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 Двадцятого вересня відбулося засідання Вченої ради Маріупольського державного 

університету. Головувала на засіданні – перший проректор МДУ Булатова О. В. 

Першим було розглянуто питання про якість підготовки фахівців у МДУ за 

результатами роботи державних екзаменаційних комісій. Заслухавши інформацію деканів 

факультетів, Вчена рада ухвалила низку заходів, що дозволять якісно організувати та 

провести державну атестацію (аналіз висновків голів ЕК, врахування зазначених у звітах 

голів ЕК недоліків, систематичне оновлення методичного супроводу державної атестації 

студентів, забезпечення якісного оформлення документів для державної атестації). З метою 

підвищення якості знань та вдосконалення змісту кваліфікаційних робіт було прийнято 

рішення врахувати зауваження та пропозиції голів ЕК щодо формування фахових 

компетентностей та результатів навчання, орієнтуватися на замовника і споживача освітніх 

послуг, забезпечити поширення участі студентів у наукових конференціях, семінарах, 

круглих столах тощо. Також було затверджено зміни до п. 3.10 «Положення про порядок 

створення та організацію роботи комісії у Маріупольському державному університеті». 

Окрему увагу Вчена рада звернула на запобігання плагіату у кваліфікаційних роботах 

здобувачів вищої освіти. 

Наступне питання порядку денного – «Про виконання плану держзамовлення у 2019 

р.». Заслухавши інформацію з цього питання проректора з науково-педагогічної роботи 

Петрової І. О., Вчена рада ухвалила рішення проаналізувати на засіданнях вчених рад 

факультетів прогнозоване виконання державного замовлення у 2019-2020 навчальному році 

та посилити контроль за виконанням навчальних планів студентами університету.  

Серед питань, що активно обговорювалися на засіданні Вченої ради і з яких були 

прийняті позитивні рішення, - затвердження складів науково-методичної, наукової рад, 

ради з організації виховної діяльності, ради молодих учених МДУ, постійних комісій 

Вченої ради МДУ, складу ректорату (доповідач Булатова О.В.); затвердження Програм для 

складання кандидатських іспитів (доповідач Чередніченко І. В.); затвердження звітів 

стипендіатів Кабінету Міністрів України (доповідач Булатова О.В.); відрахування аспіранта 

МДУ (доповідач Чередніченко І. В.). 

Також Вчена рада прийняла рішення клопотати перед атестаційною колегією МОН 

України щодо присвоєння вченого звання професора Попович О.В. 

Серед питань, що також були позитивно розглянуті, - рекомендації до друку 

колективної монографії кафедри міжнародних відносин та зовнішньої політики «Актуальні 

проблеми політичних процесів і міжнародних відносин у країнах світу» за науковою 

редакцією члена-кореспондента НАПН України , доктора політичних наук, професора К.В. 

Балабанова, а також ювілейного видання «Костянтин Балабанов: життєвий шлях 

освітянина, науковця, дипломата» (доповідач Булатова О.В.). 
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