
 

ІНФОРМАЦІЯ ПРО РОБОТУ ВЧЕНОЇ РАДИ ВІД 27 ГРУДНЯ 2017 РОКУ 

 

Двадцять сьомого грудня відбулося чергове засідання Вченої ради Маріупольського 

державного університету. Головував на засіданні ректор МДУ К. В. Балабанов. 

На початку засідання ректор привітав ювілярів (Ю. М. Косенко, Е. С. Кумуржи, 

Д. В. Тітову) та побажав їм довгих років життя, миру, натхнення, плідної праці на благо 

Університету та всього найкращого. 

Першим було розглянуто питання про виконання плану підвищення кваліфікації НПП 

університету. Після обговорення інформації директора Центру підвищення кваліфікації та 

післядипломної освіти Короткової Ю. М., члени ради прийняли відповідну ухвалу. 

Потім члени ради затвердили звіти голів спеціалізованих вчених рад МДУ за 2017 рік. 

Наступним питанням були обговорення та затвердження Правил прийому до МДУ в 

2018 році, критеріїв оцінювання вступних випробувань у МДУ та складу приймальної комісії 

МДУ в 2018 році. 

Серед інших важливих питань, які розглядались і з яких Вченою радою були прийняті 

позитивні рішення – затвердження положень МДУ; звітів стипендіатів Кабінету Міністрів 

України; звітів виконання держбюджетних тем; результатів щорічного конкурсу «Кращий 

молодий науковець МДУ» (переможцем конкурсу визнано к. філол. н., в. о. зав. кафедри 

теорії та практики перекладу Смирнову М. С. ); лімітів стипендіатів; матеріалів 

акредитаційної справи за спеціальністю 6.140103 Туризм; тем дисертаційних робіт аспірантів 

та докторантів МДУ; програм підвищення кваліфікації, навчальних і робочих навчальних 

планів підвищення кваліфікації та макету сертифікату про стажування. Також члени Вченої 

ради рекомендували до друку наукові на навчально-методичні праці викладачів, обговорили 

питання про створення лабораторії із забезпечення якості освіти та прийняли відповідну 

ухвалу тощо. 

Останнім члени ради розглянули питання про заміщення посад завідувачів кафедр. 

Перший проректор, голова конкурсної комісії Булатова О. В. доповіла про результати роботи 

конкурсної комісії. Відбулося голосування. З урахуванням рекомендацій трудових 

колективів кафедр, вчених рад, конференцій трудових колективів факультетів та за 

результатами таємного голосування за претендентів на посади завідувачів кафедр МДУ 

прийнято ухвалу. 
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