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Двадцять восьмого серпня відбулося засідання Вченої ради Маріупольського
державного університету. Головував на засіданні ректор МДУ К. В. Балабанов.
На початку засідання головуючий привітав усіх присутніх з початком навчального
року, подякував членам Вченої ради за їх роботу в минулому році та побажав колегам
міцного здоров’я, радості, щастя, успіхів та плідної праці на благо МДУ у новому
навчальному році.
Першим питанням було розглянуто та затверджено зміни до складу Вченої ради, які
відбулися у зв’язку зі звільненням науково-педагогічних працівників.
Потім члени Вченої ради заслухали інформацію ректора МДУ проф. К. В. Балабанова
про діяльність МДУ у 2018-2019 н. р. та пріоритетні напрямки у роботі в 2019-2020 н. р.
Ректор детально зупинився на питаннях організації кадрового потенціалу; освітнього
процесу, якості підготовки фахівців та розвитку науково-методичного забезпечення;
розвитку науково-дослідної роботи; розвитку наукової бібліотеки; студентське
самоврядування та виховна робота; міжнародної співпраці; розвитку матеріально-технічної
бази, забезпечення стабільного фінансового становища університету та ін. Підсумовуючи
сказане, ректор зазначив, що по всіх напрямках проведена велика й успішна робота. Після
обговорення члени ради затвердили пріоритетні напрямки роботи МДУ на 2019-2020 н. р.
Серед інших важливих питань, які розглядались на цьому засіданні і з яких Вченою
радою були прийняті позитивні рішення – затвердження змін у розподілі ставок ПВС
університету, обсягів навчального навантаження кафедр університету, змін у робочих
навчальних планах спеціальностей університету (доповідач Зіміна М. В.); затвердження
Плану роботи МДУ на 2019-2020 н. р. (доповідач Сабадаш Ю. С.), затвердження
організаційної структури МДУ на 2019-2020 н. р. (доповідач Шебаніц Ф. Ф.) та лімітів
стипендіатів (доповідач Дощік А. М.).
Також на засіданні Вченої ради розглянуті питання й ухвалені рішення про
затвердження до друку та поширення мережею Інтернет номеру серії «Історія. Політологія»
наукового видання «Вісник МДУ» та складу редакційної колегії (доповідач Чередніченко
І. В.), про затвердження робочих навчальних планів підготовки здобувачів вищої освіти
ступеня доктора філософії на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти на 20192020 н. р. денної та заочної форм навчання, адаптованих для підготовки іноземців та осіб без
громадянства (доповідач Чередніченко І. В.), про рекомендацію до участі у другому етапі
конкурсного відбору проектів наукових робіт та науково-технічних (експериментальних)
розробок молодих вчених (доповідач Чередніченко І. В.), про внесення змін до Порядку
формування рейтингу успішності в МДУ (доповідач Петрова І. О.) та інші важливі питання.
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