ІНФОРМАЦІЯ ПРО РОБОТУ ВЧЕНОЇ РАДИ ВІД 28 ЛЮТОГО 2018 РОКУ
Двадцять восьмого лютого відбулося чергове засідання Вченої ради Маріупольського
державного університету. Головував на засіданні ректор МДУ Балабанов К. В. .
На початку засідання ректор МДУ Балабанов К. В. привітав із 75-річчям завідувача кафедри
раціонального природокористування та охорони навколишнього середовища, доктора економічних
наук, професора Черніченко Геннадія Олександровича та побажав йому довгих років життя, здоров’я,
радості, натхнення та плідної праці на благо університету.
Першим було розглянуто питання про результати наукової роботи викладачів університету у
2017 році та завдання на 2018 рік. Після обговорення доповіді першого проректора Булатової О. В.
члени ради прийняли відповідну ухвалу.
Потім члени ради заслухали інформацію проректора з науково-педагогічної роботи
(міжнародні зв’язки) Трофименка М. В. про підсумки міжнародної діяльності МДУ у 2017 році та
прийняли ухвалу.
Головний бухгалтер Дощік А. М. та проректор із соціальних та організаційних питань
Гаєвець С. П. проінформували членів ради про підсумки фінансово-господарської діяльності
університету у 2017 році. Прийнята ухвала.
Також члени Вченої ради затвердили рейтинги наукової роботи кафедр МДУ у 2017 році,
результати рейтингового оцінювання роботи науково-педагогічних працівників у 2017 році, підсумки
рейтингового оцінювання студентів МДУ у 2017 році та підсумки проведення конкурсу «Краще
наукове товариство МДУ».
Про виконання рішень Вченої ради доповіла вчений секретар Сабадаш Ю. С. Після
обговорення прийнята ухвала.
Серед інших важливих питань, які розглядались і з яких Вченою радою були прийняті
позитивні рішення – затвердження положень МДУ; затвердження Плану науково-дослідної роботи
МДУ на 2018 рік; затвердження матеріалів ліцензійної справи за спеціальністю 242 Туризм за другим
(магістерським) рівнем вищої освіти; рекомендації ЕК до вступу до аспірантури випускників МДУ
ОС «Магістр»; затвердження лімітів стипендіатів; призначення іменних стипендій на ІІ семестр 20172018 н. р. студентам МДУ; рекомендація кандидатури претендента на здобуття стипендії Кабінету
Міністрів України для молодих вчених; підтримка висунення кандидатів в академіки НАН України та
інші важливі питання.
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