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Серпень
1.
Підсумки діяльності
колективу університету в 2015/2016
навчальному році та завдання на новий навчальний рік (Самойленко О.Г.).
Вересень
1.
Підсумки вступної кампанії 2016 року та завдання щодо якісного
прийому студентів у 2017 році (Зінченко С.В., Король В.С.).
2.
Про результати літньої заліково-екзаменаційної сесії (Декани
факультетів).
3.
Про підготовку університету до осінньо-зимового періоду 20162017 н.р та проблему енергозбереження (Давиденко С.М.).
Жовтень
1.
Стан, проблеми й перспективи розвитку фізико-математичного
факультету (Ковальчук Ю.О.).
2.
Про затвердження та шляхи реалізації Концепції вивчення
іноземних мов в НДУ (Тезікова С.В.).
3.
Про затвердження та шляхи реалізації Стратегії розвитку
національно-патріотичного виховання в університеті (Скороход В.І.)..
Листопад
1.
Профорієнтаційна робота: основні проблеми та шляхи їх вирішення.
(Король В.С., Скороход В.І.).
2. Про результати ліцензування та акредитації у 2015-2016 навч. році та
завдання на 2016-2017 навч. рік (Мельничук О.В.).
Грудень
1.
Про затвердження та шляхи реалізації Стратегії розвитку
університету (Бойко О.Д.).
Січень
1.
Підсумки науково-дослідної роботи в 2016 році (Мельничук О.В.).
2.
Про реалізацію заходів щодо запобігання проявам корупції та
хабарництва в університеті (Лапко Ф.С.).
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Лютий
1.
Підсумки фінансово-економічної та господарської діяльності в
2016 році та затвердження кошторису і плану ремонтно-будівельних робіт на
2017 рік (Давиденко С.М., Овчар О.О.).
2.
Про результати зимової заліково-екзаменаційної сесії та завдання
щодо поліпшення якості освіти в університеті (Декани факультетів).
Березень
1.
Роль органів студентського самоврядування в освітньо-виховній
роботі серед студентів університету та шляхи підвищення ефективності
співпраці адміністрації університету та органів студентського самоврядування
(Порада О., Скороход В.І., Приходько Р.С.).
2.
Про співпрацю з органами місцевого самоврядування (Ректорат).
Квітень
1.
Про шляхи покращення якості підготовки фахівців за освітнім
ступенем «магістр» (Желіба О.В.).
Травень
1.
Стан, проблеми й перспективи розвитку філологічного факультету
(Забарний О.В.).
2.
Інтеграція інформаційно-бібліотечної діяльності та науковоосвітнього процесу університету (Морозов О.С.).
Червень
1.
Результати моніторингу якості освіти в університеті за 2016-2017
навчальний рік та затвердження програми заходів щодо підвищення якості
освіти в університеті (Бойко О.Д.).
2.
Про виконання рішень Вченої ради за вересень 2016 - травень 2017
року (Голуб Н.М.)
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