
ЗАСІДАННЯ НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЇ РАДИ 

МДУ 

від 04.03.2020, протокол №4 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

Щодо питання  «Про результати моніторингу забезпечення якості вищої освіти на 

факультетах університету» 

УХВАЛИЛИ:  

1.1. Інформацію деканів факультетів взяти до відома. 

1.2. Неухильно дотримуватись Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності, 

Критеріїв оцінювання якості освітньої програми, визначених Положенням про акредитацію 

освітніх програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти 

Відповідальні: завідувачі кафедр, декани факультетів, керівники груп забезпечення, 

гаранти ОП 

Термін: постійно 

1.3. З метою забезпечення якості вищої освіти та освітньої діяльності залучати до 

процесу підготовки, перегляду та моніторингу освітніх програм, за якими здійснюється 

підготовка здобувачів вищої освіти внутрішніх та зовнішніх стейкхолдерів (здобувачів 

вищої освіти, випускників роботодавців, експертів тощо) шляхом проведення 

систематичних опитувань, круглих столів, інших науково-комунікативних заходів.   

Відповідальні: гаранти ОП, завідувачі кафедр, декани факультетів 

Термін: відповідно до нормативних документів МДУ 

1.4. Забезпечити залучення професіоналів-практиків, експертів галузі, представників 

роботодавців до організації та реалізації освітнього процесу з метою впровадження кращих 

професійних практик за відповідною спеціальністю/ОП. 

Відповідальні: гаранти ОП, завідувачі кафедр, декани факультетів 

Термін: протягом навчального року 

1.5. Забезпечити розвиток викладацької майстерності, неперервний професійний 

розвиток науково-педагогічних працівників з метою забезпечення їхньої мобільності, 

конкурентоздатності шляхом участі у Школі педагогічної майстерності, науково-

комунікативних заходах, що проводяться на базі МДУ, інших ЗВО України та за кордоном. 

Відповідальні: гаранти ОП, завідувачі кафедр, декани факультетів 

Термін: протягом навчального року 

 

Щодо питання  «Про забезпечення академічної доброчесності в МДУ» 

 

УХВАЛИЛИ:  

2.1. Інформацію проректора з науково-педагогічної роботи про забезпечення 

академічної доброчесності в МДУ взяти до відома. 

2.2. Забезпечити неухильне виконання Закону України «Про освіту», Закону України 

«Про вищу освіту», Положення про академічну доброчесність в МДУ, Положення про 

запобігання та виявлення академічного плагіату в кваліфікаційних роботах студентів 

Маріупольського державного університету, Положення про запобігання та виявлення 

академічного плагіату в наукових працях науково-педагогічних працівників та здобувачів 

вищої освіти МДУ, Етичного кодексу Маріупольського державного університету, інших 

нормативних документів з питань академічної доброчесності. 

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

факультетів Безчотнікова С. В., Лисак В. Ф., Павленко О. Г., Толпежніков Р. О., 

Шепітько С. В., завідувачі кафедр, учасники освітнього процесу  

Термін: постійно. 

2.3. З метою популяризації принципів академічної доброчесності та їх впровадження 

в освітньо-наукову діяльність університету: 



2.3.1. Включати до планів роботи факультетів та Плану роботи МДУ проведення 

Тижнів академічної доброчесності на кожний навчальний рік 

Відповідальні: перший проректор Булатова О.В., декани факультетів 

Термін: до 01 вересня кожного навчального року 

2.3.2. Включити до Програм підвищення кваліфікації педагогічних та науково-

педагогічних працівників теми «Академічна доброчесність: методичне та 

інформаційне-технологічне забезпечення»/ «Культура академічної доброчесності» / 

«Етика та академічна доброчесність в освіті і науці» / «Інформаційна грамотність, 

робота з бібліографічними менеджерами та введення у наукометрію. 

Відповідальні: помічник проректора з науково-педагогічної роботи 

Коробченко Л.В. 

Термін: починаючи з 2019-2020 н.р. 

2.3.3. Включати до пленарних засідань на факультетах, що проводяться в рамках 

Декади студентської науки, доповіді щодо академічної доброчесності та підвищення 

рівня обізнаності всіх учасників освітньо-наукової діяльності університету із 

зазначених питань. 

Відповідальні: декани факультетів.  

Термін: починаючи з 2019-2020 н.р. 

 

Щодо питання «Про експертизу навчально-методичного забезпечення дисциплін за 

спеціальностями факультетів» 

 

УХВАЛИЛИ:  

3.1. Прийняти інформацію до відома. 

3.2. Забезпечити розміщення на Навчальному порталі МДУ робочих навчальних 

програм та комплексів навчально-методичного забезпечення навчальних дисциплін  

Відповідальні: декани факультетів, завідувачі кафедр 

Термін: постійно, за тиждень до початку кожного навчального семестру 

3.3. Надавати здобувачам вищої освіти інформацію щодо цілей, змісту та 

очікуваних результатів навчання, порядку та критеріїв оцінювання у межах окремих освітніх 

компонентів / навчальних дисциплін. 

Відповідальні: науково-педагогічні працівники, куратори академічних груп  

Термін: на першому навчальному занятті; на кураторських годинах 

3.4. Забезпечити оновлення змісту освітніх компонентів на основі наукових 

досягнень і сучасних практик у відповідній галузі 

Відповідальні: науково-педагогічні працівники. 

Термін: щорічно, під час оновлення РПНД 

3.5. Забезпечити наявність навчально-методичних посібників / підручників з 

обов’язкових / вибіркових освітніх компонентів освітньо-професійних програм. 

3.5.1. Проаналізувати забезпеченість обов’язкових / вибіркових освітніх 

компонентів освітньо-професійних програм навчально-методичними посібниками / 

підручниками. 

Відповідальні: декани факультетів, завідувачі кафедр, гаранти ОПП 

Термін: до 01.04.2020 

3.6.2. Скласти План видання наукової та навчально-методичної літератури на 2020-

2021 навч. рік на основі проведеного аналізу. Надати Плани факультетів, схвалені 

НМК, до навчального відділу 

Відповідальні: декани факультетів, завідувачі кафедр, гаранти ОПП 

Термін: до 24.04.2020 

 

 

 



Щодо питання  «Про проведення кафедральних, факультетських та 

міжфакультетських науково-методичних семінарів, круглих столів, в тому числі з 

питань опитування ЗВО щодо якості організації освітнього процесу при вивченні 

навчальних дисциплін, з питань академічної доброчесності» 

 

УХВАЛИЛИ:  

4.1. Інформацію голів НМК факультетів про проведення кафедральних, 

факультетських та міжфакультетських науково-методичних семінарів, круглих столів, в 

тому числі з питань опитування ЗВО щодо якості організації освітнього процесу при 

вивченні навчальних дисциплін, з питань академічної доброчесності взяти до відома. 

4.2. Поширити практику проведення міжкафедральних та міжфакультетських 

науково-методичних семінарів за участі галузевих фахівців та науково-педагогічної 

спільноти вітчизняних та зарубіжних закладів вищої освіти та установ. 

Відповідальні: декани факультетів Безчотнікова С. В., Лисак В. Ф., Павленко О. Г., 

Толпежніков Р. О., Шепітько С. В., завідувачі кафедр. 

Термін: протягом 2020 р. 

4.3. Проводити міжкафедральні та міжфакультетські семінари щодо проблем 

забезпечення якості вищої освіти. 

Відповідальні: декани факультетів Безчотнікова С. В., Лисак В. Ф., Павленко О. Г., 

Толпежніков Р. О., Шепітько С. В., завідувачі кафедр.  

Термін: не менше ніж один раз на семестр. 

 

 

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

навчально-методичної літератури» 

 

УХВАЛИЛИ:  

5.1  Рекомендувати до розгляду на вченій раді МДУ: 

- Загальні основи педагогіки. Навчальний посібник для здобувачів вищої освіти за 

освітнім ступенем «Бакалавр» спеціальності 013 Початкова освіта. д.п.н., доцента 

Задорожної-Княгницької Л.В., к.п.н., доцента Тимофєєвої І.Б. 

- Підготовка майбутнього вчителя до фізичного виховання учнів. Навчальний 

посібник к.п.н., доц. Максимчук І.А. 

- Преса Донецької області періоду незалежності України (1991-2012 рр.): 

проблематика, типологія: монографія к.н.соц.ком. доцента Вялкової І.О. 

- Партійні процеси як фактор суспільно-політичного розвитку Японії в останнє 

десятиріччя епохи Хайсей: монографія д.і.н., професора Лисак В.Ф., к.п.н., асистента 

Іванець Т.М. 

 

Щодо питання  «Про рекомендацію до затвердження» 

 

УХВАЛИЛИ:  

6.1. Рекомендувати до затвердження вченою радою МДУ 

- освітньо-професійну програму «Дошкільна освіта» за спеціальністю 012 Дошкільна 

освіта за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти; 

- освітньо-професійну програму «Системний аналіз» за спеціальністю 124 Системний 

аналіз за другим (магістерським) рівнем вищої освіти для ЗВО 2019 року вступу зі змінами; 

- освітньо-професійну програму «Туризм» за спеціальністю 242 Туризм за другим 

(магістерським) рівнем вищої освіти для ЗВО 2019 року вступу зі змінами; 

- Положення про організацію та проведення опитувань стейкхолдерів в 

Маріупольському державному університеті; 



- Положення про порядок  підвищення кваліфікації педагогічних і науково-

педагогічних працівників Маріупольського державного університету; 

- Положення про порядок підвищення кваліфікації працівників закладів освіти, 

підприємств, установ, організацій на базі Маріупольського державного університету; 

- Професійну програму підвищення кваліфікації для педагогічних та науково-

педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти «Медіаграмотність та освітні 

стандарти Нової української школи»; 

- Професійну програму підвищення кваліфікації вчителів російської мови та 

літератури, зарубіжної літератури за програмою «Застосування метапредметного підходу у 

навчанні літературі та російській мові»; 

- Професійну програму підвищення кваліфікації практичних психологів за 

короткостроковою програмою «Практичний психолог»  (тема «Усвідомлення суб’єктної 

позиції фахівця як чинника конкурентоспроможності психолога»); 

- Програму підвищення кваліфікації «Сучасні філологічні студії та наукова діяльність 

старшокласників» для вчителів російської мови та літератури, зарубіжної літератури; 

- Програму підвищення кваліфікації керівників закладів освіти «Нова українська 

школа: актуальні проблеми управління закладом освіти» на період 2020-2025; 

- Професійну програму підвищення кваліфікації вчителів російської мови та 

літератури, зарубіжної літератури за програмою «Сучасні технології у процесі навчання 

школярів російській мові та літературі»; 

- Професійну програму підвищення кваліфікації педагогічних працівників за 

довгостроковою програмою «Інноваційні підходи до особистісно зорієнтованої освіти дітей 

дошкільного віку» для вихователів закладів дошкільної освіти; 

- Професійну програму підвищення кваліфікації педагогічних працівників за 

довгостроковою програмою «Теорія і практика менеджменту в освітньому процесі закладу 

дошкільної освіти» для вихователів-методистів, завідувачів закладів дошкільної освіти; 

- Професійна програма з підвищення кваліфікації вчителів 

англійської/німецької/французької мови, мови та літератур, за програмою «Сучасні 

технології іноземних мов». 

- Професійна програма майстер-класу «Використання флеш-карток на уроках 

української мови та літератури». 

- Професійна програма майстер-класу «Скрайбінг-технології у вивченні літератури». 

- Професійна програма майстер-класу «Використання мобільних технологій під час 

навчання мови». 

 

Щодо питання  «Про обговорення проєктів Положень» 

 

УХВАЛИЛИ:  

1. Надати пропозиції до проєктів «Положення про вибіркові дисципліни у 

Маріупольському державному університеті», «Положення про порядок розробки, 

моніторинг, перегляд, удосконалення та закриття освітніх програм в Маріупольському 

державному університеті» 

Відповідальні: декани факультетів, завідувачі кафедр. 

Термін: до 11.03.2020 

2. Опрацювати надані пропозиції та розмісти проєкти на сайті університету у Розділі 

«Громадське обговорення». 

Відповідальні: начальник навчального відділу 

Термін: до 13.03.2020 

 

Щодо питання  «Про розширення переліку нормативних навчальних дисциплін 

циклу загальної підготовки для здобувачів другого (магістерського) рівня для 

посилення гуманітарної складової ОПП спеціальностей університету» 



 

УХВАЛИЛИ:  

1. Відповідно до наказу МДУ № 26 від 28.01.2020 «Про вдосконалення якості 

вищої освіти в МДУ» надати повторно орієнтовні назви нормативних 

навчальних дисциплін циклу загальної підготовки для здобувачів другого 

(магістерського) рівня інформацію для розширення переліку нормативних 

навчальних дисциплін циклу загальної підготовки для здобувачів другого 

(магістерського) рівня для посилення гуманітарної складової ОПП 

спеціальностей університету у вигляді Таблиці: 

Назва 

дисципліни 
Семестр 

Кількість 

кредитів 

/годин 

Форма 

контролю 

Опис НД Кафедра, що 

пропонує 

вивчення НД 

    Мета, 

Завдання 

Змістовні модулі 

Компетентності ⃰

Програмні 

результати 

навчання⃰ 

 

Відповідальні: завідувачі кафедр, декани факультетів 

Термін: до 11.03.2020 – надання інформації; 16.03.2020 – обговорення на 

позачерговому засіданні НМР 

2. Включити до переліку нормативних дисциплін циклу загальної підготовки для  

 

 

Щодо питання  «Про процедуру визнання результатів навчання, отриманих у 

неформальній освіті» 

 

УХВАЛИЛИ:  

1. Створити робочу групу з розробки Порядку визнання результатів навчання, 

отриманих у неформальній освіті у Маріупольському державному університеті у складі 

Толпежнікова Р.О., Чередніченко І.В., Шепітько С.В., Зіміної М.В. 

2. Робочій групі опрацювати пропозиції, надані факультетами, розробити  Порядок 

визнання результатів навчання, отриманих у неформальній освіті у Маріупольському 

державному університеті та розмістити на сайті університету у Розділі «Громадське 

обговорення» 

Відповідальні: члени робочої групи 

Термін: до 13.03.2020 

 


