
23.12.2020 

 

Планове засідання Вченої ради МДУ проводилося 23 грудня 2020 р.  Слухалися такі 

питання: 

  
1.  Про виконання плану підвищення кваліфікації НПП університету. 

Доповідач: старший інспектор ЦПКПО Мартиненко Т. О.  

 

2. Звіт голів спеціалізованих вчених рад МДУ за 2020 р. 

Доповідач: перший проректор Булатова О.В., голови спеціалізованих вчених рад 

 

3. Різне 

 

3.1. Про рекомендацію до друку наукової, науково-методичної та навчально-

методичної літератури 

Доповідач: перший проректор Булатова О.В. 

 

3.2. Про результати роботи приймальної комісії МДУ під час вступної кампанії 2020 

р. 

Доповідач:  відповідальний секретар приймальної комісії Демидова Ю.О. 

 

3.3. Про затвердження Правил прийому до Маріупольського державного 

університету 

Доповідач:  відповідальний секретар приймальної комісії Демидова Ю.О. 

 

           3.4. Про затвердження індивідуального плану наукової роботи докторанта МДУ 

Доповідач: завідувач аспірантури Чередніченко І.В. 

 

3.5. Про затвердження до друку та поширення мережею Інтернет наукового видання 

«Вісник Маріупольського державного університету» 

Доповідач: перший проректор Булатова О.В. 

 

3.6. Звіти про діяльність наукових шкіл 2016 – 2020.  

Доповідачі: керівники наукових шкіл, декани факультетів, на базі яких 

функціонують наукові школи 

 

3.7. Про затвердження звітів про виконання НДР, що фінансується за рахунок коштів 

державного бюджету 

Доповідач: перший проректор Булатова О.В. 

 

3.8. Про результати рейтингового оцінювання науково-педагогічних працівників, 

кафедр і факультетів Маріупольського державного університету 

Доповідач: перший проректор Булатова О.В. 

 

3.9. Про зміни у складі редколегії наукового видання «Вісник Маріупольського 

державного університету. Серія: Філософія, культурологія, соціологія» 

Доповідач: перший проректор Булатова О.В. 

 

3.10. Про видачу диплома доктора філософії Копань А. В. 

Доповідач:: завідувач аспірантури Чередніченко І.В. 

 

3.11. Про підсумки проведення щорічного конкурсу «Кращий молодий науковець 



Маріупольського державного університету» 

Доповідач: голова ради молодих вчених МДУ Кудлай В.О. 

 

3.12. Про затвердження 

Доповідач: начальник навчального відділу Зіміна М.В. 

 

3.13. Про модернізацію освітніх програм 

Доповідач: начальник навчального відділу Зіміна М.В. 

 

3.14. Про призначення рецензентів для проведення попередньої експертизи та 

надання висновку про наукову новизну, теоретичне та практичне значення дисертації 

здобувача ступеня доктор філософії Бондаренко П.С. 

Доповідач: перший проректор Булатова О.В. 

 

3.15. Про розподіл ліцензованого обсягу за формами навчання та освітніми 

програмами спеціальностей університету 

Доповідач: начальник навчального відділу Зіміна М.В. 

 

 


