
26 травня відбулося чергове засідання Вченої ради МДУ (Протокол №11), яке розпочалось 

з урочистої нагороди науково-педагогічних працівників почесними грамотами, дипломами, 

відзнаками за високі досягнення у  науковій діяльності. 

Розглядалися такі питання: 

1.  Про стан відповідності наукового видання Вісник МДУ щодо включення до 

наукометричної бази даних Web of Scіence 

Доповідач: директор наукової бібліотеки МДУ Шакула А. П. 

 

2. Про виконання рішень Вченої ради МДУ 

Доповідач: учений секретар Грачова Т. М. 

 

3. Різне. 

 

3.1. Про зміни у складі Постійних комісій Вченої ради МДУ 

Доповідач: проректор з науково-педагогічної роботи Марена Т.В. 

 

3.2. Про створення цифрової лабораторії мовної підготовки та затвердження Положення 

про цифрову лабораторію мовної підготовки 

Доповідач: декан факультету іноземних мов Трифонова Г. В. 

 

3.3. Про врахування результатів державної атестації закладів вищої освіти в частині 

провадження ними наукової (науково-технічної) діяльності та затвердження форм щодо 

підготовки аналітичних звітних матеріалів роботи кафедр у розрізі наукових напрямів 

Доповідач: проректор з науково-педагогічної роботи Марена Т.В. 

 

3.4. Про видачу диплома доктора філософії Лубінцю Д. В. 

Доповідач: завідувач аспірантури Чередніченко І. В. 

 

3.5  Про внесення змін до Правил прийому до Маріупольського державного університету в 

2021р. 

Доповідач: заступник відповідального секретаря приймальної комісії МДУ Кудлай В.О.  

 

3.6. Про створення Лабораторії інклюзивної освіти дітей та підлітків 

Доповідач: декан факультету філології та масових комунікацій Безчотнікова С.В.   

 

3.7. Про затвердження переліку обов’язкових дисциплін циклу загальної підготовки для 

здобувачів першого (бакалаврського) рівня»  

Доповідач: проректор з науково-педагогічної роботи Марена Т.В. 

 

3.8.Про відкриття ОП «Культурологія, культурне розмаїття та розвиток громади» на 

другому (магістерському) рівні вищої освіти 

Доповідач: проректор з науково-педагогічної роботи Марена Т.В. 

 

3.9. Про внесення змін до 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  

Доповідач: начальник відділу кадрів Благініна О. С. 

 

3.10. Про затвердження розрахунків вартості навчання набору 2021 року 

Доповідач: головний бухгалтер Дощік А. М. 

 



3.11. Про затвердження положень структурних підрозділів 

Доповідач: головний бухгалтер Дощік А. М. 

 

3.12.Про затвердження порядку Супроводу (надання допомоги) осіб з інвалідністю та інших 

маломобільних груп населення в Маріупольському державному університеті 

Доповідач: головний бухгалтер Дощік А. М. 

 

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

«Вісник Маріупольського державного університету та змін у складі редколегії наукового 

видання «Вісник Маріупольського державного університету. Серія: Історія. Політологія» 

Доповідач: завідувач аспірантури Чередніченко І. В. 

 

3.14. Про реорганізацію структурних підрозділів 

Доповідач: головний бухгалтер Дощік А. М. 

 

3.15. Про розподіл ліцензованого обсягу за спеціальностями, формами навчання та 

освітніми програмами за рівнями вищої освіти 

Доповідач: начальник навчального відділу Зіміна М. В. 

 

3.16. Про присвоєння вчених звань 

Доповідач: учений секретар Грачова Т. М. 

 

 

 

 

 

 

 


