
 ЗАСІДАННЯ НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЇ РАДИ 

МДУ 

від 17.06.2020, протокол №8 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

Щодо питання  «Про підсумки роботи науково-методичної ради у  

2019-2020 н.р.» 
 

УХВАЛИЛИ: 

 

1. Інформацію голови науково-методичної ради Булатової О.В. прийняти до 

відома. 
2. Роботу науково-методичної ради у 2019-2020 н.р. визнати задовільною. 
3. Надати пропозиції щодо складу, вдосконалення роботи НМР університету у 

2020-2021 н.р. з метою забезпечення якості вищої освіти та освітньої діяльності 
Відповідальні: члени НМР  

Термін: до 27.06.2020 

4. Включити до Плану роботи НМР університету аналіз навчально-методичного 

забезпечення освітніх програм університету. 
Відповідальні: секретар НМР Зіміна М.В. 

Термін: при формуванні Плану роботи НМР 

5. Надати інформацію для формування плану видання наукової та науково-

методичної літератури у 2020-2021 н.р. з урахуванням проведеного аналізу забезпеченості 

літературою навчальних дисциплін ОП  згідно з Додатком 1. 
Відповідальні: декани факультетів 

Термін: до 11.09.2020 

6. Забезпечити своєчасне і повне виконання плану видання наукової та науково-

методичної літератури. 
Відповідальні: декани факультетів, завідувачі кафедр 

Термін: протягом 2020-2021 н.р. 

 

Щодо питання «Про виконання рішень науково-методичної ради у 2019-2020 н.р. та 

обговорення пропозицій щодо плану роботи науково-методичної ради у 2020-2021 н.р.» 

 

УХВАЛИЛИ: 

1. Інформацію секретаря науково-методичної ради Зіміної М.В. прийняти 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. 
Відповідальні: керівники структурних підрозділів, науково-педагогічні та педагогічні 

працівники, навчально-допоміжний персонал 

Термін: відповідно до термінів виконання рішень НМР. 

 

Щодо питання «Про підсумки роботи науково-методичних комісій факультетів  

у 2019-2020 н.р.» 

 

  УХВАЛИЛИ: 

1. Інформацію голів науково-методичних комісій прийняти до відома. 
2. Роботу науково-методичних комісій у 2019-2020 н.р. визнати задовільною. 



3. Провести аналіз навчально-методичного забезпечення навчальних дисциплін 

освітніх програм факультетів (окремо за кожною програмою) та звітувати на засіданнях 

НМК факультетів та НМР Університету. Надати до навчального відділу графік розгляду 

звітів щодо навчально-методичного забезпечення навчальних дисциплін освітніх програм  

(Додаток 2). 
Відповідальні: голови і секретарі НМК факультетів, секретар НМР Зіміна М.В., 

завідувачі кафедр 

        Термін: звіти завідувачів кафедр за ОП - на засіданнях НМК факультетів та НМР 

університету у 2020-2021 навч. році; подання графіку - до 27.06.2020 

4. Підготувати плани роботи НМК на 2020-2021 н.р. відповідно до Плану 

роботи МДУ та перспективних напрямів роботи НМР університету і подати до 

затвердження науково-методичної ради 
Відповідальні: голови і секретарі НМК факультетів 

Термін: до 11.09.2020 

 

 

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

навчально-методичної літератури» 

 

УХВАЛИЛИ: 

 

Рекомендувати до розгляду на вченій раді МДУ: 

 

н навчальний посібник Грецька дитяча література: теорія та практика / Ελληνική παιδική 

λογοτεχνικά: θεωρητικές αποτυπώσεις και προτάσεις για την αξιοποίηση της στην τάξη. Автори: 

Воєвутко Н., Каяфа І., Гріва Е. / NatalyaVoyevutko, Ιωάννα Καϊάφα, Ελένη Γρίβα. 

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. З метою забезпечення якості вищої освіти, посилення гуманітарної складової на 

другому (магістерському) рівні визнати обов’язковою для всіх освітньо-професійних 

програм другого (магістерського) рівня загальну компетентність: 

ЗК - Здатність ефективно формувати комунікаційну стратегію; працювати в команді з 

дотриманням етичних норм та цінностей мультикультурного суспільства; здійснювати 

наукову полеміку та спілкування державною та іноземною мовами. 

2. Включити до переліку нормативних дисциплін циклу загальної підготовки для 

здобувачів другого (магістерського) рівня дисципліну: 
Академічне письмо (загальний обсяг 3 кредити ЄКТС, форма контролю – залік; 

міжкафедральна дисципліна. 

Курс складається з трьох основних модулів.  

Примірна назва модулів 

Модуль 1 «Формування академічної культури студента» - викладається випусковою 

кафедрою 

Модуль 2 «Усне й писемне мовлення. Написання тексту» - викладається кафедрою 

української філології 

Модуль 3 «Робота з джерелами. Укладання бібліографії» - .викладається випусковою 

кафедрою 



3. Розробити інтегровану робочу програму навчальної дисципліни: 
 розробити складові РПНД щодо Модулю 2 та надати кафедрам, відповідальним за 

підготовку здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти 
Відповідальні: завідувач кафедри української філології 

Термін: до 28.08.2020 

 розробити та затвердити РПНД відповідно до Положення про КНМЗНД  
          Відповідальні: завідувачі випускових кафедр, гаранти ОПП другого (магістерського) 

рівня вищої освіти  

Термін: до 28.08.2020 

4. Внести відповідні зміни до ОПП спеціальностей: включити зазначену дисципліну до 

обов’язкових освітніх компонент ОПП та навчальних планів другого 

(магістерського) рівня при внесенні змін до ОПП у разі затвердження стандартів для 

певної спеціальності та/або проведенні перегляду та моніторингу ОПП. 
‘Відповідальні: завідувачі кафедр, гаранти ОПП 

 

 

Щодо питання «Про рекомендацію до затвердження» 

УХВАЛИЛИ: 

 

1. 1. Рекомендувати до затвердження вченою радою МДУ: 
 Професійна програма підвищення кваліфікації для педагогічних та науково-

педагогічних працівників закладів загальної середньої освіти  «Використання 

мобільних технологій ід час навчання мови» 
 Програма підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних 

працівників «Технології дистанційного навчання в освітньому процесі: робота з 

LMS Moodle. Частина 1. Зарахування учасників на курс. Робота з Журналом 

оцінювання» (Загальний обсяг – 15 годин, 0,5 кр) – онлайн курс 
 Програма підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних 

працівників «Технології дистанційного навчання в освітньому процесі: робота з 

LMS Moodle. Частина 2. Створення тесту» (Загальний обсяг 0,5 кредити) – онлайн-

курс 
 Положення про гаранта ОП в МДУ 
 Інструкція щодо надання науково-технічних послуг та виконання науково-дослідних 

робіт на договірній основі в Маріупольському державному університеті 
 освітньо-професійні та освітньо-наукові програми та навчальні плани відповідно до 

затверджених стандартів вищої освіти та за результатами проведеного моніторингу 

(Додаток 3) 
 

 


