
ІНФОРМАЦІЯ ПРО РОБОТУ ВЧЕНОЇ РАДИ ВІД 23 ЖОВТНЯ 2019 РОКУ 

 

 

 23.10.2019 відбулося засідання Вченої ради Маріупольського державного університету. 

Головував на засіданні ректор МДУ К. В. Балабанов. 

 Першим у порядку денному було питання «Про стан організації та проведення практик 

студентів МДУ у 2019-2020 н.р.. Доповідач - завідувач навчальної лабораторії з організації 

практик та працевлаштування випускників. Заслухавши інформацію Іванець Т. М., Вчена рада 

ухвалила: провести на факультетах перевірку використання форм документів відповідно до 

Положення «Про проведення практик здобувачів вищої освіти МДУ» та надати інформацію 

щодо документаційного забезпечення практичної підготовки на освітньо-професійних 

програмах до навчальної лабораторії з організації практик та працевлаштування випускників 

(відповідальні – декани факультетів); активізувати роботу щодо підписання  довготривалих 

договорів з базами практики; надавати до навчальної лабораторії з організації практик та 

працевлаштування випускників пропозиції щодо необхідності укладання договорів з новими 

базами практики, переукладання договорів з існуючими базами практики, термін дії яких 

спливає; деканам факультетів та завідувачам кафедр відповідно до рішення Вченої рада (№ 2 

від 20.09.2019) надати графік проведення круглих столів за участю роботодавців та випускників 

до навчальної лабораторії з організації практик та працевлаштування випускників. 

Наступне питання, що розглядалося, - «Про організацію профорієнтаційної роботи та 

підготовку до проведення вступної кампанії у 2020 р. (доповідач:  відповідальний секретар 

приймальної комісії Демидова Ю.О.). Заслухавши інформацію з цього питання, Вчена рада 

ухвалила: затвердити План профорієнтаційної роботи МДУ на 2019-2020 н.р. та склад робочої групи, 

відповідальних за профорієнтаційну роботу МДУ у 2019-2020 р.  

Третє питання порядку денного - «Про готовність матеріально-технічної бази університету та 

структурних підрозділів до роботи в осінньо-зимовий період». Після звіту проректора із соціальних 

та організаційних питань Гаєвця С.П., Вчена рада ухвалила: готовність матеріально-технічної бази 

університету та структурних підрозділів до роботи в осінньо-зимовий період 2019-2020 року визнати 

задовільною; забезпечити раціональне використання електричної та теплової енергії в навчальних 

корпусах, спорткомплексі та студентському гуртожитку; продовжити виконання плану технічних 

заходів по зменшенню споживання енергоресурсів та водоспоживання в навчальних корпусах і 

гуртожитку МДУ; забезпечити раціональне використання аудиторного фонду в денний час доби. 

Також серед важливих питань, що розглядалися на плановому засіданні Вченої ради МДУ, -  
«Про затвердження тем дисертаційних досліджень здобувачів вищої освіти ступеня доктора 

філософії набору 2019 р.; індивідуальних навчальних планів здобувачів вищої освіти  ступеня 

доктора філософії набору 2019 р.; індивідуальних планів наукової роботи здобувачів вищої 

освіти  ступеня доктора філософії набору 2019 р; звіту про виконання індивідуального плану 

наукової роботи здобувачів вищої освіти ступеня доктора наук і переведення на наступний рік 

підготовки», «Про затвердження Звітів (відомостей) про самооцінювання освітньо-професійних 

програм, «Про уточнення теми дисертаційної роботи»; «Про затвердження «Положення 

про проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних 

працівників, обрання за конкурсом та укладання з ними трудових договорів (контрактів) у 

Маріупольському державному університеті» у новій редакції». З усіх вищезазначених питань 

були прийняті одноголосно позитивні рішення.  

Останнім питанням порядку денного було питання «Про присвоєння вченого звання 

доцента Федоровій Ю.Г.». Вчена рада прийняла одноголосне рішення клопотати перед 

атестаційною колегією МОН України щодо присвоєння вченого звання доцента Федоровій Ю.Г. 

 

 

Вчений секретар Вченої ради МДУ                  Т.М. Грачова                   23 жовтня  2019 року 


