
РІШЕННЯ НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЇ РАДИ МДУ 

від 17.06.2021, протокол № 8 

 

 

 

Щодо питання «Про підсумки роботи науково-методичної ради у 2020-2021 н.р.» 
 

УХВАЛИЛИ:  

1. Інформацію заступника голови науково-методичної ради прийняти до відома. 

2. Роботу науково-методичної ради у 2020-2021 н.р. визнати задовільною. 

3. На виконання рішення вченої ради МДУ (протокол № 8 від 24.02.2021 р.) з метою 

виконання Стратегічного плану розвитку МДУ на 2021-2025 рр. клопотати перед Вченою 

радою МДУ щодо реорганізації Науково-методичної ради МДУ й Наукової ради та 

науково-методичних комісій факультетів у Раду з якості вищої освіти МДУ та Ради з якості 

вищої освіти факультетів. 

Відповідальні: заступник голови НМР Марена Т.В., секретар НМР Зіміна М.В. 

Термін: 23.06.2021 

4. Створити робочу групу з розробки Положення про Раду з якості вищої освіти МДУ 

та Ради з якості вищої освіти факультетів у складі: 

1. Марена Т.В. – голова 

2. Булатова О. В.  

3. Павленко О.Г. 

4. Балабаниць А.В. 

5. Безчотнікова С. В. 

6. Брежнєва О.Г. 

7. Задорожна-Княгницька Л.В. 

8. Зіміна М.В. 

9. Лисак В.Ф. 

10. Луковка В.П. 

11. Омельченко В.Я. 

12. Пюшель С.В. 

13. Толпежніков Р.О. 

14. Трифонова Г.В. 

15. Чередніченко І.В. 

5. Надати інформацію для формування плану видання наукової та науково-методичної 

літератури у 2021-2022 н.р. забезпеченості власними навчально-методичними виданнями 

навчальних дисциплін ОП  згідно з додатком 1.  

Відповідальні: декани факультетів 

Термін: до 10.09.2021 

6. Внести зміни до Положення про про підготовку наукових, навчальних та навчально-

методичних видань у Маріупольському державному університеті щодо уточнення рівня 

затвердження видів видань. 
Відповідальні: начальник навчального відділу Зіміна М.В., декани факультетів 

Термін: до 24.09.2021 

7. Забезпечити своєчасне і повне виконання плану видання наукової та науково-методичної 

літератури. 
 Відповідальні: декани факультетів, завідувачі кафедр 

Термін: протягом 2021-2022 н.р. 
 

 

 

 



Щодо питання «Про виконання рішень науково-методичної ради у 2020-2021 н.р.» 

 

УХВАЛИЛИ:  

1. Інформацію секретаря науково-методичної ради Марії ЗІМІНОЇ прийняти до відома. 

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

3. У зв’язку з оновленням переліку обов’язкових дисциплін перенести терміни 

виконання рішення НМР (протокол № 3 від 02.12.2020) щодо розробки та експертизи 

ДК з обов’язкових навчальних дисциплін: 

Розробка ДК – до 24.12.2021 

Експертиза ДК – до 30.06.2022 

4. Забезпечити своєчасне і повне виконання рішень науково-методичної ради у 2021-

2022 н.р. 

Відповідальні: керівники структурних підрозділів, науково-педагогічні та 

педагогічні працівники, навчально-допоміжний персонал 

Термін: відповідно до термінів виконання рішень НМР. 

 

Щодо питання «Про підсумки роботи науково-методичних комісій факультетів у 

2020-2021 н.р.» 

 

УХВАЛИЛИ:  

1. Інформацію голів науково-методичних комісій прийняти до відома. 

2. Роботу науково-методичних комісій у 2020-2021 н.р. визнати задовільною. 

3. Підготувати плани роботи НМК на 2021-2022 н.р. відповідно до Плану роботи МДУ 

та перспективних напрямів роботи НМР університету і подати до затвердження 

науково-методичної ради 

Відповідальні: голови і секретарі НМК факультетів 

Термін: до 11.09.2020 

 

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

навчально-методичної літератури» 

 

УХВАЛИЛИ:  

Рекомендувати до розгляду на вченій раді МДУ такі видання: 

- Іванець Т.М. Соціологія міжнародних відносин. Навчальний посібник. Маріуполь, 

2021.  с. 

- Нікольченко М.В. Постать В’ячеслава Потапенка в українській літературі помежів’я 

XIX-XX століть: Монографія. Маріуполь: вид-во МДУ, 2021. 199 с. 

- Демідко О.О. Театральне життя Північного Приазовя (середина XIX-XX ст.) : 

Монографія. Маріуполь: вид-во МДУ, 2021. с. 

- Забавін В.О. Курганна група «Могила Бабакова»: Монографія. Маріуполь: вид-во 

МДУ, 2021.  с. 

- Грачова Т.М., Коновалова М.М. Автор і художній текст: форми взаємодії у дискурсі 

сучасної літературної освіти: Навчально-методичний посібник. Маріуполь: МДУ, 

2021. 132 с.  
- Грачова А.В. Практичний курс іноземної мови (італійської): Навчально-методичний 

посібник. - Маріуполь: МДУ, 2021. 140 с.  

- Сучасна культурологія: постмодернізм у логіці розвитку української гуманістики: 

колективна монографія / за загал.ред. проф. Ю.С. Сабадаш. - Маріуполь: МДУ, 2021. 247 

с.  
- Кузьменко С.Г., Черних С.М., Топузов В.І., Юхненко М.А., Адамов Д.В. Закони України в 

питаннях та відповідях: навчальний посібник з підготовки до семінарських занять 



студентів галузей знань  08 Право та 28 Публічне управління та адміністрування (збірник 

питань та відповідей). Маріуполь: МДУ, 2021. 133 с.  
- Кузьменко С.Г., Топузов В.І. Публічна влада та її складові: навчальний посібник. 

Маріуполь: МДУ, 2021. 67 с.  
- Навчально-методичний посібник з методики викладання другої іноземної  мови (німецької 

на базі англійської) / укладач Ю.М.Кажан. Маріуполь : МДУ, 2021. 105 с.  

- Курс лекцій з лінгвокраїнознавства французької мови / укладач Н.М.Лоскутова.. Маріуполь: 

МДУ, 2021. 198 с.  
- Гудима І.П., Цибулько О.С. Релігієзнавство. Навчальний посібник. МДУ, 2021. 116 

с. 
 

Щодо питання «Про моніторинг освітніх програм та навчальних планів підготовки 

за рівнями вищої освіти» 

УХВАЛИЛИ:  

1. Інформацію «Про моніторинг освітніх програм та навчальних планів підготовки за 

рівнями вищої освіти» взяти до відома. 

2. Скласти Звіти про результати громадського обговорення проєктів освітніх програм 

(згідно з Положенням про розробку, моніторинг, перегляд, удосконалення та 

закриття освітніх програм МДУ) та надати до навчальної лабораторії із забезпечення 

якості освіти. 

Відповідальні: гаранти ОП 

Термін: до 25.06.2021. 

3. Розробити та розмістити на сайті університету у Каталозі освітніх програм форми 

для зворотнього зв’язку, отримання пропозицій та побажань від стейкхолдерів для 

кожної окремої освітньої програми. 

Відповідальні: завідувач навчальної лабораторії із забезпечення якості освіти Ізотова 

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

Термін: до 01.09.2021.  

4. Звітувати на засіданнях НМР університету щодо проведеного моніторингу ОП 

факультетів. 

Відповідальні: декани факультетів 

  Термін: червень 2022 р 

 

Щодо питання «Про підсумки роботи «Школи педагогічної майстерності викладача» 

 

УХВАЛИЛИ:  

1. Інформацію «Про підсумки роботи «Школи педагогічної майстерності викладача» 

взяти до відома. 

2. Визнати роботу «Школи педагогічної майстерності викладача» задовільною. 

3. Продовжити практику проведення загальноуніверситетського науково-методичного 

семінару «Школи педагогічної майстерності викладача» у 2021-2022 навч. році 

 

Щодо питання «Про вибіркові навчальні дисципліни» 

 

УХВАЛИЛИ:  

1. Інформацію «Про вибіркові навчальні дисципліни» взяти до відома. 

2. Забезпечити розміщення на сайтах факультетів Каталогів дисциплін професійної 

підготовки 

Відповідальні: декан історичного факультету Лисак В.Ф., завідувач кафедри 

історичних дисциплін Романцов В.М., завідувач кафедри культурології та 

інформаційної діяльності Сабадаш Ю.С., декан факультету філології та масових 

комунікацій Безчотнікова С.В., завідувач кафедри соціальних комунікацій 



Іванова Т.І., завідувач кафедри української філології Мельничук І.В., завідувач 

кафедри дошкільної освіти Брежнєва О.Г. 

Термін: до 01.09.2021 

3. З метою забезпечення студентоцентрованості в освітньому процесі в МДУ, 

можливостей формування індивідуальної траєкторії навчання здобувачів, 

конкурентоспроможності випускників МДУ на ринку праці внести зміни до 

Положення про вибіркові дисципліни та передбачити різні траєкторії вибору 

дисциплін: набір дисциплін (5 дисциплін загальної підготовки по 3 кредити, 45 

кредитів для дисциплін професійної підготовки), сертифікатні програми (на 60 

кредитів) – з отриманням сертифікату про завершену програму.   

 

Щодо питання «Про рекомендацію до затвердження» 

 

УХВАЛИЛИ:  

1. Рекомендувати до затвердження вченою радою МДУ: 

- на підставі проведеного моніторингу, затверджених стандартів вищої освіти за 

спеціальностями освітні програми та навчальні програми згідно з Додатком 

- Порядок організації інклюзивного навчання в МДУ  

- Положення про порядок створення та організацію роботи Екзаменаційної Комісії у 

Маріупольському державному університеті у новій редакції 

- Положення про робочу програму навчальної дисципліни у Маріупольському 

державному університеті 

- Професійну програму «Технології змішаного та дистанційного навчання з 

використанням Moodle» для педагогічних і науково-педагогічних працівників 

- Програму підвищення кваліфікації для вчителів початкової школи «Професійне 

зростання вчителя Нової української школи» 

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

заклади вищої освіти 

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

заклади вищої освіти 

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

вищої освіти 

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

заклади вищої освіти 

- Програма з дисципліни «Українська мова та література» для підготовки абітурієнтів  

до вступу у заклади вищої освіти 

- Навчальний план Центру довузівської підготовки та роботи з іноземними 

студентами на 2020-2021 навчальний рік підготовки молоді з числа осіб, місцем 

проживання яких є тимчасово окупована територія окремих районів Донецької та 

Луганської областей, територія населених пунктів, розташованих на лінії зіткнення, 

тимчасово окупована територія Автономної Республіки Крим та м. Севастополя у 

2021 році з історії України, математики, української мови та літератури, біології, 

англійської мови до вступу у ЗВО 

 

2. Факультетам та кафедрам надати пропозиції до проєкту Положення про порядок 

розрахунку штатної чисельності науково-педагогічних працівників кафедр 

Маріупольського державного університету.  

Відповідальні: декани факультетів, завідувачі кафедр. 

Термін: до 22.06.2021 

3. Опрацювати надані пропозиції та провести позачергове засідання науково-

методичної ради 

Відповідальні: заступник голови НМР Марена Т.В., секретар НМР Зіміна М.В. 

http://mdu.in.ua/Ucheb/normativnye/polozhennja_pro_ek_v_mdu.pdf
http://mdu.in.ua/Ucheb/normativnye/polozhennja_pro_ek_v_mdu.pdf


Термін: до 22.06.2021 

 

Щодо питання «Про участь у проєкті Американської Ради “Ініціатива 

академічної доброчесності та якості освіти”» 

 

УХВАЛИЛИ:  

1. Інформацію проректора з науково-педагогічної роботи Марени Т.В., начальника 

навчального відділу Марії ЗІМІНОЇ, завідувач навчальної лабораторії із 

забезпечення якості освіти Ізотової Ю.О. взяти до відома. 

2. З метою вдосконалення якості вищої освіти, подальшого поширення культури якості 

та академічної доброчесності серед учасників освітнього процесу МДУ: 
2.1. проводити на засіданнях кафедр, науково-методичних комісій інформаційно-роз’яснювальну 

роботу серед науково-педагогічних працівників щодо нормативно-правової бази з організації 

освітнього процесу 

Відповідальні: декани факультетів, завідувачі кафедр 

Термін: на першому засіданні; у зв’язку із внесенням змін 

2.2. проводити інформаційно-роз’яснювальну роботу серед здобувачів вищої освіти 

для перших курсів - включити до навчальної дисципліни “Академічне письмо” тему “Культура 

якості в Маріупольському державному університеті”;  

Для 2-4 курсів - на кураторських годинах, засіданнях студентських рад факультетів та університету. 

Відповідальні: завідувачі кафедр, куратори академічних груп, науково-педагогічні працівники, 

голови студентських рад факультетів та університету 

Термін: не рідше одного разу на семестр 

 

 

 

 
 


