
РІШЕННЯ НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЇ РАДИ МДУ 

від 07.04.2021, протокол №6 

 

 

Щодо питання «Про результати співпраці із вітчизняними та 

зарубіжними закладами освіти щодо організації та реалізації освітнього процесу на 

освітніх програмах факультетів (вітчизняна та міжнародна академічна мобільність 

здобувачів та викладачів, впровадження сучасних вітчизняних та зарубіжних 

наукових здобутків під час навчання та викладання, реалізація спільних проєктів 

тощо)» 

 

 

УХВАЛИЛИ:  

1. Інформацію деканів факультетів взяти до відома. 

2. Розширити співпрацю із закладами освіти шляхом: 

- укладання договорів про співробітництво із вітчизняними та закордонними ЗВО; 

- активізації внутрішньої академічної мобільності здобувачів вищої освіти, в т.ч. і 

через участь у програмах всеукраїнської академічної мобільності «САМ Україна». 

Розглянути питання на засіданнях кафедр та науково-методичних комісій 

факультетів. 

- проведення майстер-класів, гостьових лекцій науково-педагогічними працівниками 

МДУ у закладах-партнерах та представниками закладів-партнерів у МДУ 

відповідно. 

- залучення представників академічної спільноти до організації та реалізації 

освітнього процесу (періодичного моніторингу ОП, проведення аудиторних занять 

(лекційних, практичних/семінарських/лабораторних робіт); 

- залучення закладів-партнерів до спільних грантових проєктів. 

Відповідальні: декани факультетів, завідувачі кафедр, гаранти ОП. 

Термін: протягом навчального року 

 

Щодо питання «Про результати опитування «Про якість викладання навчальних 

дисциплін» у І семестрі 2020-2021 н.р.» 

 

УХВАЛИЛИ:  

1.  Інформацію про результати опитування щодо якості викладання навчальних дисциплін 

І семестру 2020-2021 н. р. взяти до відома. 

2. Використати результати опитування для моніторингу освітніх програм. 

Відповідальні: гаранти освітніх програм, завідувачі кафедр. 

Термін: до 01.06.2021 

3. Розробити та викласти на сайт факультетів/кафедр, а також на Навчальному порталі 

МДУ графіки індивідуальних консультацій викладачів в онлайн-режимі. 

Відповідальні: викладачі кафедр, відповідальні за Навчальний портал МДУ на 

кафедрах та факультетах. 

Термін: до 01.05.2021 

4. Розробити та викласти на Навчальний портал МДУ методичні рекомендації щодо 

організації самостійної роботи здобувачів (із визначенням чіткого переліку завдань,  

дедлайнів виконання завдань, форм контролю, переліку корисних джерел тощо).  

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

завідувач навчальної лабораторії з розвитку дистанційного навчання та АСУ Дружко 

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

начальник навчального відділу Зіміна М. В. 

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



5. Активізувати використання зворотного зв’язку під час роботи на Навчальному порталі 

Moodle. 

Відповідальні: науково-педагогічні працівники МДУ, декани факультетів. 

Термін: протягом навчального року, відповідно до розкладу навчальних занять, графіку 

індивідуальних консультацій викладачів. 

6. Оновити Положення про КНМЗНД щодо конкретизації критеріїв оцінювання в робочих 

програмах навчальних дисциплін, досягнення програмних результатів навчання у 

рамках вивчення навчальних дисциплін/змістових модулів тощо.  

ідповідальні: проректор з науково-педагогічної роботи Марена Т.В., начальник 

навчального відділу Зіміна М. В., завідувач навчальної лабораторії із забезпечення 

якості освіти Ізотова Ю. О. 

Термін: до 01.06.2021 

7. Активізувати проведення відкритих занять шляхом затвердження графіків проведення 

відкритих занять щосеместрово на засіданнях кафедр, оприлюдненням інформації про 

терміни та теми відкритих занять на сайтах факультетів/кафедр, обов’язковим 

обговоренням результатів на засіданнях кафедр. 

Відповідальні: завідувачі кафедр, науково-педагогічні працівники МДУ 

Термін: протягом навчального року, відповідно до розладу навчальних занять. 

8. Затверджувати на засіданнях науково-методичних комісій факультетів терміни 

проведення опитування за ОП факультету (до/під час/ після заліково-екзаменаційної 

сесії) 

Відповідальні: голови та секретарі НМК факультетів 

Термін: кожне перше засідання І та ІІ семестрів нового навчального року. 

 

Щодо питання «Про внесення змін до Положень та затвердження у новій 

редакції» 

 

УХВАЛИЛИ:  

Рекомендувати до затвердження вченою радою МДУ  

- Положення про Порядок видачі документів про вищу освіту (наукові ступені) та 

додатка до них, академічних довідок у Маріупольському державному 

університеті у новій редакції; 

- Положення про організацію контролю та оцінювання успішності навчання 

здобувачів вищої освіти у МДУ 

- Положення про порядок відрахування, переривання навчання, поновлення і 

переведення осіб, які навчаються у Маріупольському державному університеті, 

та надання їм академічної відпустки; 

- Положення про щорічне рейтингове оцінювання науково-педагогічних 

працівників, кафедр і факультетів Маріупольського державного університету 

- 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 у новій 

редакції 

- Положення про Центр підвищення кваліфікації та післядипломної освіти 

Маріупольського державного університету 

- Кодекс академічної доброчесності 

- Етичний кодекс МДУ у новій редакції 

- Загальну короткострокову програму підвищення кваліфікації «Ділове 

українське мовлення у сфері державного управління»  

 

http://mdu.in.ua/Dokumenty/obgovorennia/2021/polozhennja_pro_pidgotovchi_kursi_dlja_slukhachiv-.pdf
http://mdu.in.ua/Dokumenty/obgovorennia/2021/polozhennja_pro_pidgotovchi_kursi_dlja_slukhachiv-.pdf
http://mdu.in.ua/Dokumenty/obgovorennia/2021/polozhennja_pro_pidgotovchi_kursi_dlja_slukhachiv-.pdf
http://mdu.in.ua/Dokumenty/obgovorennia/2021/polozhennja_pro_cpkpo_mdu.pdf
http://mdu.in.ua/Dokumenty/obgovorennia/2021/polozhennja_pro_cpkpo_mdu.pdf
http://mdu.in.ua/Dokumenty/obgovorennia/2021/kodeks_akadem_dobrochesnosti_mdu_na_gromadske.docx
http://mdu.in.ua/Dokumenty/obgovorennia/2021/etichnij_kodeks_nova_redakcija.pdf


Щодо питання «Про перелік обов’язкових дисциплін циклу загальної підготовки для 

здобувачів першого (бакалаврського) рівня» 

 

УХВАЛИЛИ: 

1. З метою оновлення гуманітарної складової освітніх програм та навчальних планів 

за першим (бакалаврським) рівнем створити робочу групу у складі 

- Марена Т.В. – проректор з науково-педагогічної роботи 

- Зіміна М.В. – начальник навчального відділу 

- Лисак В.Ф. – декан історичного факультету 

- Безчотнікова С.В. – декан факультету філології та масових комунікацій 

- Трифонова Г.В. – в.о. декана факультету іноземних мов 

- Толпежніков Р.О. – декан економіко-правового факультету 

- Пюшель С.В. – декан факультету грецької філології та перекладу 

2. Сформувати та надати пропозиції до 30.04.2021. Провести позачергове засідання 

НМР у травні 2021. 

Відповідальні: голова та члени робочої групи, секретар НМР Зіміна М.В. 

Термін: травень 2021 

 

Щодо питання «Про відкриття ОП «Культурологія. Культурна регіоналістика» на 

другому (магістерському) рівні вищої освіти» 

 

УХВАЛИЛИ: 

1. Провести моніторинг аналогічних ОП у європейських ЗВО та врахувати їхній досвід 

у проєкті ОП. 

Відповідальні: завідувач кафедри культурології та інформаційної діяльності 

Сабадаш Ю.С., декан історичного факультету Лисак В.Ф. 

Термін: до 30.04.2021 

2. Розглянути проєкт ОП на наступному засіданні НМР. 

Відповідальні: секретар НМР Зіміна М.В. 

Термін: травень 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


