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ГРАФІК РОБОТИ ПЕДУНІВЕРСИТЕТУ
Дні

Понеділок

Вівторок
Середа
Четвер

П’ятниця

І тиждень

ІІ тиждень

ІІІ тиждень

ІУ тиждень

Нарада проректорів і керівників структурних підрозділів при ректорові
Засідання науковометодичної ради
Заходи за планами
Робота кафедральЗаходи за планами
Заходи за планами
інституту і факультетів
них і міжкафедраінституту і
інституту і
льних теоретичних і
факультетів
факультетів
науково-методичних
семінарів
Засідання ради з
Засідання ради з
виховної роботи
виховної роботи
Виховні години в академічних групах факультету філології й журналістики; математики, фізики
і технологій; фізичного виховання і спорту; іноземних мов
Засідання кафедр
Засідання вчених
Засідання кафедр
Засідання Вченої
рад інституту і
ради
факультетів
Педуніверситету
Робота загальноуніверсиЗасідання ректорату
тетських семінарів
Робота студентських науЗасідання профкому Робота наукових
Засідання профкому
кових гуртків, проблемних
товариств студентів,
груп та груп з підготовки
аспірантів та молодих
до олімпіад і конкурсів
вчених
Виховні години в академічних групах на природничо-географічному факультеті; в навчальнонауковому інституті педагогіки, психології і підготовки фахівців вищої кваліфікації;
факультеті історії, етнології і права, факультеті дошкільної, початкової освіти та мистецтв
Заходи за планами Педуніверситету, інституту і факультетів
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ПЛАН РОБОТИ ВЧЕНОЇ РАДИ УНІВЕРСИТЕТУ
на 2016-2017 навчальний рік
№п/п

Питання, що виносяться на розгляд

дата проведення

відповідальні

І засідання
1.

2.

Звіт про діяльність університету у 20152016 навчальному році і завдання щодо
якісної підготовки фахівців у 2016-2017
навчальному році
Поточні питання

Ректорат

29 серпня
2016 року

ІІ засідання
1.
2.

Затвердження планів роботи
Педуніверситету
на 2016-2017 навчальний рік
Поточні питання

05 вересня
2016 року

Проректори,
голова Вченої
ради

ІІІ засідання
1.

Про роботу викладачів кафедр факультету
філології й журналістики
з національно-патріотичного та
громадянського виховання студентської
молоді
3

26 жовтня
2016 року

Комісія, завідувачі
кафедр

2.

3.

Профорієнтаційна робота колективу
факультету математики, фізики і
технологій щодо залучення здібної молоді
до навчання в університеті
Поточні питання

Декан факультету

ІУ засідання
1.

2.

Підсумки прийому студентів у 2016 році
та завдання щодо забезпечення якісного
набору у 2017 році
Про роботу наукових лабораторій
Педуніверситету

3.

Поточні справи

1.

Стан викладання та якість знань з
правознавства студентів освітньокваліфікаційного рівня бакалавра усіх
напрямів підготовки та форм навчання

23 листопада
2016 року

Відповід. секретар
Приймальної
комісії
Комісія, завідувачі
наукових
лабораторій

У засідання

2.

28 грудня
2016 року

Підсумки науково-дослідної роботи
Вінницького державного педагогічного
університету імені Михайла Коцюбинського за 2016 рік і ухвалення напрямів
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Комісія, завідувач
кафедри

Проректор з
наукової роботи

3.

проведення наукових досліджень та
інноваційної діяльності на 2017 рік
Поточні питання

УІ засідання
1.

2.

3.

4.

Звіт про фінансову діяльність
університету за 2016 рік та ухвалення
фінансового плану на 2017 рік
Підсумки прийому до аспірантури і
докторантури у 2016 році та стан
виконання кандидатських і докторських
дисертацій
Профорієнтаційна робота колективу
факультету фізичного виховання і спорту
щодо залучення здібної молоді до
навчання в університеті
Поточні справи

Головний
бухгалтер

25 січня
2017 року

Декан-директор
інституту
Декан факультету

УІІ засідання
1.

2.

Моніторинг якості знань студентів за
результатами зимової заліковоекзаменаційної сесії 2016-2017
навчального року
Про виконання навчальних планів і
програм у І-му півріччі 2016-2017

22 лютого
2017 року
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Перший проректор
з науковопедагогічної
роботи
Комісія, декан
факультету

3.

навчального року кафедрами факультету
дошкільної, початкової освіти та мистецтв
Поточні питання

УІІІ засідання
1.
2.

3.

4.

Аналіз публікацій випускових кафедр
факультету фізичного виховання і спорту
Співпраця колективу факультету
іноземних мов з вітчизняними та
зарубіжними науковими установами і
навчальними закладами
Моніторинг запровадження результатів
наукових розробок у навчальний процес
природничо-географічного факультету
Поточні справи

22 березня
2017 року

Комісія, проректор
з наукової роботи
Комісія, завідувачі
кафедр
Комісія, декан
факультету

ІХ засідання
1.

2.

Про роботу кафедр факультету філології й
журналістики щодо підготовки фахівців
за заочною формою навчання
Про роботу кафедр факультету
математики, фізики і технологій
щодо підготовки до атестації здобувачів
вищої освіти
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26 квітня
2017 року

Комісія, завідувачі
кафедр
Комісія, завідувачі
кафедр

3.

Поточні питання

Х засідання
1.

2.

3.

Навчально-методичне забезпечення
навчального процесу в навчальнонауковому інституті педагогіки,
психології і підготовки фахівців вищої
кваліфікації
Підсумки науково-дослідної роботи
студентів та діяльності наукових
студентських гуртків
Поточні питання

24 травня
2017 року

Комісія, завідувачі
кафедр

Проректор з
наукової роботи

ХІ засідання
1.

2.
3.

Звіти голів екзаменаційних комісій з
атестації здобувачів вищої освіти

29 червня
2017 року

Наукова діяльність університетської
бібліотеки
Поточні питання

Голови комісій (за
окремим списком),
начальник
навчальнометодичного відділу

Директор
бібліотеки
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ПЛАН РОБОТИ РЕКТОРАТУ
на 2016-2017 навчальний рік
№п/п

питання, що виносяться на розгляд

дата проведення

відповідальні

І засідання
1.

2.

3.

Про підсумки проведення навчальних
практик у 2015-2016 навчальному році

Завідувач практики

Стан готовності матеріально-технічної бази
Педуніверситету до нового 2016-2017
навчального року
Поточні питання

15 вересня
2016 року

Помічник ректора
з господарської
роботи

ІІ засідання
1.

Про виконання навчального навантаження
викладачами кафедр у 2015-2016
навчальному році

2.

Стан готовності спортивних споруд
Педуніверситету до роботи в осінньозимовий період

3.

Поточні питання

20 жовтня
2016 року

Начальник
навчальнометодичного відділу

В.о.декана ф-ту
фізичного
виховання і спорту
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ІІІ засідання
1.

2.

3.

Про профорієнтаційну роботу колективу
факультету історії, етнології і права щодо
забезпечення якісного набору вступників у
2017 році
Про роботу підготовчих курсів Центру
довузівської підготовки Вінницького
державного педагогічного університету імені
Михайла Коцюбинського

Декан факультету

17 листопада
2016 року
Керівник курсів

Поточні питання

ІУ засідання

2.

Про роботу адміністратора веб-сайту
Педуніверситету
Про результати ректорських контрольних
робіт студентів ІІ-ІУ курсів денної форми
навчання

3.

Поточні питання

1.
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15 грудня
2016 року

Адміністратор вебсайту
Начальник
навчальнометодичного
відділу

У засідання
1.

2.
3.

Про запровадження в Педуніверситеті
ефективної системи запобігання та виявлення
академічного плагіату
Про профорієнтаційну роботу колективу
природничо-географічного факультету
Поточні питання

19 січня
2017 року

Проректор з
наукової роботи
Декан факультету

УІ засідання
1.
2.

3.

Аналіз контингенту студентів пільгових
категорій, які навчаються в Педуніверситеті
Про стан електронного документообігу в
підрозділах Педуніверситету

16 лютого
2017 року

Начальник
навчального відділу
Начальник
інформаційнообчислювального
центру

Поточні питання

УІІ засідання
1.

2.

Про роботу Приймальної комісії щодо
підготовки до вступної кампанії у 2017 році
Про стан готовності кафедр факультету
фізичного виховання і спорту до оцінювання
фізичної підготовленості студентів
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16 березня
2017 року

Відп. секретар
Приймальної
комісії
Завідувачі кафедр

3.

Поточні питання

УІІІ засідання
1.

Про профорієнтаційну роботу колективу
навчально-наукового інституту педагогіки,
психології і підготовки фахівців вищої
кваліфікації

2.

Про виконання студентами правил
проживання в гуртожитках Педуніверситету

3.

Поточні питання

Декан-директор
інституту

20 квітня
2017 року

Завідувачі
гуртожитків

ІХ засідання
1.

Про проведення атестації педагогічних
працівників Педуніверситету

2.

Про стан охорони праці в Педуніверситеті

3.

Поточні питання
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18 травня
2017 року

Начальник відділу
міжнародних
зв’язків
Інженер І категорії
з охорони праці

Х засідання
1.

2.
3.

Про відображення наукових профілів
працівників Педуніверситету в системі
„Біометрика української науки”
Про результати стажування викладачів кафедр
Педуніверситету
Поточні питання

Для нотаток
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15 червня
2017 року

Директор
бібліотеки
Проректор з
наукової роботи

