ІНФОРМАЦІЯ ПРО РОБОТУ ВЧЕНОЇ РАДИ ВІД 27 ЧЕРВНЯ 2019 РОКУ
Двадцять сьомого червня відбулося чергове засідання Вченої ради Маріупольського
державного університету. Головував на засіданні ректор МДУ проф. К. В. Балабанов.
Першим було розглянуто питання про результати роботи Центру довузівської
підготовки та роботи з іноземними студентами. Після обговорення питання члени вченої
ради затвердили ухвалу.
Потім перший проректор О. В. Булатова доповіла про підсумки роботи Науковометодичної ради у 2018-2019 н. р. Прийнята ухвала.
Начальник навчального відділу М. В. Зіміна проінформувала членів ради про
підсумки навчальної та навчально-методичної роботи університету у 2018-2019 н. р. та
шляхи її вдосконалення. Після обговорення прийнята ухвала.
Шевченко Л. А., начальник відділу міжнародних зв’язків доповіла про підсумки
міжнародної діяльності МДУ у 2018-2019 н. р. Прийнята ухвала.
Також члени вченої ради затвердили робочі навчальні плани спеціальностей на 20192020 н. р. (доповідач М. В. Зіміна); 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 (доповідач І. В Чередніченко);
рекомендували до друку наступні номери наукового видання «Вісник МДУ» (доповідач
О. В. Булатова).
Сабадаш Ю. С., вчений секретар доповіла про виконання рішень вченої ради.
Прийнята ухвала.
Завідувач кафедри фізичного виховання, спорту та здоров’я людини А. В. Осіпцов
проінформував членів ради про результативність участі спортсменів університету в обласних
та міських спортивних заходах. Після обговорення прийнята ухвала.
Серед інших важливих питань, які розглядались і з яких Вченою радою були прийняті
позитивні рішення – затвердження екзаменаційних матеріалів з української мови як
іноземної для вступу до аспірантури іноземних громадян та осіб без громадянства (доповідач
І. В. Чередніченко); розподілу ліцензованого обсягу за формами навчання в аспірантурі МДУ
для вступників 2019 р. (доповідач І. В. Чередніченко); навчальних планів та робочих
навчальних планів підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії на
третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти на 2019-2023 н. р. (доповідач
І. В. Чередніченко); відрахування аспірантів МДУ (доповідач І. В. Чередніченко);
затвердження кандидатур на призначення іменних стипендій (доповідач М. В. Зіміна);
розподіл ліцензованого обсягу за спеціальністю 052 Політологія за другим (магістерським)
рівнем вищої освіти (доповідач М. В. Зіміна); про рекомендацію до друку наукової, науковометодичної та навчально-методичної літератури (доповідач О. В. Булатова); про присвоєння
вчених звань (доповідач Ю. С. Сабадаш) та інші важливі питання.
Члени ради, також розглянули питання про внесення змін до складу приймальної
комісії МДУ в 2019 році та про внесення змін до Правил прийому до МДУ в 2019 р. доповів
заступник відповідального секретаря приймальної комісії Кудлай В. О. і прийняли відповідні
ухвали.
Вчений секретар Вченої ради МДУ

Ю. С. Сабадаш
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