
 ЗАСІДАННЯ НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЇ РАДИ 

МДУ 

від 04.12.2019, протокол №2 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

Щодо питання  «Про результати анкетування студентів щодо якості вищої 

освіти в МДУ» 

 

УХВАЛИЛИ: 

 

1. Інформацію завідувача навчальної лабораторії із забезпечення якості освіти 

Ізотової Ю.О., начальника навчального відділу Зіміної М.В. взяти до відома. 

2. Розглянути результати анкетування на засіданнях науково-методичних комісій 

факультетів, засіданнях студентських рад факультетів та студентської ради МДУ.  

Відповідальні: декани факультетів, голови студентських рад факультетів, голова 

студентської ради МДУ Андрющук Г.О. 

Термін: до 27.12.2019. 

3. Розробити Анкети щодо організації практичної підготовки за освітньо-професійними 

програмами та організації самостійної роботи здобувачів вищої освіти. 

Відповідальні: начальник навчального відділу Зіміна М.В., завідувач лабораторії із 

забезпечення якості освіти Ізотова Ю.О., завідувач лабораторії з організації практик 

та працевлаштування випускників Іванець Т.М., голова студентської ради МДУ 

Андрющук Г.О. 

Термін: до 04.03.2020. 

4. Висвітлювати на офіційному сайті університету, офіційних сайтах факультетів 

інформацію про науково-комунікативні заходи, міжнародні стажування тощо. 

Відповідальні: декани факультетів, начальник відділу інформації та зв’язків з 

громадськістю Ломакіна А.Є. 

Термін: постійно. 

5. Провести інформаційно-роз’яснювальну роботу серед здобувачів вищої освіти про: 

- академічну мобільність здобувачів вищої освіти 

Відповідальні: декани факультетів, т.в.о. начальника відділу міжнародних зв’язків 

Бриштен В.В., голова студентської ради МДУ Андрющук Г.О., голови студентських 

рад факультетів. 

Термін: до 27.12.2019. 

- Навчальний портал МДУ та технології дистанційного навчання 

Відповідальні: декани факультетів, завідувач лабораторії з розвитку ДН та АСУ 

Дружко Д.О., куратори академічних груп, голова студентської ради МДУ 

Андрющук Г.О., голови студентських рад факультетів. 

Термін: до 29.02.2020. 

- вплив здобувачів вищої освіти на якість освітнього процесу в університеті 

Відповідальні: голова студентської ради МДУ Андрющук Г.О., голови 

студентських рад факультетів. 

Термін: до 29.02.2020. 

 

Щодо питання «Про стандарти якості освітньої діяльності в МДУ» 

 

УХВАЛИЛИ: 

1. З метою врахування при розгляді стандартів якості освітньої діяльності 

рекомендацій Експертних груп, які здійснювали акредитаційну експертизу освітньо-

професійних програм «Публічне управління та адміністрування», «Туризм», 



«Системний аналіз» за другим (магістерським) рівнем вищої освіти, перенести 

розгляд питання на позачергове засідання НМР у січні 2020 р. 

 

Щодо питання «Про розвиток програм підвищення кваліфікації» 

 

  УХВАЛИЛИ: 

1. Вважати питання «Про розвиток програм підвищення кваліфікації» 

непідготовленим.  

2. Перенести розгляд питання на позачергове засідання НМР у січні 2020 р. 

 

 

Щодо питання «Про впровадження опитування якості викладання навчальної 

дисципліни» 

УХВАЛИЛИ: 

1. Створити робочу групу у складі проректора з науково-педагогічної-роботи 

Петрової І.О., завідувача навчальної лабораторії із забезпечення якості освіти 

Ізотової Ю.О., начальника навчального відділу Зіміної М.В., декана економіко-

правового факультету Толпежнікова Р.О., завідувача кафедри педагогіки та освіти 

Задорожної-Княгницької Л. В., голови студентської ради МДУ Андрющук Г.О. 

2. Розробити та надати до розгляду НМР Анкету щодо якості викладання навчальної 

дисципліни. 

Відповідальні: члени робочої групи. 

Термін: протягом січня 2020, позачергове засідання НМР у січні 2020 р. 

 

 

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

навчально-методичної літератури» 

 

УХВАЛИЛИ: 

 

Рекомендувати до розгляду на вченій раді МДУ: 

 

 навчальний посібник «Управлінська деонтологія» доктора педагогічних наук, 

доцента кафедри педагогіки та освіти Задорожної-Княгницької Л.В.; 

 навчальний посібник «Англійська мова за професійним спрямуванням (для студентів 

спеціальності Історія та археологія), дисципліни за вибором кандидата педагогічних 

наук, доцента кафедри англійської філології Яблокова С.В.; 

 навчально-методичний посібник «Організація науково-дослідної роботи у сучасній 

вищій школі»» доктора юридичних наук, професора кафедри права та публічного 

адміністрування Хараберюша І.Ф., кандидата юридичних наук, доцента кафедри 

права та публічного адміністрування Тихомирової Г.Є.; 

 монографію «Innovations in education: module-tutor process of education» доктора 

філософських наук, доцента кафедри філософії та соціології Попович О.В. 

 

Щодо питання «Про обговорення проєктів  Положення про підвищення кваліфікації 

педагогічних і науково-педагогічних працівників Маріупольського державного 

університету, Положення про підвищення кваліфікації педагогічних і науково-

педагогічних працівників на базі Маріупольського державного університету» 

 



УХВАЛИЛИ: 

1. Внести зміни до запропонованих проєктів, надати до розгляду на позачерговому 

засіданні НМР у січні 2020 р. проєкти Порядку підвищення кваліфікації педагогічних та 

науково-педагогічних працівників Маріупольського державного університету та  Порядку 
підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників на базі Центру 

підвищення кваліфікації та післядипломної освіти МДУ. 

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

підвищення кваліфікації та післядипломної освіти Константинова Ю.В. 

Термін: до 10.01.2020. 

 

 

Щодо питання «Про рекомендацію до затвердження освітньо-професійних 

програм» 

УХВАЛИЛИ: 

 

1.Рекомендувати до затвердження вченою радою МДУ освітньо-професійні програми:  

Шифр та назва 

галузі 

Код та назва 

спеціальності  

Рівень вищої 

освіти 

Освітньо-професійна програма 

06 Журналістика 061 

Журналістика 

Перший 

(бакалаврський) 

Журналістика 

Журналістика. Реклама та 

зв’язки з громадськістю для 

вступників – у 2019-2020 н.р. 

Журналістика та соціальна 

комунікація – з 2020-2021 н.р. 

Другий 

(магістерський)  

Журналістика. Медіа-комунікації 

та зв’язки з громадськістю – з 

2020-2021 н.р. 

03 Гуманітарні 

науки  

035 Філологія Перший 

(бакалаврський) 

Філологія. Українська мова та 

література 

Філологія. Мова та література 

(російська) 

Філологія. Переклад (українська, 

російська, польська) 

   Філологія. Мова та література 

(англійська) 

Філологія. Переклад (англійська) 

Філологія. Мова та література 

(німецька)  

Філологія. Переклад (італійська) 

Філологія. Мова та література 

(французька) 

Філологія. Мова та література 

(новогрецька) 

Філологія. Переклад 

(новогрецька) 

03 Гуманітарні 

науки  

035 Філологія Другий 

(магістерський) 

Філологія. Українська мова та 

література 

Філологія. Мова та література 

(російська) 

Філологія. Переклад (українська, 

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


російська, польська) 

Філологія. Мова та література 

(англійська) 

Філологія. Переклад (англійська) 

Філологія. Мова та література 

(німецька) 

Філологія. Переклад (італійська) 

Філологія. Мова та література 

(новогрецька) 

Філологія. Переклад 

(новогрецька) 

07 Управління 

та 

адміністрування 

073 Менеджент Другий 

(магістерський) 

Менеджмент організацій та 

адміністрування  

 

 

Менеджмент. Управління 

фінансово-економічною безпекою 

Менеджмент. Управління 

закладом загальної середньої 

освіти 

 

 

 

Щодо питання «Про рекомендацію до затвердження Положень у новій редакції» 

 

УХВАЛИЛИ: 

 

1. Рекомендувати до затвердження вченою радою МДУ Тимчасове положення про 

щорічне рейтингове оцінювання науково-педагогічних працівників, кафедр і 

факультетів Маріупольського державного університету у новій редакції. 

2. Рекомендувати до затвердження вченою радою МДУ Положення про підготовку 

наукових, навчальних та навчально-методичних видань у Маріупольському 

державному університеті у новій редакції. 

3. Рекомендувати до затвердження вченою радою МДУ Положення про запобігання та 

виявлення академічного плагіату в наукових та навчально-методичних працях 

науково-педагогічних працівників та здобувачів вищої освіти МДУ у новій редакції. 

4. Рекомендувати до затвердження вченою радою МДУ Положення про порядок видачі 

документів про вищу освіту державного зразка у Маріупольському державному 

університеті у новій редакції. 

5. Рекомендувати до затвердження вченою радою МДУ Навчальну програму 

«Народного аматорського колективу» ансамблю народного танцю «Промінь» 

керівник НАНТ «Промінь» Тохтар А.О. 

6. Розмістити проєкти Положень на офіційному сайті МДУ у розділі «Громадське 

обговорення». 

 

Щодо питання «Про формування Каталогу елективних дисциплін» 

 

http://mdu.in.ua/Ucheb/normativnye/polozhennja_pro_zapobigannja_ta_vijavlennja_akadem.pdf
http://mdu.in.ua/Ucheb/normativnye/polozhennja_pro_zapobigannja_ta_vijavlennja_akadem.pdf
http://mdu.in.ua/Ucheb/normativnye/polozhennja_pro_zapobigannja_ta_vijavlennja_akadem.pdf


УХВАЛИЛИ: 

 

1. Надати інформацію щодо елективних дисциплін до розгляду робочими групами 

факультетів відповідно до Положення про вибіркові дисципліни у МДУ (короткий 

опис змісту дисципліни: рівень вищої освіти, кількість та назви змістових модулів, 

семестр, у якому передбачається вивчення, рівень забезпечення ресурсами (кадрове, 

навчально-методичне, інформаційне, матеріально-технічне забезпечення). 

Відповідальні: проректор з науково-педагогічної роботи Петрова І.О., начальник 

навчального відділу Зіміна М.В., декани факультетів, завідувачі кафедр. 

Термін: до 31.01.2020 

2. Сформувати Каталог елективних дисциплін для здобувачів вищої освіти за першим 

(бакалаврським) та другим (магістерським) рівнями освіти для набуття соціальних 

навичок (soft skills).  

Відповідальні: проректор з науково-педагогічної роботи Петрова І.О., начальник 

навчального відділу Зіміна М.В., декани факультетів, завідувачі кафедр. 

Термін: до 31.01.2020 

 

Щодо питання «Про обговорення процедури вирішення конфліктних ситуацій» 

 

УХВАЛИЛИ: 

 

1. Розробити процедуру вирішення конфліктних ситуацій на кафедрах та факультетах 

університету із внесенням відповідних змін до Етичного кодексу МДУ. 

Відповідальні: декани факультетів, начальник юридичного відділу Лафазан О.О., 

голова профспілки МДУ Сивак О.А. 

Термін: до 31.01.2020 

 

 


