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28 жовтня 2020 р – чергове засідання Вченої ради МДУ, на якому розглядалися такі 

питання:  

 

1. Про зміни у складі Вченої ради.    

Доповідач: перший проректор Булатова О. В. 

 

2. Про внесення змін до складу: 

                  - Науково-методичної ради; 

- Постійної комісїї Вченої ради з питань навчальної та навчально-методичної 

роботи; 

- Постійної комісії Вченої ради з питань перспективного розвитку університету. 

Доповідач: перший проректор Булатова О. В. 

 

3. Про організацію профорієнтаційної роботи та підготовку до проведення вступної 

кампанії у 2021 р. 

Доповідач: відповідальний секретар приймальної комісії Демидова Ю. О. 

 

4. Про стан організації та проведення практик студентів МДУ у 2020-2021 н. р. 

Доповідач: завідувач навчальної лабораторії з організації практик та 

працевлаштування випускників Гуржий М. Ю. 

 

5. Про зарахування до докторантури та призначення наукових консультантів. 

Доповідач: завідувач аспірантури Чередніченко І. В. 

 

6. Про присвоєння вчених звань. 

Доповідач: учений секретар Грачова Т. М. 

  

7. Різне. 

 

       7.1. Про затвердження індивідуальних навчальних планів здобувачів вищої 

освіти ступеня доктора філософії набору 2020 року 

Доповідач: завідувач аспірантури Чередніченко І. В. 

 

7.2. Про затвердження тем дисертаційних досліджень здобувачів вищої освіти 

ступеня доктора філософії набору 2020 року 

Доповідач: завідувач аспірантури Чередніченко І. В. 

 

7.3. Про затвердження звіту про виконання індивідуального плану наукової роботи 

здобувачів вищої освіти ступеня доктора наук 

Доповідач: завідувач аспірантури Чередніченко І. В. 

 

7.4. Про затвердження індивідуальних наукових планів здобувачів вищої освіти 

ступеня доктора філософії набору 2020 року 

Доповідач: завідувач аспірантури Чередніченко І. В. 

 

7.5. Про затвердження організаційної структури МДУ у 2020-2021 н. р. у новій 

редакції 

Доповідач: начальник юридичного відділу Луковка В.П. 

 



7.6. Про рекомендацію до друку навчальних, навчально-методичних та наукових 

видань 

Доповідач: перший проректор Булатова О. В. 

 

7.7. Про затвердження 

Доповідач: перший проректор Булатова О. В. 

 

7.8. Про затвердження змін в розподілі ставок ПВС університету, обсягів 

навчального навантаження кафедр університету, змін в робочих навчальних планах 

спеціальностей університету 

 Доповідач: начальник навчального відділу Зіміна М. В. 

 

7.9. Про обрання за конкурсом на вакантні посади науково-педагогічних працівників 

МДУ 

Доповідач: перший проректор Булатова О. В. 

 


