ІНФОРМАЦІЯ ПРО РОБОТУ ВЧЕНОЇ РАДИ ВІД 25 ЖОВТНЯ 2017 РОКУ
Двадцять п’ятого жовтня відбулося засідання Вченої ради Маріупольського державного
університету. Головував на засіданні ректор МДУ К. В. Балабанов.
Першим питанням члени Вченої ради заслухали доповідь відповідального секретаря
приймальної комісії Демидової Ю. О. про результати роботи приймальної комісії МДУ у період
літньої вступної кампанії 2017 року. Вона зазначила, що у 2017 році прийом студентів на навчання до
МДУ за всіма освітніми рівнями відбувся відповідно до Умов прийому на навчання до вищих
навчальних закладів України в 2017 році, затверджених наказом Міністерства освіти і науки України
від 13.10.2016 № 1236, Переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка
здобувачів вищої освіти (№ 266 від 29 квітня 2015 р.) та Правил прийому до МДУ у 2017 році,
затверджених Вченою радою МДУ (протокол №7 від 21.12.2016).
Під час вступної кампанії 2017 року до МДУ були подані заяви від абітурієнтів з 7 областей
України: ОС Бакалавр – 2317 заяв, ОС Магістр – 797 заяв.
Особливістю літньої вступної кампанії 2017 року було надання МДУ фіксованого обсягу
державного замовлення на спеціальності за всіма освітніми ступенями.
До складу студентів МДУ було зараховано:
- ОС Бакалавр – 596 осіб, з них 67 осіб із зони АТО (через освітній центр «Донбас-Україна»);
- ОС Магістр – 471 особа;
- на старші курси ОС Бакалавр (переведення, поновлення, отримання другої вищої освіти,
паралельної освіти, вступ на базі диплома молодшого спеціаліста) – 186 осіб.
Всього протягом літньої вступної кампанії було зараховано 1253 особи.
При прийомі заяв від вступників, проведенні вступних випробувань та зарахуванні на навчання
до МДУ було забезпечено режим відкритості та прозорості. Рейтингові списки вступників,
результати вступних випробувань, списки рекомендованих до зарахування та накази про зарахування,
сформовані у ЄДЕБО у визначені терміни були оформленні відповідними протоколами приймальної
комісії та оприлюднені на стенді та на офіційному сайті університету.
Після обговорення доповіді прийнята відповідна ухвала.
Наступним питанням було обговорення підсумків прийому до аспірантури і докторантури у
2017 р. Завідувач відділу аспірантури Чередніченко І. В. проінформувала членів ради з
особливостями прийому цього року. Прийнята ухвала. Також члени ради розглянули низку питань
пов’язаних з діяльністю аспірантури – затвердили теми дисертаційних досліджень аспірантів набору
2017 р.; індивідуальні навчальні плани аспірантів; індивідуальні плани наукової роботи аспірантів;
уточнення тем дисертаційних досліджень та ін.
Проректор із соціальних та організаційних питань Гаєвець С. П. доповів про готовність
матеріально-технічної бази університету та структурних підрозділів до роботи в осінньо-зимовий
період. Прийнята ухвала.
Потім члени ради заслухали інформацію начальника відділу з організації практик та
працевлаштування випускників Сальнікової Н. В. про стан організації та проведення практик
студентів МДУ у 2017-2018 н. р. та прийняли відповідну ухвалу.
Серед інших важливих питань, які розглядалися на цьому засіданні і з яких Вченою радою були
прийняті позитивні рішення: про рекомендацію до друку наукових та навчально-методичних праць;
про затвердження змін у складі редакційної колегії наукового видання «Вісник МДУ»; про
рекомендацію до друку та поширення мережею Інтернет наукового видання «Вісник МДУ. Серія:
Історія. Політологія», № 19/2017 р.; затвердження Положень МДУ; про внесення змін та доповнень
до Методичних рекомендацій з розробки профілю освітніх програм; Методичних рекомендацій з
розробки освітніх програм у МДУ; про реорганізацію Архівного відділу МДУ; про затвердження
матеріалів акредитаційних справ та інші важливі питання.
Останнім члени ради розглянули питання про заміщення посади професора кафедри права та
публічного адміністрування. Перший проректор, голова конкурсної комісії Булатова О. В. доповіла
про результати роботи конкурсної комісії. Відбулося голосування. За результатами таємного
голосування за претендента на посаду професора кафедри прав та публічного адміністрування МДУ
прийнято ухвалу.
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