ІНФОРМАЦІЯ ПРО РОБОТУ ВЧЕНОЇ РАДИ ВІД 21 ЧЕРВНЯ 2017 РОКУ
Двадцять першого червня відбулося чергове засідання Вченої ради Маріупольського
державного університету. Головував на засіданні ректор МДУ К. В. Балабанов.
Першим було розглянуто питання про роботу Центру довузівської підготовки та
роботи з іноземними студентами. Члени Вченої ради заслухали інформацію директора
Центру довузівської підготовки та роботи з іноземними студентами Шебаніц Д. М. та після
обговорення питання прийняли відповідну ухвалу.
Потім перший проректор Булатова О. В. доповіла про підсумки роботи Науковометодичної ради МДУ. Прийнята ухвала.
Члени Вченої ради заслухали інформацію проректора з науково-педагогічної роботи
Проценко О. Б. про підсумки навчальної та навчально-методичної роботи університету у
2016-2017 н. р. та шляхи її вдосконалення. Після обговорення прийнята ухвала.
Серед інших важливих питань, які розглядались і з яких Вченою радою були ухвалені
рішення: затвердження звітів аспірантів набору 2016 року про виконання індивідуальних
планів наукової роботи і переведення на наступний рік навчання (доповідач –
Чередніченко І. В.); зміна теми дисертаційної роботи (доповідач – Чередніченко І. В.);
внесення змін до Правил прийому до Маріупольського державного університету в 2017 р.
(доповідач – Демидова Ю. О.); виконання рішень Вченої ради (доповідач – Сабадаш Ю. С.);
відкриття спеціальності 032 Історія та археологія в докторантурі (доповідач – Булатова О.
В.); встановлення нумерації додатків для випускників 2017 року та розподіл ліцензованого
обсягу (доповідач – Проценко О.Б.); затвердження навчальних планів за другим
(магістерським) рівнем усіх спеціальностей університету, пояснювальних записок до
навчальних планів, робочих навчальних планів спеціальностей на 2017-2018 н. р. (доповідач
– Зіміна М. В.); затвердження Положень МДУ і наукових програм спеціальностей 292
Міжнародні економічні відносини та 032 Історія та археологія (доповідач – Булатова О. В.).
Також на цьому засіданні члени ради підтримати ініціативу Черкаського
національного університету імені Богдана Хмельницького щодо висування на здобуття
Державної премії України в галузі освіти 2017 року за номінацією «Загальна середня освіта»
авторського колективу циклу робіт «Навчально-методичний комплект з геометрії для 7-11
класів загальноосвітніх навчальних закладів».
Члени ради розглянули питання про обрання за конкурсом на вакантні посади
науково-педагогічних працівників МДУ. Перший проректор, голова конкурсної комісії
Булатова О. В. доповіла про результати роботи конкурсної комісії. Відбулося обговорення
кандидатур претендентів та голосування. За результатами таємного голосування за
претендентів на посади професорів та доцентів МДУ прийнята ухвала.
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