
РІШЕННЯ НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЇ РАДИ МДУ 

від 02.12.2020, протокол №3 

 

 

Щодо питання «Про результати опитування «Про якість викладання навчальних 

дисциплін» у ІІ семестрі 2019-2020 н.р.» 

 

УХВАЛИЛИ:  

1.  Інформацію про результати опитування щодо якості викладання навчальних 

дисциплін ІІ семестру 2019-2020 н. р. прийняти до уваги.  

2. Обговорювати результати опитування на засіданнях науково-методичних комісій 

факультетів, формувати короткострокові та довгострокові рішення для усунення 

виявлених недоліків для вдосконалення якості вищої освіти.  

Відповідальні: декани факультетів 

Термін: щосеместрово. 

3. Використати результати опитування для моніторингу освітніх програм.  

Відповідальні: гаранти освітніх програм, завідувачі кафедр.  

Термін: до 01.09.2021 

4. Оновити критерії та вимоги до організації самостійної роботи/ виконання 

практичних/ семінарських/лабораторних занять здобувачів вищої освіти з 

урахуванням змішаного або дистанційного навчання (із визначенням 

чіткого переліку завдань,  дедлайнів виконання завдань, форм контролю, 

переліку корисних джерел тощо) з подальшим розміщенням на Навчальному 

порталі.  

Відповідальні: декани факультетів, завідувачі кафедр, викладачі навчальних дисциплін, 

завідувач навчальної лабораторії з розвитку дистанційного навчання та АСУ  

Дружко Д. О.,  

Термін: для навчальних дисциплін ІІ семестру 2020-2021 н. р. – до 19.02.2021; для 

навчальних дисциплін І семестру 2021-2022 н. р. – до 01.09.2021.  

4. Провести на факультетах роз’яснювальну роботу для науково-педагогічних 

працівників та здобувачів вищої освіти щодо дотримання Етичного кодексу МДУ та 

висвітлити у новинах на сайтах факультетів.  

Відповідальні: декани факультетів, голова Комісії з питань дотримання Етичного 

кодексу МДУ Сивак О. А., голова студентського самоврядування Андрющук Г. О., 

голови студентських рад факультетів,  відповідальні за сайти факультетів, 

начальник відділу інформації та зв’язків з громадськістю Дерев'янко О. А.  

Термін: до 30.01.2021  

5. Проаналізувати кадрове, навчально-методичне забезпечення навчальних 

дисциплін: 

 Історія української культури, Безпека життєдіяльності, Фізичне виховання - для 

освітньо-професійних програм першого (бакалаврського) рівня факультету 

грецької філології та перекладу, факультету філології та  масових комунікацій, 

економіко-правового факультету; 

 Філософія - для освітньо-професійних програм першого (бакалаврського) рівня 

історичного та економіко-правового факультетів; 

 Практичний курс другої іноземної мови (англійської) - для освітньо-професійних 

програм першого (бакалаврського) рівня факультету грецької філології та 

перекладу.  

5.1.     Визначити заходи для усунення виявлених недоліків. 

Відповідальні: декани факультетів історичного, економіко-правового, філології та 

масових комунікацій, грецької філології та перекладу, завідувачі кафедр фізичного 

виховання, спорту, здоров’я людини, культурології та інформаційної діяльності, 



філософії та соціології, теорії та практики перекладу, раціонального 

природокористування та охорони навколишнього середовища 

Термін: до 15.01.2021  

6. Затвердити форму звіту для факультетів щодо анкетування «Якість викладання 

навчальних дисциплін», додати п. 3.2.4. «Для здобувачів вищої освіти третього 

(освітнь-наукового) рівня ступеня доктора філософії опитування «Якість 

викладання навчальних дисциплін в МДУ» проводиться тільки для обов’язкових 

компонентів задля забезпечення анонімності опитування» та внести відповідні 

зміни до Положення про організацію та проведення опитувань стейкхолдерів в 

МДУ (Додаток 3).  

Відповідальні: члени науково-методичної ради МДУ, завідувач навчальної 

лабораторії із забезпечення якості освіти Ізотова Ю. О., завідувач 

аспірантури Чередніченко І. В.  

Термін: до 05.12.2020  

7. Провести опитування серед здобувачів денної та заочної форм навчання щодо 

якості викладання навчальних дисциплін І семестру 2020-2021 н. р. під час зимової 

екзаменаційної сесії дистанційно (з використанням електронної пошти, google-

форм тощо).   

Відповідальні: декани факультетів, гаранти ОП, завідувачі кафедр, куратори 

академічних груп, голови студентських рад факультетів.  

Термін: до 26.12.2020 - для здобувачів ОС “Магістр” 2-го року навчання, до 

30.01.2021 - для здобувачів 1-4-х курсів ОС “Бакалавр” та ОС “Магістр” 

8. Провести опитування випускників ОС “Магістр”-2020 відповідно до п.4 

Положення про організацію та проведення опитувань стейкхолдерів в МДУ. 

Результати опитувань використати під час моніторингу ОП. 

Відповідальні: гаранти ОП, завідувачі кафедр 

Термін: з 14.12.2020 по 26.12.2020 

9. Провести опитування серед здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії 

щодо якості викладання навчальних дисциплін ІІ семестру 2019-2020 н. р. та І 

семестру 2020-2021 н. р.  (з використанням електронної пошти, google-форм тощо). 

Відповідальні: гаранти ОП, завідувачі кафедр. 

Термін: до 15.12.2020 

 

Щодо питання «Про результати аналізу навчально-методичного забезпечення 

навчальних дисциплін освітніх програм факультетів: іноземних мов, історичного, 

грецької філології та перекладу» 

 

УХВАЛИЛИ:  

1. Інформацію деканів факультетів взяти до відома. 

2. З метою підвищення якості вищої освіти за ОП факультетів МДУ: 

2.1.Сформувати та надати на затвердження НМР відповідно до проведеного аналізу та 

плану акредитації ОП спеціальностей університету Плани видання навчальної та 

навчально-методичної літератури (враховуючи показник для видань  - за останні 5 

років).  

Відповідальні: декани факультетів, завідувачі кафедр, гаранти ОПП, науково-

педагогічні працівники 

Термін: надання планів - до 23.01.2021, 03.02.2021 – затвердження на засіданні НМР. 

2.2.Здійснювати щорічний перегляд КНМЗНД, робочих програм навчальних дисциплін 

ОП, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти (основна / 

допоміжна література – за останні 5 років, які містяться у НБ МДУ фахові 



періодичні видання, статті у наукових журналах, які 

індексуються Scopus/ Web of Science та інших науково-метричних 

базах, електронні ресурси тощо). 

Відповідальні: завідувачі кафедр, декани факультетів. 

Термін: до початку навчального року. 

2.3.Забезпечити комунікацію з Науковою бібліотекою МДУ та своєчасно надавати 

інформацію для наповнення фонду Електронного 

інституційного репозитарію (eIR MSU)  з метою накопичення й систематизації 

інтелектуальних продуктів наукової спільноти факультетів.  

Відповідальні: завідувачі кафедр, гаранти ОП. 

Термін: відповідно до термінів затвердження та Плану видань МДУ.  

 

Щодо питання «Про розвиток програм підвищення кваліфікації» 

 

УХВАЛИЛИ:  

1. Інформацію  помічника проректора з науково-педагогічної роботи  (міжнародні 

зв’язки) виховної роботи  Коробченко Л.В. взяти до відома. 

2. Продовжити роботу ЦПКПО із завідувачами кафедр над розробкою та 

впровадженням нових  програм з підвищення кваліфікації працівників. 

Відп.: старший інспектор ЦПКПО, завідувачі кафедр 

Термін: протягом навчального року 

3. Розробити програми, тренінги   для учасників освітнього процесу  «Інформаційно-

комунікаційні технології  в освітньому процесі». 

Відповідальні: інспектор Центру підвищення кваліфікації та післядипломної освіти 

Мартиненко Т.О., завідувач кафедри математичних методів та системного аналізу 

Шабельник Т.В. 

Термін: до 03.02.2021 

Щодо питання «Про використання інформаційно-комунікаційних технологій в 

освітньому процесі» 

 

УХВАЛИЛИ:  

1. Інформацію завідувача навчальної лабораторії із розвитку ДН та АСУ Дружко Д.О. 

взяти до відома. 

2. З метою подальшої розбудови LMS Moodle-МДУ:  

2.1. забезпечити здобувачів вищої освіти корпоративною електронною адресою, 

починаючи з 2021 року вступу 

Відповідальні: начальник відділу технічних засобів навчання Чураєв А.С. 

Термін: протягом двох тижнів після видання відповідних наказів 

2.2. забезпечити реєстрацію здобувачів вищої освіти на Навчальному порталі МДУ 

відповідно до корпоративних акаунтів. 

Відповідальні: завідувач навчальної лабораторії із розвитку ДН та АСУ Дружко 

Д.О. 

Термін: протягом двох тижнів після отримання корпоративних акаунтів. 

3. Розробити та надати на експертизу дистанційні курси з нормативних навчальних 

дисциплін циклу загальної підготовки, обов'язкових для вивчення здобувачами усіх 

ОПП університету першого (бакалаврського) рівня (Українська мова (за 

професійним спрямуванням); Історія України; Історія української культури; 

Філософія; Політологія; Соціологія; Безпека життєдіяльності; Іноземна мова 

(англійська);   Іноземна мова (німецька); Комп’ютерні системи та технології; 



Основи психології; Основи економічної теорії; Основи правознавства. Надати на 

затвердження  склади авторських колективів з розробки ДК. 

Відповідальні: завідувачі кафедр української філології, практичної психології, 

фізичного виховання, спорту та здоров'я людини, історичних дисциплін, культурології та 

інформаційної діяльності, філософії та соціології, міжнародних відносин та зовнішньої 

політики, права та публічного адміністрування, економіки та міжнародних економічних 

відносин, раціонального природокористування та охорони навколишнього середовища, 

математичних методів та системного аналізу, англійської філології, теорії та практики 

перекладу, німецької та французької філології. 

Термін: подання складів авторських колективів – до 18.12.2020 розробка ДК - до 

01.06.2021, експертиза ДК – у І семестрі 2021-2022 н.р. 

4. Оновити банки тестових питань для обов'язкових навчальних дисциплін циклу 

загальної підготовки з автоматизованим контролем знань до 150-200 питань 

(Історія України, БЖД, Іноземна мова (німецька), Комп’ютерні системи та 

технології, Основи психології, Основи правознавства. 

Відповідальні: завідувачі кафедр практичної психології, історичних дисциплін, 

права та публічного адміністрування, раціонального природокористування та охорони 

навколишнього середовища, математичних методів та системного аналізу, німецької та 

французької філології. 

Термін: до 25.12.2020 

5. Розробити проєкт стратегії цифровізації освітнього процесу в МДУ. 

Відповідальні: декани факультетів, завідувач навчальної лабораторії із розвитку ДН та 

АСУ Дружко Д.О., начальник відділу технічних засобів навчання Чураєв А.С., начальник 

навчального відділу Зіміна М.В., завідувач аспірантури Чередніченко І.В. 

Термін: до 01.06.2021 

 

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

навчально-методичної літератури» 

 

УХВАЛИЛИ:  

Рекомендувати до розгляду на вченій раді МДУ: 

 Економічна інформатика: навчальний посіб. / Т.В.Шабельник, С.В.Крівенко, 

О.Ф.Дяченко; Маріупольський державний університет, каффедра математичних 

методів та системнигнл аналізу. – Маріуполь : МДУ, 2020. – 102 с.  

 «Історія культури  італії:  Навч.посібник / Ю.С.Сабадаш , .М.Нікольченко, 

С.П.Пахоменко; За голов.ред. Ю.С.Сабадаш. – 2-е видання; виправлене та 

доповнене. – Маріуполь: МДУ, 2021. – 203 с.  

 Навчально-методичний посібник «Актуальні проблеми туризму і сфери послуг» 

(для студентів спеціальності 242 «Туризм» (усіх форм навчання)) / 

укл. Ю.В.Макогон, К.В.Осипенко – Маріуполь: МДУ, 2020 – 164 с.  

 Євмененко О., Мельничук І. Іван Єрофеїв та Олександр Соколовський: 

літературно-критична та творча спадщина крізь призму ретроспективи та 

перспективи: монографія. Маріуполь, 2020. – 363 с.   



Щодо питання «Про внесення змін» 

 

УХВАЛИЛИ:  
1.1. Рекомендувати до затвердження вченою радою МДУ  

 Положення про систему внутрішнього забезпечення якості в МДУ у новій редакції 

 Положення про розробку, моніторинг, перегляд, удосконалення та закриття ОП в 

МДУ у новій редакції 

 Положення про організацію освітнього процесу в МДУ у новій редакції 

 

1.2. Рекомендувати за результатами проведеного моніторингу до затвердження вченою 

радою МДУ освітньо-професійні програми 

Код та назва спеціальності  Рівень вищої 

освіти  

Назва ОПП 

242 Туризм  перший (бакалаврський) Туризм 

 

Щодо питання «Про затвердження Програм підвищення кваліфікації» 

 

УХВАЛИЛИ:  
Рекомендувати до затвердження вченою радою МДУ:  

 Професійну програму підвищення кваліфікації для педагогічних працівників 

закладів загальної середньої освіти «Гімнастика в системі фізичного виховання» 

 Професійну програму майстер-класу «Використання освітніх web-технологій на 

уроках історії» 

 Програми тренінгів і семінарів-тренінгів для слухачів курсів підвищення 

кваліфікації вчителів зарубіжної літератури 

 Професійну програму підвищення кваліфікації для бібліотекарів закладів загальної 

середньої освіти 

 Програму підвищення кваліфікації вчителів закладів загальної середньої та 

професійної (професійно-технічної) освіти «Професійний розвиток педагога-

лідера: STEАM-освіта» 

 

 

Щодо питання «Про модернізацію освітніх програм» 

УХВАЛИЛИ: 

1. Відповідно до п. 3.5. Положення про розробку, моніторинг, перегляд, 

удосконалення та закриття освітніх програм в Маріупольському державному 

університеті з метою вдосконалення якості вищої освіти, за результатами 

моніторингу ринку праці, запитів абітурієнтів  

Припинити набір з 2021 р. та закрити відповідно з випуском здобувачів вищої освіти у  

2024 році такі ОПП 

за першим (бакалаврським) рівнем 

Код та назва спеціальності  Назва ОПП  

029 Інформаційна, бібліотечна та архівна 

справа 

Інформаційна, бібліотечна та архівна 

справа 

034 Культурологія Культурологія 

 

Ввести в дію з 01 вересня 2021 р. такі ОПП 

за першим (бакалаврським) рівнем 

Код та назва спеціальності  Назва ОПП  



029 Інформаційна, бібліотечна та архівна 

справа 

«Документознавство, керування 

документаційними процесами» 

034 Культурологія Культурологія, організація культурно-

дозвіллєвої діяльності 

Щодо питання «Про участь у проєкті Американських Рад з міжнародної освіти 

“Ініціатива академічної доброчесності та якості освіти”» 

 

УХВАЛИЛИ: 

1. Заповнити Анкету для самооцінювання інфраструктури забезпечення академічної 

доброчесності та якості освіти відповідно до наданої форми. Заслухати результати 

на засіданні НМР у лютому - квітні 2021 р. 

Відповідальні: декани факультетів. 

Термін: подання Анкет - до 15.01.2021, засідання НМР - 03.02.2021, 07.04.2021. 

2. Забезпечити інформування науково-педагогічних працівників та здобувачів вищої 

освіти щодо участі МДУ у проєкті Американських Рад з міжнародної освіти 

“Ініціатива академічної доброчесності та якості освіти та важливості взяти участь в 

опитуваннях (Анкета для опитування студентів щодо академічної доброчесності та 

якості освіти та Анкета для опитування студентів щодо академічної доброчесності 

та якості освіти), що проводитимуться з 01.12.2020 до 05.02.2021. 

Відповідальні: проректор з науково-педагогічної роботи Марена Т.В,, декани 

факультетів, начальник навчального відділу Зіміна М.В., начальник відділу інформації та 

зв'язків з громадськістю Дерев’янко О.А., голова студентської ради МДУ Андрющук Г.С. 

Термін: до 05.02.2021 

 

 

 


