
 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО РОБОТУ ВЧЕНОЇ РАДИ ВІД 27 ЧЕРВНЯ 2018 РОКУ 

Двадцять сьомого червня відбулося чергове засідання Вченої ради Маріупольського 

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

На початку засідання ректор МДУ Балабанов К. В. привітав доктора економічних наук, 

професора, завідувача кафедри раціонального природокористування та охорони 

навколишнього середовища Черніченка Геннадія Олександровича з отриманням Почесної 

грамоти Верховної Ради України та побажав йому здоров’я, радості, натхнення та плідної 

праці на благо Університету. 

Першим було розглянуто питання про результати роботи Центру підвищення 

кваліфікації та післядипломної освіти у 2017-2018 н. р. Також директор Центру підвищення 

кваліфікації та післядипломної освіти Короткова Ю. М. доповіла про необхідність 

затвердження Плану-графіка підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників 

МДУ на 2018-2019 н. р. та професійних програм, навчальних та робочих планів. Після 

обговорення питань прийняті відповідні ухвали. 

Потім члени ради заслухали інформацію директора наукової бібліотеки МДУ 

Шакули А. П. про розвиток та інтеграцію до світового науково-освітнього простору 

Електронного інституційного репозитарію МДУ та про створення інформаційно-ресурсного 

центру «Mariupol Window on America Center» наукової бібліотеки Маріупольського 

державного університету. Після обговорення прийняті ухвали. 

Завідувач кафедри фізичного виховання, спорту та здоров’я людини Осіпцов А. В 

проінформував членів ради про результативність участі спортсменів університету у 

Всеукраїнських та міських спортивних заходах. Прийнята ухвала. 

Директор Центру довузівської підготовки та роботи з іноземними студентами 

Шебаніц Д. М. доповіла членам ради про роботу Центру довузівської підготовки та роботи з 

іноземними студентами. Прийнята ухвала. 

Також перший проректор Булатова О. В. ознайомила членів ради з підсумками роботи 

Науково-методичної ради у 2017-2018 н. р., а начальник навчального відділу Зіміна М. В 

доповіла про підсумки навчальної та навчально-методичної роботи університету у 2017-2018 

н. р. та шляхи її вдосконалення. Після обговорення, члени ради, прийняли відповідні ухвали.   

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

позитивні рішення – Про виконання рішень вченої ради МДУ (доповідач Сабадаш Ю. С.); 

Про рекомендацію до участі у другому етапі конкурсного відбору проектів наукових 

досліджень і розробок (доповідач Булатова О. В.); Про затвердження звітів здобувачів вищої 

освіти ступеня доктора філософії на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти про 

виконання індивідуальних планів наукової роботи і переведення на наступний рік навчання, 

Про затвердження розподілу ліцензованого обсягу за формами навчання та вартості навчання 

в аспірантурі МДУ для вступників 2018 р., Про затвердження вартості навчання в 

докторантурі МДУ для вступників 2018 р., Про підготовку науково-педагогічних кадрів в 

аспірантурі МДУ (доповідач Чередніченко І. В.); Про затвердження Положень МДУ, Про 

внесення змін до Положення про планування та облік роботи науково-педагогічних 

працівників (доповідачі Скриннік А.О., Зіміна М. В.); Про рекомендацію до друку наукових 

та навчально-методичних праць (доповідач Булатова О. В.); Про внесення змін до Правил 

прийому до МДУ в 2018 р., запровадження форм документів для проведення вступної 

кампанії до МДУ, Про розподіл ліцензованого обсягу (доповідач Кудлай В. О.) та інші 

важливі питання. 

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.  

 

Вчений секретар Вченої ради МДУ                       Ю. С.Сабадаш                27 червня 2018 року 

 


