
РІШЕННЯ НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЇ РАДИ МДУ 

від 02.10.2019, протокол №1 
 

 

Щодо питання «Про пріоритетні напрями роботи науково-методичної ради 

МДУ на 2019-2020 навч. рік» 

 

УХВАЛИЛИ:  

Визначити наступні пріоритетні напрями роботи науково-методичної ради МДУ на 

2019-2020 н.р.: 

‒ Науково-методична експертиза підручників, навчальних і навчально-методичних 

посібників. 

‒ Експертиза навчально-методичного забезпечення дисциплін за спеціальностями 

факультетів з метою вдосконалення організаційного та методичного забезпечення 

освітнього процесу. 

‒ Координація роботи науково-методичних комісій факультетів з питань внутрішнього 

забезпечення якості освіти. 

‒ Координація роботи Школи педагогічної майстерності викладачів з метою залучення 

науково-педагогічних працівників університету до професійного розвитку і підвищення 

кваліфікації. 

‒ Сприяння роботі з автоматизації освітнього процесу з використання АС «Деканат». 

‒ Створення умов для забезпечення академічної доброчесності та боротьби з 

академічним плагіатом. 

‒ Моніторинг, розробка рекомендацій щодо вдосконалення освітніх програм, навчальних 

планів. 

‒ Вивчення досвіду вітчизняних і зарубіжних закладів вищої освіти, розробка 

рекомендацій щодо вдосконалення практичної підготовки фахівців. 

‒ Науково-методичний супровід виконання Закону України «Про вищу освіту», постанов 

КМУ з питань вищої освіти, інструктивних та нормативних документів МОНУ, а також 

документів МДУ; розробка і впровадження нормативних документів з управління якістю 

освітнього процесу. 

2. Відповідно до визначених пріоритетних напрямів затвердити план роботи 

науково-методичної ради на 2019-2020 н.р. згідно з Додатком 1. 

 

 

Щодо питання «Про затвердження складу та планів роботи науково-методичних 

комісій факультетів університету на 2019-2020 н.р. » 

 

УХВАЛИЛИ:  

1. Затвердити склади науково-методичних комісій факультетів на 2019-2020 н.р. 

(Додаток 2). Видати відповідні розпорядження на факультетах. 

Відповідальні: декани факультетів 

Термін: до 11.10.2019 

2. Затвердити плани роботи науково-методичних комісій факультетів (Додаток 3). 

Забезпечити виконання планів роботи НМК факультетів.  

Відповідальні: голови НМК факультетів 

Термін: згідно з планами роботи 

3. Заслухати звіти про роботу НМК факультетів на засіданні НМР (13.05.2020) 



Щодо питання «Про затвердження Плану видання наукової, науково-

методичної та навчально-методичної літератури університету на 2019-2020 

навч. рік» 

 

УХВАЛИЛИ:  

1 Затвердити План видання наукової, науково-методичної та навчально-методичної 

літератури університету на 2019-2020 н.р. (Додаток 4) 

2. Забезпечити своєчасне подання до НМР пакету документів, необхідних для експертизи 

підручників, навчальних і навчально-методичних посібників та надання рекомендації до 

їхнього затвердження. 

Відповідальні: декани факультетів 

Термін: протягом навчального року.  

3. Забезпечити своєчасне і повне виконання плану видання наукової, науково-методичної 

та навчально-методичної літератури 

Відповідальні: декани факультетів, завідувачі кафедр 

Термін: протягом 2019-2020 н.р. 

 

Щодо питання «Про організацію роботи Школи педагогічної майстерності 

викладачів МДУ» 

 

УХВАЛИЛИ:  

У зв’язку з ухваленням Постанови КМУ № 800 від 21.08.2019 «Деякі питання підвищення 

кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників» і затвердженням Порядку 

підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників 

4.1 Розробити та подати на розгляд НМР проєкт Порядку підвищення кваліфікації 

педагогічних та науково-педагогічних працівників Маріупольського державного 

університету. 

Відповідальні: начальник відділу кадрів Самаріна М.В., директор Центру підвищення 

кваліфікації та післядипломної освіти Константинова Ю.В. 

Термін: до 04.12.2019 

4.2 Розробити та подати на розгляд НМР Проєкт Порядку підвищення кваліфікації 

педагогічних і науково-педагогічних працівників на базі Центру підвищення кваліфікації 

та післядипломної освіти МДУ. 

Відповідальні: директор Центру підвищення кваліфікації та післядипломної освіти 

Константинова Ю.В. 

Термін: до 04.12.2019  

4.3 Перенести розгляд питання «Про організацію роботи Школи педагогічної 

майстерності викладачів МДУ на засідання НМР у березні 2020 р. 

Відповідальні: секретар НМР Шейгус А.В. 

Термін: протягом 2019-2020 н.р. 

 

Щодо питання «Про виконання рішень науково-методичної ради у 2018-

2019 навч. році» 

 

УХВАЛИЛИ:  

1. Інформацію секретаря науково-методичної ради взяти до відома. 

2. Вважати стан виконання рішень науково-методичної ради задовільним. 

3. Забезпечити своєчасне і повне виконання рішень науково-методичної ради у 2019-

2020 н.р. 

 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/800-2019-%D0%BF#n10
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/800-2019-%D0%BF#n10
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/800-2019-%D0%BF#n10
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/800-2019-%D0%BF#n10
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/800-2019-%D0%BF#n10


Щодо питання «Про рекомендацію до друку наукової, науково-методичної та 

навчально-методичної літератури» 

 

УХВАЛИЛИ:  

1. Розглянути подану наукову, науково-методичну та навчально-методичну літературу 

після внесення змін до Положенння про підготовку наукових, навчальних та навчально-

методичних видань у Маріупольському державному університеті. 

Відповідальні: секретар НМР Шейгус А.В. 

Термін: відповідно до Плану засідань НМР. 

 

 

Щодо питання «Про обговорення проекту Положення про щорічне рейтингове 

оцінювання науково-педагогічних працівників, кафедр і факультетів Маріупольського 

державного університету» 

 

УХВАЛИЛИ:  

1. Внести відповідні зміни в Положення про щорічне рейтингове оцінювання науково-

педагогічних працівників, кафедр і факультетів Маріупольського державного 

університету та розмістити проєкт Положення у новій редакції на офіційному сайті 

університету. 

 

 

 

Щодо питання «Різне. Про внесення змін до Положенння про підготовку наукових, 

навчальних та навчально-методичних видань у Маріупольському державному 

університеті»  

 

УХВАЛИЛИ:  

1. Внести відповідні зміни в Положення про підготовку наукових, навчальних та 

навчально-методичних видань у Маріупольському державному університеті та розмістити 

проєкт Положення у новій редакції на офіційному сайті університету. 

 

 

 

 

 

 


