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26 ЛЮТОГО 2020 РОКУ 

 

Двадцять шостого лютого відбулося чергове планове засідання Вченої 

ради Маріупольського державного університету. Головував на засіданні 

ректор МДУ, голова Вченої ради К. В. Балабанов.  

Предметом активного обговорення стали питання: «Про результати 

наукової роботи викладачів університету у 2019 р. та завдання на 2020 р. 

(доповідач: перший проректор Булатова О. В.), «Про підсумки фінансово-

господарської діяльності університету в 2019» (доповідачі:  головний 

бухгалтер Дощік А. М., проректор із соціальних та організаційних питань 

Гаєвець С. П.), «Про виконання рішень Вченої ради МДУ» (доповідач: 

вчений секретар Грачова Т. М.), «Про подання претендентів на здобуття 

стипендії Кабінету міністрів України для молодих вчених» (доповідач: 

перший проректор Булатова О. В.), «Про підготовку ювілейного видання 

історії МДУ» (доповідач: декан історичного факультету Лисак В. Ф.). З усіх 

зазначених питань одноголосно були прийняті позитивні рішення. 

Серед інших важливих питань, що були розглянуті на засіданні, - «Про 

рекомендації ЕК до вступу до аспірантури випускників МДУ освітнього 

ступеня «Магістр» (доповідач: завідувач аспірантури Чередніченко І. В.), 

«Про затвердження Плану науково-дослідної роботи МДУ на 2020 р.» 

(доповідач:  перший проректор Булатова О. В.), «Про внесення змін до 

складу НМР та Комісії з питань академічної доброчесності МДУ» (доповідач: 

начальник навчального відділу Зіміна М. В.), «Про рекомендацію до друку та 

поширення мережею Інтернет збірки матеріалів ХХІІ підсумкової науково-

практичної конференції викладачів «Актуальні проблеми науки та освіти» 

2020 року» (доповідач: голова ради молодих учених Кудлай В. О.).   

 Також  у результаті голосування були позитивно розглянуті питання 

«Про затвердження звітів стипендіатів Кабінету Міністрів України» 

(доповідач: перший проректор Булатова О. В.), «Про затвердження 

«Положення про матеріальне заохочення науково-педагогічних, педагогічних 

працівників, здобувачів вищої освіти Маріупольського державного 

університету за високий рівень результатів наукової роботи» (доповідач: 

перший проректор Булатова О. В.), «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» (доповідач: начальник відділу кадрів 

Благініна О. С.), «Про затвердження кандидатур на призначення іменних 

стипендій» (доповідач: начальник навчального відділу Зіміна М. В.), «Про 

внесення змін до Положення про факультет Маріупольського державного 

університету» (доповідач: начальник юридичного відділу Луковка В. П.), 

«Про затвердження Положення про радника ректора Маріупольського 

державного університету» (доповідач: начальник юридичного відділу 

Луковка В. П.). 



 

Результатом продуктивного обговорення стало рішення Вченої ради 

МДУ щодо клопотання перед атестаційною колегією МОН України щодо 

присвоєння вченого звання доцента Барегамян С. Х.; Микитенку Є. В.; 

Сивак О. А. 

  

Вчений секретар Вченої ради МДУ                                     Т.М. Грачова                      

26 лютого 2020 року 

 



 


