацп у 2017-2018 14.09.2017 р.
навчальному рощ з урахуванням
досв1ду шших навчальних заклад1в
Украши.
3. Робота
кафедри
вшськово!КОМ1С1Я.
шдготовки щодо формування 1
збереження контингенту слухач1в
кафедри та заходи И полшшення.
4. ИзШ.
1. 1нформування члешв ректорату,
Загальний
Кер1ВНИК1В структурных шдроздш1в
В1ДД1Л.
про нормативно-правов 1 та розпорядч 1 документа в галуз 1 осв1ти.
2. Стан готовност 1 матер1ально-техКОМ1С1Я.
Н1ЧН01 бази та соц 1ально-побутово 1
сфери ун1верситету до робота в осшньо-зимовий перюд.
3. Формування
профес1йних
КОМ1С1Я.
компетентностей студент1в осв1тнього ступеня „мапстр“ спещальностей 076 Пщприемництво, торг1вля 12.10.2017 р.
та б1ржова д1яльн1сть галуз1 знань 07
Управлшня та адм1н1стрування 1 017
Ф1зична культура 1 спорт галуз1 знань
01 Осв1та / Педагопка пщ час
проходження виробничих практик та
заходи щодо Тх п1двищення
4. ГНдсумки прийому до асп1рантури
КОМ1С1Я.
1 докторантуры ун1верситету та
завдання з розвитку й вдосконалення
осв1тньо-наукових програм шдготов
ки ДОКТОр1В ф1ЛОСОфп
5. Р13Н1.
1. 1нформування члешв ректорату,
Загальний
Кер1ВНИК1В структурных П1ДрОЗД1Л1В
В1ДД1Л.
про нормативно-правов1 та розпорядч 1 документа в галуз1 осв1ти.
09.11.2017 р.
2. Стан виховно 1 роботи 31 сту
КОМ1С1Я
дентами педагог1чного факультету та
заходи
щодо
П1двищення
п
результативност!.

Хто доповщае
Копилов С.А.'

Адамовський В.1.,
заступники декашв
факультет1в з виховно 1 та профорь
ентацшно 1 роботи.

Брижатий С.1.,
голова КОМ1СП.

Копилов С.А.

Рачковський О. М.

Ящишина 1.В.
Козак С.П., голова
КОМ1СП.

Дмитрецька Л. I.

Копилов С.А.

Гордшчук М. С.,
голова ком 1сп.

3

4.

3. Стан охорони пращ, техшки
безпеки,
пожежно!'
безпеки
в
ушверситеН та заходи щодо його
покращення вщповщно до закошв
Украши „Про охорону пращ“, „Про
пожежну безпеку“, Положения про
оргашзащю роботи з охорони пращ
учаснишв
навчально-виховного
процесу в установах 1 навчальних
закладах, затвердженого наказом
]УПшстерства освИи 1 науки Украши
вщ 01.08.2001 № 563.
4. Р13Н1.
1. 1нформування члешв ректорату,
Кер1ВНИК1В структурних 1ПДрОЗД1Л1В
про нормативно-правов! та розпорядч! докум ента в галуз! освИи.______

КОМ1С1Я.

Чорна О. Г.

Загальний

Копилов С.А.

В1ДД1Л.

2. Анал1з стану розмщення наНавчальновчально-методичних матер1ал1в дисметодичципл1н навчальних план1в шдготовки
НИЙ В1ДДШ.
фах1вц1в напрям1в та спец1альностей
ушверситету в систем! модульно- 07.12.2017 р.
об ’ектно-ор1ентованого динам 1чного
навчального середовища (МООРЬЕ).
3. Робота студентських наукових
КОМ1С1Я.
гуртк1в
1
проблемних
труп
ун 1верситету та
заходи
щодо
пщвищення н ефективност!.

Воевщко Л. М.

Заступники декашв
факультет1в з науково! роботи та
1нформатизацн на
вчального процесу,
голова ком1сп.

4. Р13Н1.
5.

1. 1нформування член1в ректорату,
Кер1ВНИК1В структурних П1ДрОЗД1Л1В
про нормативно-правов 1 та розпорядч! докум ента в галуз! освИи.______

Загальний

2. Науков1 видання ушверситету:
КОМ1С1Я.
стан та перспективи розвитку._______
3. Сп1впраця ун1верситету з ВИЗ I КоМ1С1Я.
II р1вн1в акредитацй та заходи щодо
пщвищення п ефективност!..________ 11.01.2018 р.
4. Стан ведения обл 1ково-звггно1
КОМ1С1Я.
документацп заочним в1дд 1лом, дека
натами факультет1в та кафедрами
ун 1верситету щодо оргашзацй осв1тнього процесу на заочнш форм1
навчання
та
заходи
з
його
полшшення.
5. Р13Н1.

Вчений секретар

Копилов С.А.

В1ДД1Л.

Конет I. М.
Адамовський В.1.

Копилова О.Л.,
голова ком 1сп.

Н.Д. Коваленко

