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

навчально-методичної літератури» 

 

УХВАЛИЛИ:  

Рекомендувати до розгляду на вченій раді МДУ: 

1. Хоровець В.Є. Когнітивно-граматичне конструювання прийменникової 

каузативності/ казуальності в англійській, новогрецькій та українській мовах 

[монографія] / В.Є.Хоровець. - Маріуполь : МДУ, 2020. - 210 с. 
2. Математичні методи інтелектуального аналізу даних: [навчальний посібник для 

здобувачів першого рівня вищої освіти спеціальності 124 Системний аналіз] / 

Тетяна Шабельник, Оксана Дяченко. - Маріуполь: МДУ, 2020. - 172 с. 
3. Павленко О.Г., Мараховська Н.В. Практикум з англійської мови (для здобувачів 

вищої освіти ОС «Магістр» спеціальності 281 «Публічне управління та 

адміністрування») / О.Г. Павленко, Н.В. Мараховська. – Маріуполь, 2021. –  

125 c. 
4. Звиняцковський В. Лекции по истории русской литературы второй половины XIX 

века. Часть вторая: Тютчев, Чернышевский, Достоевский, Толстой. Часть третья: 

Фет, Лесков, Салтыков-Щедрин, Чехов: Текст лекций / В.Звиняцковский – 

Мариупольский государственный университет, 2021. – 256 с. 
5. Гайдук Н.А. Прагматична динаміка актуальних концептів політичної комунікації: 

Монографія. – Маріуполь: вид-во МДУ, 2020. – 208 с. 
6. Гайдук Н.А. Навчально-методичний посібник з російсько-українського перекладу 

для ЗВО спеціальності «Філологія» / укл. Н.А. Гайдук, к.філол.н., доцент кафедри 

слов’янської філології та перекладу. – 2-е вид., перероб. і доп. – Маріуполь: МДУ, 

2021. – 255 с. 
 

 

Щодо питання «Про рекомендацію до затвердження» 

 

УХВАЛИЛИ:  

Рекомендувати до затвердження вченою радою МДУ  

1. Каталог елективних дисциплін циклу загальної підготовки. 

2. Положення про порядок видачі документів про вищу освіту (наукові ступені) та 

додатка до них, академічних довідок у Маріупольському державному унверситеті 

(в новій редакції). 

3. Положення про планування та облік роботи науково-педагогічних працівників в 

Маріупольському державному університеті (в новій редакції). 

4. Положення про організацію та проведення практик здобувачів вищої освіти 

Маріупольського державного університеті (в новій редакції). 

5. Положення про  кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти в Маріупольському 

державному університеті (в новій редакції). 

6. Положення про ректорський контроль знань здобувачів вищої освіти МДУ (в новій 

редакції). 

7. Комплекс програм підвищення кваліфікації вчителів початкової школи (за 

формами: семінар, практикум, тренінг). 



8. Програма короткострокових курсів підвищення кваліфікації «It’s More than Just 

About the Language: Інтерактивні технології навчання іноземних мов», для вчителів 

англійської мови. 

9. Програма короткострокових курсів підвищення кваліфікації «Classroom Activities 

that Communication: Комунікативний підхід до навчання ІМ та стратегія 

кооперативного навчання для вдосконалення мовних компететностей», для 

вчителів англійської мови. 

10. Програма короткострокових курсів підвищення кваліфікації «Культура 

грекомовного ділового спілкування» (для вчителів новогрецької мови) 

11. Положення про підготовчі курси для слухачів, які отримали повну загальну 

середню освіту на тимчасово окупованих територіях після квітня 2014 на базі 

Центру довузівської підготовки та роботи з іноземними студентами та макет 

посвідчення слухача підготовчих курсів. 

12. Програма з дисципліни «Історія України» для підготовки абітурієнтів до вступу у 

заклади вищої освіти 

13. Програма з дисципліни «Англійська мова» для підготовки абітурієнтів до вступу у 

заклади вищої освіти 

14. Програма з дисципліни «Біологія» для підготовки абітурієнтів до вступу у заклади 

вищої освіти 

15. Програма з дисципліни «Математика» для підготовки абітурієнтів до вступу у 

заклади вищої освіти 

16. Програма з дисципліни «Українська мова та література» для підготовки 

абітурієнтів до вступу у заклади вищої освіти. 

 


