
РІШЕННЯ НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЇ РАДИ МДУ 

від 11.03.2021, протокол №5 
 

 

Щодо питання «Про результати співпраці факультетів і кафедр із 

зовнішніми стейкхолдерами (залучення   професіоналів-практиків, експертів галузі, 

представників роботодавців до організації та реалізації освітнього процесу, проведення 

аудиторних занять, організації практичної підготовки тощо)» 
 

 

УХВАЛИЛИ:  

1.  Інформацію про результати співпраці факультетів і кафедр із 

зовнішніми стейкхолдерами прийняти до уваги. 

2. Продовжити практику співпраці факультетів і кафедр університету із зовнішніми 

стейкхолдерами: 

- у якості голів ЕК 

- рецензентів кваліфікаційних робіт 

- проведення моніторингу освітніх програм 

- проведення майстер-класів, тренінгів 

- проведення аудиторних занять (лекційних, 

практичних/семінарських/лабораторних робіт) 

Відповідальні: декани факультетів, завідувачі кафедр, гаранти освітні програм 

Термін: протягом навчального року із відображенням у протоколах засідання 

кафедри / нмк факультету / на сайті факультету / сторінках соціальних мереж кафедр та 

факультетів 

 

Щодо питання «Про забезпечення академічної доброчесності в МДУ» 

 

УХВАЛИЛИ:  

1.  Інформацію про забезпечення академічної доброчесності в МДУ прийняти до уваги. 

2. З метою популяризації принципів академічної доброчесності та їх впровадження в 

освітньо-наукову діяльність університету: 

2.1. Включати до планів роботи кафедр питання щодо академічної доброчесності  

Відповідальні: декани факультетів, завідувачі кафедр  

Термін: щорічно, при плануванні роботи кафедри 

2.2. Включати до планів факультетів питання щодо проведення семінарів/вебінарів щодо 

дотримання Етичного кодексу МДУ з обов'язковим висвітленням на сайтах факультетів. 

Відповідальні: декани факультетів  

Термін: 2 рази на семестр. 

3. З метою вдосконалення та розвитку системи внутрішнього забезпечення якості та 

академічної доброчесності розробити проєкт Кодексу академічної доброчесності та 

оприлюднити його на сайті університету у Розділі “Громадське обговорення” 

Відповідальні:  начальник навчального відділу Зіміна М.В., завідувач навчальної 

лабораторії із забезпечення якості освіти Ізотова Ю.О., начальник юридичного 

відділу Луковка В.П. 

Термін:  до 19.03.2021 

 

Щодо питання «Про проведення кафедральних, факультетських 

та міжфакультетських науково-методичних семінарів, круглих столів, в тому числі з 

питань опитування ЗВО щодо якості організації освітнього процесу при вивченні 

навчальних дисциплін, з питань академічної доброчесності» 

 

 



УХВАЛИЛИ:  

1.  Інформацію голів НМК факультетів про проведення кафедральних, факультетських 

та міжфакультетських науково-методичних семінарів, круглих столів, в тому числі з 

питань опитування ЗВО щодо якості організації освітнього процесу при вивченні 

навчальних дисциплін, з питань академічної доброчесності взяти до відома. 

2. Поширити практику проведення міжкафедральних та міжфакультетських науково-

методичних семінарів за участі галузевих фахівців та науково-педагогічної 

спільноти вітчизняних та зарубіжних закладів вищої освіти та установ. 

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

 Толпежніков Р. О., Шепітько С. В., завідувачі кафедр. 

Термін: протягом 2020 р. 

3. Проводити міжкафедральні та міжфакультетські семінари щодо забезпечення якості 

вищої освіти. 

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

 Толпежніков Р. О., Шепітько С. В., завідувачі кафедр.  

Термін: не менше ніж один раз на семестр. 

4. Провести факультетські науково-методичні семінари щодо Критеріїв якості 

освітньої програми відповідно до Положення про акредитацію освітніх програм, за 

якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти  

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

 Толпежніков Р. О., Шепітько С. В. 

Термін:  до 01.04.2021  

 

Щодо питання «Про рекомендацію до затвердження» 

УХВАЛИЛИ:  

 

Рекомендувати до затвердження вченою радою МДУ  

1.1. Концепцію розвитку англійської мови в МДУ 

1.2.  освітньо-професійні програми та навчальні плани за результатами проведеного 

моніторингу 

Код та назва спеціальності  Рівень вищої освіти  Назва ОПП 

125 Кібербезпека  перший (бакалаврський) Кібербезпека 

 

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  

 

 

 

 

 

 

 

 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0880-19
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0880-19
http://mdu.in.ua/Dokumenty/obgovorennia/2021/koncepcija_rozvitku_anglijskoji_movi_u_mdu_2021-01.docx


Припинити набір у 2021 р. за такими ОПП 

за першим (бакалаврським) рівнем 

Код та назва спеціальності  Назва ОПП  

035 Філологія  

Філологія. Мова та література (російська) 

Філологія. Переклад (українська, російська, 

польська)  

Філологія. Мова та література (новогрецька) 

Філологія. Переклад (новогрецька) 

Філологія. Переклад (англійська) 

Філологія. Мова і література (італійська) 

Філологія. Переклад (італійська) 

Філологія. Мова та література (французька) 

Філологія. Мова та література (англійська) 

Філологія. Мова та література (німецька) 

014 Середня освіта «Середня освіта. Мова і література італійська»  

«Середня освіта. Мова і література французька»  

Середня освіта. Мова і література (англійська) 

«Середня освіта. Мова і література (новогрецька)»  

Середня освіта. Мова і література (російськ 

 

 Ввести в дію з 01 вересня 2021 р. такі ОПП 

за першим (бакалаврським) рівнем 

Код та назва спеціальності  Назва ОПП  

035 Філологія  Переклад, міжкультурна та ділова 

комунікація (російська, польська); 

 Новогрецька мова та література, англійська 

мова, переклад; 

 Переклад (італійська, англійська мови); 

 Усний і письмовий переклад (англійська, 

німецька); 

 Філологія (німецька, англійська); 

 Філологія (англійська, французька); 

 Прикладна філологія (російська, англійська); 

 Усний і письмовий переклад (англійська, 

німецька).  

 

014 Середня освіта  Середня освіта. Німецька і новогрецька 

мови, зарубіжна література; 

 Середня освіта. Англійська і німецька мови, 

зарубіжна література;  

 Російська і англійська мови. 

 
Щодо питання «Про затвердження складів авторських колективів з розробки ДК» 

 

УХВАЛИЛИ: 

Затвердити склади авторських колективів з розробки ДК з обов’язкових навчальних 

дисциплін циклу загальної підготовки згідно з Додатком. 



Додаток 

Авторські колективи з розробки дистанційних курсів з обов’язкових навчальних 

дисциплін циклу загальної підготовки 

Дисципліна авторський колектив 

Комп’ютерні системи та 

технології  

Тимофєєва І.Б., к.п.н., доцент,  

Морозова А.О., асистент 

Icтopiя України Романцов В.М., д.і.н., професор  

Арабаджи С. С., к.і.н., доцент  

Забавін В.О., к.і.н., доцент  

Новікова С. В., к.і.н., доцент  

Шипік Н. Ф., к.і.н., доцент  

Коробка Ю.В., к.і.н., доцент  

Політологія Пашина Н.П., д.політ.н., професор  

Свєтлакова М.А., к.політ.н., доцент  

Іноземна мова (німецька) Воєводіна Н.М., к.ф.н., доцент;  

Кажан Ю. М., к. пед. н., доцент;  

Марченко М. О., ст. викладач 

Іноземна мова (англійська) Мараховська Н. В., к. пед. наук, доцент  

Яблоков С. В., к. пед. наук, доцент . 

Моргунова О. О., к. філол. наук, доцент  

Стьопін М. Г., ст. викладач  

Чебурахіна В.В., асистент 

Іноземна мова (англійська) Пефтієва О.Ф., к.філол. н., доцент 

Тарапатов М.М., ст.викладач 

Панова Я.Є., ст.викладач 

Романюк С.Г., ст.викладач 

Українська мова (за 

професійним спрямуванням) 

Мороз О.А., к.філол.н., доцент 

Дворянкін В.О., к.філол. н., доцент   

Нікольченко М.В., к.філол.н., доцент  

Тютюма Т.С. асистент 

Фізичне виховання Осіпцов А.В., д.п.н., професор  

Вертель О.В.  к.н., доцент  

Павленко Є. А. – ст.викладач  

Кордубан Т.В., асистент  

Лисецька О. Я., асистент  

Фролова О. О., асистент  

Сопотова І.О., асистент 
Основи економічної теорії Чентуков Ю.І. - д.е.н., професор 

Балабанова Н. В. – к. н. з держ. упр., доцент  

Беззубченко О. А. – к. е. н., доцент  

Захарова О. В. – к. е. н., доцент  

Ніколенко Т. І. – к. е. н., доцент  

Омельченко Г. П. – к. е.н., доцент  

Історія української культури Сабадаш Ю.С., д.н., професор 

Нікольченко Ю.М. доцент,  

Орєхова С.Є. к.і.н., доцент,  

Манякіна О.С. к.і.н., доцент,  

Кригіна О.В. к.і.н., доцент 

Філософія Гудима І.П. д.ф.н., професор,  

Цибулько О.С. к.і.н., доцент 

 



Соціологія Слющинський Б.В. д.с.н., професор,  

Зоська Я.В. д.с.н., професор 

Іванець Т.М., к.п.н., ст. викладач 

Основи правознавства Шелухін М.Л., д.ю.н., професор  

Шебаніц Д.М., к.і.н., доцент,  

Барегамян С.Х., к.ю.н., доцент  

Безпека життєдіяльності Пастернак О.М., к.х.н, доцент  

Іванова В.В., к.е.н, доцент  

Данилова С.В., ст.  

Основи психології Тищенко Л.В. к.п.н., доцент  

Пархоменко І.А. , асистент,  

Вагабова А.О., асистент 

 
 


