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Дата
проведення
засідання
Вченої ради
1
1.09.2014 р.
25.09.2013 р.

30.10.2014 р.

27.11.2014 р.

25.12.2014 р.
29.01.2015 р.

Питання, що розглядається

2
Підсумки діяльності колективу університету
в 2013/2014 навчальному році та завдання
на новий навчальний рік.
1. Підсумки вступної кампанії 2014 року та
завдання щодо забезпечення якісного
прийому студентів у 2015 році.
2. Про результати літньої заліковоекзаменаційної сесії.
Соціально-громадська діяльність студентів
як
засіб
формування
професійної
компетентності

Відповідальні за
підготовку
матеріалів
3
Бойко О.Д.,
проректори
Самойленко О.Г.

Декани
факультетів
Скороход В.І.,
Приходько Р.С.,
декани
факультетів
1.Стратегія розвитку університету в Самойленко О.Г.
контексті впровадження норм Закону про
вищу освіти в навчально-виховний процес.
2.Міжнародна
співпраця
як
засіб Мельничук О.В.,
удосконалення університетської освіти
декани
факультетів
Навчальне
середовище
університету: Самойленко О.Г.
сучасний стан та перспективні напрями декани
модернізації
факультетів
1.Підсумки науково-дослідної діяльності та Мельничук О.В.
міжнародної
співпраці
колективу
університету в 2014 році та завдання на
2015 рік.
2.Про виконання рішень Вченої ради Проректори
університету за лютий – червень 2014 р.

2

26.02.2015 р.

26.03.2015 р.
30.04.2015 р.

28.05.2015 р.

25.06.2015 р.

Підсумки
фінансово-економічної
та
господарської діяльності в 2014 році та
затвердження кошторису і плану ремонтнобудівельних робіт на 2015 рік.
Завдання колективу університету щодо
розвитку суспільної функції («третя місія»)

Давиденко С.М.,
Гнип Т.К.

Навчальна, виробнича, педагогічна та
науково-педагогічна практики як складова
практичної підготовки фахівців у НДУ імені
Миколи
Гоголя:
реалії,
проблеми,
перспективи.
1.Підсумки державної атестації випускників
та працевлаштування фахівців, що отримали
кваліфікацію спеціаліста і магістра за
державним замовленням.
2. Про виконання рішень Вченої ради за
вересень 2014 р. – січень 2015 р.

Самойленко О.Г.,
декани
факультетів

Самойленко О.Г.,
декани
факультетів
Роль куратора у навчально-виховному Самойленко О.Г.,
процесі та патріотичному вихованні Лапко Ф.С.,
студентів НДУ імені Миколи Гоголя.
декани
факультетів

Бойко О.Д.,
Федченко Н.В.,
декани ф-тів
проректори
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