
ІНФОРМАЦІЯ ПРО РОБОТУ ВЧЕНОЇ РАДИ ВІД 22 ЛЮТОГО 2017 РОКУ 

 

Двадцять другого лютого відбулося чергове засідання Вченої ради Маріупольського 

державного університету. Головував на засіданні ректор МДУ К. В. Балабанов. Першим 

розглянуто питання про внесення змін до складу Вченої ради. 

Потім перший проректор Булатова О. В. доповіла про результати наукової роботи 

викладачів університету у 2016 р. та завдання на 2017 р. Після обговорення прийнята 

відповідна ухвала. Члени Вченої ради затвердили також План наукової та науково-дослідної 

роботи МДУ на 2017 рік, рейтинги наукової роботи кафедр у 2016 році та результати 

оцінювання роботи науково-педагогічних працівників у 2016 році, які будуть оприлюднені 

на офіційному сайті МДУ відповідно до ст. 16 Закону України «Про вищу освіту». 

Головний бухгалтер Дощік А. М. проінформувала членів ради про підсумки фінансово-

господарської діяльності університету в 2016 році. Прийнята ухвала. 

Проректор з науково-педагогічної роботи (міжнародні зв’язки) Трофименко М. В. 

доповів про підсумки міжнародної діяльності МДУ у 2016 р. Прийнята ухвала. 

Члени Вченої ради ознайомилися з підсумками рейтингового оцінювання студентів 

МДУ у І семестрі 2016-2017 н. р. та прийняли відповідну ухвалу.  

Серед інших важливих питань, які розглядались на цьому засіданні і з яких Вченою 

радою були прийняті позитивні рішення: Про виконання рішень Вченої ради (доповідач – 

Ю. С. Сабадаш); Про рекомендації ЕК до вступу до аспірантури випускників МДУ 

освітнього ступеня «Магістр» (доповідач – Ю. С. Сабадаш); Про затвердження звітів 

стипендіатів Кабінету Міністрів України на 2016/2018 рр. (доповідач – О. В. Булатова); Про 

затвердження змін у складі редакційної колегії наукового видання «Вісник МДУ. Серія: 

Філософія. Культурологія. Соціологія» (доповідач – О. В. Булатова); Про перейменування 

відділу канцелярії (доповідач – Д. В. Тітова); Про затвердження навчального плану та 

освітньо-наукової програми підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії 

на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти» (доповідач – І. В. Чередніченко); Про 

затвердження лімітів стипендіатів (доповідачі – А. М. Дощік, М. В. Зіміна); Про розподіл 

ліцензованого обсягу за спеціальністю 056 Міжнародні економічні відносини (доповідачі – 

О. Б. Проценко, М. В. Зіміна); Про затвердження кандидатури на присудження Премії 

Кабінету Міністрів України за особливі досягнення молоді у розбудові України (доповідач –

О. В. Булатова); Про затвердження Правил призначення академічних та соціальних 

стипендій в Маріупольському державному університеті (доповідачі – О. Б. Проценко,  

А. О. Скриннік) та інші питання. 
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