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Двадцять дев’ятого березня відбулося чергове засідання Вченої ради Маріупольського 

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

Першим розглянуто питання про підготовку до державної атестації. Члени Вченої 

ради заслухали інформацію проректора з науково-педагогічної роботи Проценко О. Б. і після 

обговорення питання прийняли відповідну ухвалу.  

Серед інших важливих питань, які розглядались на цьому засіданні і з яких Вченою 

радою були прийняті позитивні рішення: 

- Про затвердження програм вступних екзаменів та співбесід для вступу на ОС 

«Бакалавр» та ОС «Магістр» у 2017 р. та Про затвердження екзаменаційних матеріалів для 

вступу на ОС «Бакалавр» та ОС «Магістр» у 2017 р. (доповідач Ю. О. Демидова);  

- Про затвердження Положень МДУ «Про порядок переведення здобувачів вищої 

освіти, які навчаються на договірній основі за рахунок коштів фізичних та/або юридичних 

осіб на вакантні місця державного замовлення»; «Про реєстрацію службових об’єктів права 

інтелектуальної власності, створених у МДУ»; «Про Школу педагогічної майстерності»; 

«Про дистанційне навчання», а також Професійної програми, навчального і робочого планів 

підвищення кваліфікації за програмою «Формування методичної компетентності вчителя 

іноземних мов» для вчителів іноземних мов; Професійної програми, навчального і робочого 

планів підвищення кваліфікації за програмою «Інноваційні освітні технології викладання 

історичних дисциплін, правознавства та курсу «Людина і світ» для вчителів історії, 

правознавства та курсу «Людина і світ»; Професійної програми, навчального і робочого 

планів підвищення кваліфікації за програмою «Інноваційні освітні технології викладання 

української мови та літератури, зарубіжної літератури або художньої культури» для вчителів 

української мови та літератури, зарубіжної літератури або художньої культури; Професійної 

програми, навчального і робочого планів підвищення кваліфікації за програмою «Реалізація 

завдань мовно-літературної освіти в контексті метапредметного навчання» для вчителів 

російської мови та літератури, зарубіжної літератури або художньої культури; Професійної 

програми, навчального і робочого планів підвищення кваліфікації за програмою «Теоретико-

методичні аспекти організації навчально-виховного процесу в сучасному ДНЗ» для 

вихователів дошкільних навчальних закладів; Професійної програми, навчального і робочого 

планів підвищення кваліфікації за програмою «Науково-методична компетентність педагогів 

у галузі дошкільної освіти» для вихователів-методистів ДНЗ; Професійної програми, 

навчального і робочого планів підвищення кваліфікації за програмою «Роль бібліотеки в 

інформаційному суспільстві» для бібліотекарів навчальних закладів та бібліотек міста 

(доповідачі О. В. Булатова, О. Б. Проценко, О. А. Скриннік);  
- Про перерозподіл місць державного замовлення (доповідач О. Б. Проценко);  
- Про внесення змін до Інструкції про порядок визначення академічної різниці та 

перезарахування навчальних дисциплін в МДУ (доповідач М. В. Зіміна);  
- Про рекомендацію до друку наукових та навчально-методичних праць (доповідач  

О. В. Булатова);  
- Про обсяги підготовки науково-педагогічних кадрів через аспірантуру за рахунок бюджетного 

фінансування у 2017 році (доповідач І. В. Чередніченко);  
- Про внесення змін до матеріалів акредитаційних та ліцензійних справ (доповідач  

О. Б. Проценко) та інші питання. 
 

Вчений секретар Вченої ради МДУ                      Ю. С. Сабадаш            29 березня 2017 року 

 

 
 

 


