
РІШЕННЯ НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЇ РАДИ МДУ 

від 18.09.2020, протокол №1 

 

Щодо питання «Про пріоритетні напрями роботи науково-методичної ради МДУ на 

2020-2021 навч. рік» 

 

УХВАЛИЛИ:  

 

1.1.Визначити наступні пріоритетні напрями роботи науково-методичної ради МДУ на 

2020-2021 н.р.: 

Напрям роботи НМР  Відповідальні особи  

Науково-методична експертиза 

підручників, навчальних і навчально-

методичних посібників: 

 

Сабадаш Ю.С., Задорожна-

Княгницька Л.В., Гайдук Н.А. 

Експертиза навчально-методичного 

забезпечення дисциплін за 

спеціальностями факультетів з метою 

вдосконалення організаційного та 

методичного забезпечення освітнього 

процесу 

 

Декани факультетів 

Координація роботи науково-методичних 

комісій факультетів з питань внутрішнього 

забезпечення якості освіти 

Секретар НМР Зіміна М.В. 

Координація роботи Школи педагогічної 

майстерності викладачів з метою залучення 

науково-педагогічних працівників 

університету до професійного розвитку і 

підвищення кваліфікації 

Задорожна-Княгницька Л.В. 

Сприяння роботі з автоматизації освітнього 

процесу з використання АС «Деканат» 

Декани факультетів 

Створення умов для забезпечення 

академічної доброчесності та боротьби з 

академічним плагіатом 

Директор Наукової бібліотеки Шакула 

А.П., начальник юридичного відділу 

Луковка В.П. 

Моніторинг, розробка рекомендацій щодо 

вдосконалення освітніх програм, 

навчальних планів 

 

Завідувач лабораторії із забезпечення 

якості освіти Ізотова Ю.О., начальник 

навчального відділу Зіміна М.В., завідувач 

аспірантури Чередніченко І.В.,  

Вивчення досвіду вітчизняних і зарубіжних 

закладів вищої освіти, розробка 

рекомендацій щодо вдосконалення 

практичної підготовки фахівців 

Завідувач лабораторії з організації практик 

та працевлаштування випускників  

Гуржий М.Ю., начальник навчального 

відділу Зіміна М.В., завідувач аспірантури 

Чередніченко І.В. 

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 

Начальник навчального відділу Зіміна 

М.В., завідувач аспірантури Чередніченко 

І.В., декани факультетів, члени НМР 



 

1.2.Забезпечити розміщення інформації про роботу НМР протягом навчального року на 

сайті університету 

Відповідальні: секретар НМР Зіміна М.В. 

Термін: згідно з планами роботи. 

 

Щодо питання «Про затвердження складу та планів роботи науково-

методичних комісій факультетів університету на 2020-2021 н.р.» 

 

УХВАЛИЛИ:  

1.1.Затвердити склади науково-методичних комісій факультетів на 2020-2021 н.р. 

(Додаток 1). Видати відповідні розпорядження на факультетах. 

Відповідальні: декани факультетів 

Термін: до 31.10.2020 

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

Забезпечити виконання планів роботи НМК факультетів.  

Відповідальні: голови НМК / декани факультетів 

Термін: згідно з планами роботи 

1.3.Забезпечити розміщення інформації про роботу НМК факультетів протягом 

навчального року на сайті факультету 

Відповідальні: голови та секретарі НМК факультетів 

Термін: згідно з планами роботи. 

1.4.Заслухати звіти про роботу НМК факультетів на засіданні НМР (02.06.2021) 

Відповідальні: голови та секретарі НМК факультетів 

Термін: 02.06.2020 

 

 

Щодо питання «Про затвердження плану видання наукової, науково-

методичної та навчально-методичної літератури університету на 2020-2021 

навч. рік» 

 

УХВАЛИЛИ:  

1.1.Затвердити План видання наукової, науково-методичної та навчально-методичної 

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

1.2.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.  

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

методичної та навчально-методичної літератури 

Відповідальні: декани факультетів, завідувачі кафедр 

Термін: протягом 2020-2021 н.р. 

 

Щодо питання «Про роботу Школи педагогічної майстерності викладачів 

МДУ» 

 

УХВАЛИЛИ:  

1.1.Інформацію щодо організації роботи Школи педагогічної майстерності викладачів 

МДУ взяти до відома. 



1.2.Рекомендувати призначити керівником Школи педагогічної майстерності 

викладачів МДУ Задорожну-Княгницьку Л.В., д.пед.наук, професора кафедри 

педагогіки та освіти. 

1.3.Затвердити Програму щорічного загальноуніверситетського міждисциплінарного 

науково-методичного семінару «Школа педагогічної майстерності викладачів» 

1.4.Заслухати звіт про роботу Школи педагогічної майстерності викладачів МДУ на 

засіданні НМР 02.06.2021.  

Відповідальні: керівник Школи педагогічної майстерності викладачів МДУ 

Задорожна-Княгницька Л.В. 

Термін: 02.06.2021 

 

Щодо питання «Про виконання рішень науково-методичної ради у 2019-

2020 навч. році» 

 

УХВАЛИЛИ:  

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

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

1.3.Забезпечити своєчасне і повне виконання рішень науково-методичної ради у 2020-

2021 н.р. 

 

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

навчально-методичної літератури» 

 

УХВАЛИЛИ:  

Рекомендувати до розгляду на вченій раді МДУ: 

- монографія Історико-культурна спадщина України на поштових марках к.і.н, 

доцента кафедри культурології та інформаційної діяльності Орєхової С. Є.;  

- монографія Формування загальнокультурної компетентності майбутніх учителів 

іноземної мови засобами інноваційних технологій к.п.н., доцента кафедри 

англійської філології  Яблокова С.В.; 

- навчально-методичний посібник «Архівознавство. Джерелознавство (М.1. 

Архівознавство)» к.і.н, доцента кафедри культурології та інформаційної діяльності 

Кригіної О.В.;  

- Навчальний посібник-практикум для самостійної роботи студентів немовних 

спеціальностей «Англійська мова за професійним спрямуванням» (Укладачі О. О. 

Моргунова, О.Г.Павленко). 

 

Щодо питання «Про результати аналізу навчально-методичного забезпечення 

навчальних дисциплін освітніх програм факультетів: філології та масових 

комунікацій, економіко-правового.» 

УХВАЛИЛИ:  

1. Інформацію деканів факультетів філології та масових комунікацій  

Безчотнікової С.В., економіко-правового Толпежнікова Р.О. взяти до відома. 

2. На підставі проведеного аналізу забезпечити видання навчально-методичної 

літератури з навчальних дисциплін освітніх програм факультетів. Надати службові 

записки щодо видання навчально-методичної літератури з навчальних дисциплін 

освітніх програм факультетів у 2020-2021 н.р. щодо внесення змін до Плану видань 

факультетів. 



Відповідальні: декани факультетів, завідувачі кафедр, гаранти ОПП 

Термін:  видання навчально-методичної літератури – протягом 2020-2021 н.р.; 

       подання службових записок – до 13.11.2020  

 

Щодо питання «Про внесення змін до Положення про Порядок видачі документів про 

вищу освіту (науковий ступінь) державного зразка у Маріупольському державному 

університеті» 

 

УХВАЛИЛИ:  

Рекомендувати до затвердження вченою радою МДУ Положення про Порядок видачі 

документів про вищу освіту (науковий ступінь) державного зразка у Маріупольському 

державному університеті у новій редакції 

 

 

 

 


