
 

РІШЕННЯ НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЇ РАДИ МДУ 

від 13.05.2020, протокол №7 

 
Щодо питання «Про результати використання АС «Деканат» в освітньому 

процесі» 

УХВАЛИЛИ:  

1.  Інформацію деканів факультетів прийняти до відома 

2. Використовувати форми документів відповідно до номенклатури справ факультетів, 

згенеровані у АС «Деканат»: 

Термін: постійно, починаючи з 2020-2021 навч. року 
2.1. Продовжити використання форм документів відповідно до номенклатури справ факультетів, 

згенеровані у АС «Деканат»: 

Термін: постійно, починаючи з 2018 року випуску 

- Академічна довідка 

Термін: з 01.07.2018 р. (для студентів ступеня «бакалавр», починаючи  з 2014 року вступу, 

для студентів ступеня «магістр», починаючи з 2016 року вступу); 

- Довідка про навчання 

Термін: постійно, починаючи з 01.09.2018 р. 

 

- Довідка щодо планового строку завершення навчання та отримання диплома  

Термін: для випускників ОС «Бакалавр» 

- Відомості навчального закладу про хід екзаменаційної сесії  (з подальшим 

використанням в роботі роздрукованих та прошитих відомостей з інформацією про 

результати складання сесії). 

Термін: постійно, починаючи з 01.07.2019 

- Відомості про рух контингенту студентів 

Термін: постійно, починаючи з 01.07.2019 

- Відомості обліку успішності та аркуші успішності студентів 

Термін: постійно, починаючи з 02.12.2019 

- Навчальна картка студента  

- Робочі навчальні плани ОПП за спеціальностями університету 

Термін: постійно, починаючи з 2020-2021 навч. року 

- Обсяги навчальної роботи на навчальний рік та розподіл навчальної роботи на 

навчальний рік (картки розподілу навчального навантаження викладачів) 

Відповідальні: декани факультетів, завідувачі кафедр, начальник загального відділу Тітова 

Д. В., начальник навчального відділу Зіміна М. В. 

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

Шепітько С. В., Толпежніков Р.І.; заступники деканів: Тихомірова Г.Є., Мітюшкіна Х.С., 

Коробка Ю.В., Сивак О.А., Нетреба М.М., Марченко М.А., Пічахчі О.В., Вялкова І.О.,  

Грачова Т.М.; інспектори та диспетчери факультетів. 

- 2.2. Запровадити використання форми “Академічна довідка” для здобувачів третього 

(освітньо-наукового рівня) вищої освіти, згенерованої у АС «Деканат»: 

Термін: постійно, починаючи з 01.09.2020 р.  

Відповідальні: завідувач відділу аспірантури Чередніченко І.В., завідувач навчальної 

лабораторії “Телестудія МДУ-Медіа” Чишевич О.С. 

 

Щодо питання «Про результати опитування «Про якість викладання 

навчальних дисциплін» у І семестрі 2019-2020 н.р.» 

 

УХВАЛИЛИ:  



1.  Інформацію про результати опитування щодо якості викладання навчальних 

дисциплін взяти до відома.  

2. Обговорити результати опитування щодо якості викладання навчальних 

дисциплін на засіданнях кафедр та науково-методичних комісіях факультетів, за 

необхідності долучити до обговорення зовнішніх стейкхолдерів.  

Відповідальні: декани факультетів, голови науково-методичних комісій факультетів, 

завідувачі кафедр, гаранти освітньо-професійних програм.  

Термін: до 30.05.2020  

3. Затвердити оновлену Анкету щодо якості викладання навчальної дисципліни з 

урахуванням питань щодо організації самостійної роботи та внести зміни 

до Положення про організацію та проведення опитувань стейкхолдерів в 

Маріупольському державному університеті  (Додаток 1).  

Відповідальні: завідувач навчальної лабораторії із забезпечення якості освіти  

Ізотова Ю.О. 

Термін: до 27.05.2020  

4. Щосеместрово проводити опитування щодо якості викладання навчальних 

дисциплін, здійснювати аналіз відповідно до Положення про організацію та проведення 

опитувань стейкхолдерів в Маріупольському державному університеті; надавати звіт 

щодо анкетування до навчальної лабораторії із забезпечення якості освіти (Примірна 

форма додається).    

Відповідальні: гаранти ОП, завідувачі кафедр, куратори академічних груп, голови 

студентських рад факультетів.  

Термін: опитування – відповідно до графіку навчального процесу у період 

екзаменаційних сесій (ІІ семестр 2019-2020 н.р. – з 01.06.2020 по 20.06.2020); надання 

звіту до навчальної лабораторії із забезпечення якості освіти – не пізніше, 

ніж через місяць після початку нового навчального семестру  

 

Щодо питання «Про моніторинг освітніх програм та навчальних планів 

підготовки за рівнями вищої освіти» 

 

УХВАЛИЛИ:  

1.  Інформацію «Про моніторинг освітніх програм та навчальних планів підготовки за 

рівнями вищої освіти» взяти до відома. 

2. Провести опитування, зустрічі із стейкхолдерами (із обов’язковим оприлюдненням 

на сайті факультету/кафедри)  з метою моніторингу за такими ОП: 

за першим (бакалаврським) рівнем: 

Практична психологія 

Соціологія 

Термін: до 01.10.2020 

Відповідальні: гаранти ОП, завідувачі кафедр, декани факультетів,  

за другим (магістерським) рівнем: 

Публічне управління та адміністрування 

Практична психологія 

Термін: до 01.07.2020 

Відповідальні: гаранти ОП, завідувачі кафедр, декани факультетів 

3. Розробити та затвердити розпорядженнями деканів графіки проведення моніторингу 

та перегляду освітніх програм за спеціальностями факультетів на 2020-2021 н.р. 

відповідно до пп.3.4.-3.5. Положення про про розробку, моніторинг, перегляд, 

удосконалення та закриття освітніх програм в Маріупольському державному 

університеті (за обраним Критерієм. 

Надати графіки до навчальної лабораторії із забезпечення якості освіти.  

Відповідальні:  декани факультетів, гаранти ОП, завідувачі кафедр 



Термін: до 22.05.2020.  

4. Провести міжкафедральний науково-методичний семінар для гарантів ОП, 

завідувачів кафедр щодо змісту освітніх програм за спеціальністю «Середня освіта». 

Відповідальні:  завідувач кафедри педагогіки та освіти Задорожна-Княгницька Л.В.,  

гаранти ОП спеціальності «Середня освіта», завідувачі кафедр, що є випусковими 

для спеціальності «Середня освіта»  

Термін: до 12.06.2020.  

5. Звітувати на засіданнях НМК факультетів щодо проведеного моніторингу ОП 

Відповідальні:  гаранти ОП, завідувачі кафедр, секретарі НМК факультетів 

Термін: за кожною ОП - не менше одного разу на рік 

6. Звітувати на засіданнях НМР університету щодо проведеного моніторингу ОП 

факультету 

Відповідальні:  декани факультетів 

Термін: березень 2021 р.  

  

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

навчально-методичної літератури» 

 

 

УХВАЛИЛИ:  

Рекомендувати до розгляду на вченій раді МДУ: 

- колективна монографія «Професійна підготовка педагогів дошкільної освіти в 

умовах європейського вибору: проблеми, пошуки, здобутки» (авторський колектив: 

Брежнєва О. Г., Березіна О. О., Бухало О. Л., Демидова Ю. О., Косенко Ю. М., 

Охрименко А. О., Макаренко С. І., Макаренко Л. В., Фунтікова О. О., Щербакова К. 

Й., Андрєєва М. Ф. 

- навчальний посібник “Завдання для самостійної роботи студентів та практичних 

занять з курсу  “Вступ до германської філології” к.ф.н., доцента Гутнікової А.В.       

- навчальний посібник «Методика викладання російської мови як іноземної»  (авт.: 

Голоцукова Ю. О., Нікольченко Т.М., Леуцька Н.В. 

- Колективна монографія “Управління фінансово-економічною безпекою держави та 

шляхи запобігання зовнішнім і внутрішнім загрозам” (авторський колектив: 

Балабаниць А.В., Гапонюк О.І., Горбашевська М.О., Кислова Л.А., Мацука В.М., 

Омельченко В.Я., Осипенко К.В., Перепадя Ф.Л., Семкова Л.В.) 

- монографія  “Економічна безпека країн світу в контексті сталого розвитку” 

Грибіненко О.М. 

- навчального посібника “Корпоративне управління” (авт.: Балабаниць А.В., 

Горбашевська М.О., Кислова Л.А., Мацука В.М.)  
- Монографія “Наукова спадщина Дмитра Овсянико-Куликовського: культурологічні 

виміри” к.н. з соц. комунікацій, доцента Дабло Л.Г. 

- Навчальне видання “Історія української культури: ілюстрована хрестоматія для 

студентів всіх спеціальностей Маріупольського державного університету. У 2-х 

частинах / За загал. ред. проф. Сабадаш Ю.С. Упорядники: к.н. з мист., доцент 

Батичко Г.І., к.н. з культ. Дабло Л.Г., к.і.н. Демідко О.О., Заслужений працівник 

культури України, доцент Нікольченко Ю.М., к.і.н., доцент Орєхова С.Є., к.і.н., 

доцент Рябуха Ю.В., д.н. з культ., проф. Сабадаш Ю.С. 

- Навчально-методичний посібник “Психологія управління” д.п.н., проф. Попович 

О.В.                                               
 

Щодо питання «Про Тимчасовий порядок проведення літньої заліково-екзаменаційної 

сесії та державної атестації 2019-2020 навч. р. в дистанційному режимі» 



 

УХВАЛИЛИ:  

1. Внести зміни щодо процедури організації сесії для здобувачів усіх рівнів 

вищої освіти в умовах карантину та схвалити Тимчасовий порядок 

проведення літньої заліково-екзаменаційної сесії 2019-2020 навч.р. в 

дистанційному режимі  (Тимчасовий порядок додається). 

2. Внести зміни щодо процедури організації державної атестації для здобувачів 

першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 

Відповідальні:  декани факультетів, завідувачі кафедр, начальник 

навчального відділу 

Термін: до 20.05.2020.  

 

Щодо питання «Про рекомендацію до затвердження» 

 

УХВАЛИЛИ:  

Рекомендувати до затвердження вченою радою МДУ  

- Каталог елективних дисциплін 

- Положення про вибіркові дисципліни  

- Короткострокова програма для співробітників Державної міграційної служби 

України «Адміністративне державне управління в сучасному законодавстві» 

- Короткострокова програма для співробітників Пенсійного фонду України 

“Європейська інтеграція” 

 
 


