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Двадцять другого листопада відбулося чергове засідання Вченої ради Маріупольського 

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

Першим було розглянуто питання про особливості організації навчання в осінньо-зимовий 

період у МДУ. Після обговорення прийнята відповідна ухвала. 

Наступним питанням було обговорення питання організації профорієнтаційної роботи та 

підготовку до проведення вступної кампанії у 2018 р. Відповідальний секретар приймальної комісії 

Демидова Ю. О. наголосила, що профорієнтаційна робота в університеті – це комплексна, 

систематична робота всіх структурних підрозділів закладу, яка має за мету забезпечення якісного та 

кількісного формування контингенту студентів. 

Основною метою профорієнтаційної роботи є надання профорієнтаційної підтримки 

абітурієнтам у процесі вибору сфери майбутньої професійної діяльності та формування контингенту 

студентів університету на наступний навчальний рік. 

Суспільно-політична ситуація у регіоні та результати прийому на навчання студентів за всіма 

освітніми рівнями вимагають від університету виконання наступних завдань профорієнтаційної 

роботи: забезпечення цілеспрямованого інформування абітурієнтів про специфіку сучасних професій 

та шляхи їх здобуття; надання особистісно орієнтованої допомоги молоді у виявленні схильностей та 

професійних інтересів у виборі спеціальностей; запровадження нових ефективних форм та заходів 

профорієнтаційної роботи серед учнівської та студентської молоді з метою якісного формування 

контингенту студентів університету на наступний навчальний рік. Після обговорення члени Вченої 

ради затвердили План профорієнтаційної роботи МДУ на 2017-2018 н. р. та склад робочої групи, 

відповідальних за профорієнтаційну роботу МДУ у 2017-2018 р.  

Потім члени ради заслухали інформацію завідувача відділу аспірантури Чередніченко І. В. 

про атестацію аспірантів МДУ (ІІІ – ІV років навчання), яка зазначила, що в цілому робота аспірантів 

над кандидатськими дисертаціями є задовільною. Показник ефективності роботи аспірантури у 2017 

році становить 22,2 %. 

Серед проблем, які впливають на ефективність роботи аспірантів МДУ, слід визначити: 

невиконання аспірантами індивідуальних планів роботи у повному обсязі у заплановані терміни; 

формальне ставлення до заповнення індивідуальних планів роботи; недостатній контроль за 

виконанням аспірантами індивідуальних планів роботи з боку наукових керівників та завідувачів 

кафедр, за якими закріплена аспірантура; низький рівень публікаційної активності аспірантів та 

здобувачів щодо публікацій у фахових виданнях та виданнях, які включені до міжнародних 

наукометричних баз даних (аспіранти та здобувачі спеціальностей (12.00.02 – Конституційне право; 

муніципальне право, 12.00.01 - Теорія та історія держави і права; історія політичних і правових 

учень). Після обговорення прийнята відповідна ухвала. 

Серед інших важливих питань, які розглядались і з яких Вченою радою були прийняті 

позитивні рішення – затвердження положень МДУ; внесення змін до форм документів з підготовки 

кадрів у МДУ; затвердження тем дисертаційних досліджень аспірантів МДУ; зміна наукового 

керівника аспірантам МДУ; затвердження матеріалів ліцензійної справи; затвердження до друку 

наукового видання «Вісник МДУ» та інші важливі питання. 
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