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ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ РОБОТИ 

НМР 

Моніторинг, розробка рекомендацій щодо вдосконалення освітніх програм, 

навчальних планів 

 Науково-методичний супровід виконання Закону України «Про вищу 

освіту», постанов КМУ з питань вищої освіти, інструктивних та 

нормативних документів МОНУ, а також документів МДУ; розробка і 

впровадження нормативних документів з управління якістю освітнього 

процесу 

Вивчення досвіду вітчизняних і зарубіжних закладів вищої освіти, розробка 

рекомендацій щодо вдосконалення практичної підготовки фахівців 

Створення умов для забезпечення академічної доброчесності та боротьби з 

академічним плагіатом 



ПРІОРИТЕТНІ НАПРЯМИ РОБОТИ 

НМР 

Координація роботи науково-методичних комісій факультетів з питань 

внутрішнього забезпечення якості освіти 

 Координація роботи Школи педагогічної майстерності викладачів з метою 

залучення науково-педагогічних працівників університету до професійного 

розвитку і підвищення кваліфікації 

Сприяння роботі з автоматизації освітнього процесу з використання АС 

«Деканат» 

Науково-методична експертиза підручників, навчальних і навчально-

методичних посібників: Експертиза навчально-методичного забезпечення 

дисциплін за спеціальностями факультетів з метою вдосконалення 

організаційного та методичного забезпечення освітнього процесу 



Науково-методичний супровід виконання законів України і 

постанов КМУ з питань вищої освіти, інструктивних та 

нормативних документів МОНУ, документів МДУ стосовно 

організації освітнього процесу і забезпечення якості вищої 

освіти; розробка і упровадження нормативних документів з 

управління якістю освітнього процесу 

Положення 

• Розроблено та схвалено 1 
Положення 

• внесено зміни та схвалено 
у новій редакції 18 
Положень 

Програми підвищення 
кваліфікації 

• схвалено  

• 11 програм підвищення 
кваліфікації 

• 5 програм для 
підготовки абітурієнтів 
до вступу у заклади 
вищої освіти 

Створення сприятливого 
освітнього середовища  

• схвалено  

• Концепцію розвитку 
англійської мови в 
МДУ 

• Кодекс академічної 
доброчесності 

• Етичний кодекс МДУ у 
новій редакції 



Моніторинг, розробка рекомендацій щодо 

вдосконалення освітніх програм, навчальних планів 

Впровадження 

технологій 

дистанційного 

навчання в освітній 

процес  

 в умовах загальнонаціонального карантину забезпечується здійснення освітнього 

процесу у дистанційному режимі, проведено роботу щодо вдосконалення функціоналу 

Навчального порталу МДУ 

 

 створено Telegram-канали Навчального порталу МДУ для здобувачів та викладачів, чат-

бот для відповідальних за факультетами/кафедрами у Viber 

 

 запроваджено процедуру проведення РКР з використанням Навчального порталу МДУ 

 

 реалізовано процедуру інформування про вибіркові навчальні дисципліни на 

Навчальному порталі МДУ (розроблено інформаційний ролик, розроблено презентації 

вибіркових дисциплін) 

 розроблено рекомендації щодо проходження семестрового контролю з використанням 

Навчального порталу МДУ для здобувачів вищої освіти та викладачів університету; 

 співробітникам університету та студентам надається методично-консультативна 

допомога; 

 розроблено Порядки, інструкції, рекомендації з проведення навчальних занять, 

поточного та підсумкового контролю з використанням інформаційно-комунікаційних 

технологій, зокрема Навчального порталу МДУ, Teams тощо 
 



Моніторинг, розробка рекомендацій щодо 

вдосконалення освітніх програм, навчальних планів 

Вдосконалення 

освітніх програм 

та навчальних 

планів  

 Оновлено Положення 

• 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 та проведення опитувань стейкхолдерів в 

МДУ 

• Положення про  кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти в 

Маріупольському державному університеті (в новій редакції). 

 Оновлено перелік обов'язкових дисциплін для усіх ОПП першого 

(бакалаврського) рівня 

 

Оновлено анкету  

 «Якість вищої освіти в МДУ» 

 

Проводяться опитування здобувачів вищої освіти МДУ щодо якості 

викладання навчальних дисциплін 

 

проведено моніторинг освітніх програм 

 



Моніторинг, розробка рекомендацій щодо 

вдосконалення освітніх програм, навчальних планів 

Експертиза 

комплексів 

навчально-

методичного 

забезпечення 

дисциплін  

Факультетами   

проведено експертизу забезпеченості 

обов’язкових навчальних дисциплін навчально-

методичними виданнями 

проведено експертизу КНМЗНД та РПНД; 

 розміщено КНМЗНД та РПНД на Навчальному 

порталі (частково) 



Моніторинг, розробка рекомендацій щодо 

вдосконалення освітніх програм, навчальних планів 

Перегляд та 

оновлення 

освітньо-

професійних 

програм  

У результаті проведеного моніторингу ОП  

кардинально модернізовано 13 ОПП за бакалаврським рівнем,  

закрито 4 ОПП за бакалаврським рівнем,  

внесено зміни до змісту 34 ОПП за бакалаврським рівнем у 

зв'язку з оновленням переліку обов'язкових дисциплін  



Координація роботи науково-методичних комісій 

факультетів з питань внутрішнього забезпечення 

якості освіти 

Прийнято рішення  

у 2021-2022 н.р.  

• продовжувати практику проведення заходів 

щодо виявлення зворотного зв’язку між 

учасниками освітнього процесу;  

• Запланувати проведення міжкафедральних 

та міжфакультетських семінарів щодо 

проблем забезпечення якості вищої освіти; 

 

Проаналізовано  

Результати моніторингу 

освітньо-професійних 

програм та експертизи 

комплексів навчально-

методичного 

забезпечення дисциплін 

Запропоновано  

Продовжити роботу над вдосконаленням 

навчально-методичного супроводу 

навчальних дисциплін, 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 



Науково-методична експертиза підручників, 

навчальних і навчально-методичних посібників 
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Усього 

Історичний факультет 1 5 1 7 4 18 

Економіко-правовий 

факультет 

9 19 4 32 

Факультет іноземних мов 1 2 1 6 1 11 

Факультет філології та 

масових комунікацій 

2 1 3 

Факультет грецької 

філології та перекладу 

1 5 2 3 11 

Усього 5 22 2 32 6 8 75 



Співвідношення кількості видань, схвалених НМК,  

за факультетами 

ЕПФ; 43% 

ІФ; 24% 

ФІМ; 15% 

ФФМК; 4% 

ФГФП; 15% 



Співвідношення кількості видань, схвалених НМР,  

за факультетами 

ЕПФ; 16% 

ІФ; 32% 

ФІМ; 16% 

ФФМК; 16% 

ФГФП; 21% 



Кількість видань за кафедрами 

Факультет Кафедра Кількість видань 

 

 

 

 

Історичний 

факультет 

Кафедра міжнародних 

відносин та зовнішньої 

політики 

7 

Кафедра культурології та 

інформаційної діяльності 

5 

Кафедра історичних 

дисциплін 

5 

Кафедра філософії і 

соціології 

1 

Усього 18 



Кількість видань за кафедрами 

Факультет Кафедра Кількість видань 

 

 

 

 

 

Економіко-

правовий факультет 

Кафедра економіки та міжнародних 

економічних відносин 

5 

Кафедра менеджменту 15 

Кафедра права та публічного 

адміністрування 

3 

Кафедра математичних методів та 

системного аналізу 

6 

Кафедра раціонального 

природокористування та охорони 

навколишнього середовища 

3 

Усього 32 



Кількість видань за кафедрами 

Факультет Кафедра Кількість видань 

 

 

 

 

Факультет іноземних 

мов 

Кафедра англійської 

філології 

3 

Кафедра педагогіки і 

освіти 

3 

Кафедра італійської 

філології та перекладу 

2 

Кафедра німецької та 

французької філології 

3 

Усього 11 



Кількість видань за кафедрами 

Факультет Кафедра Кількість видань 

 

 

 

 

 

Факультет філології 

та масових 

комунікацій 

Кафедра соціальних комунікацій - 

Кафедра української філології 2 

Кафедра дошкільної освіти 1 

Кафедра практичної психології - 

Кафедра фізичного виховання, спорту 

та здоров’я людини 

- 

Усього 3 



Кількість видань за кафедрами 

Факультет Кафедра Кількість видань 

 

 

 

Факультет грецької 

філології та 

перекладу 

Кафедра грецької філології 

та перекладу 

5 

Кафедра слов’янської 

філології та перекладу 

3 

Кафедра теорії та практики 

перекладу 

3 

Усього 11 



Порівняльна таблиця кількості видань за видами, 

рекомендованих науково-методичною радою до 

затвердження вченою радою 

Вид видання  
Кількість у  

2017-2018 н.р. 

Кількість у  

2019-2020 н.р. 

Кількість у  

2020-2021 н.р. 

Монографії 13 7 8 

Навчальні посібники 6 7 5 

Навчально-методичні 

посібники 

3 1 6 

Підручник  1 1 - 

Збірник 1 1 - 



Кількісні показники роботи НМК факультетів щодо 

затвердження наукових та науково-методичних 

видань 

Факультет 

Заплановано 

видань згідно 

з планом 

видання 

Розглянуто НМК Розглянуто НМР  

З плану видання Перенесено 

на 2021 р. 
Усього 

З плану 

видання 
Усього 

ІФ 
21 18 86% 3 21 - 6 

ЕПФ 
52 32 78% 2 34 - 3 

ФІМ 
25 11 44% 9 20 3 3 

ФГФП 
22 11 44% 9 20 2 4 

ФФМК 
9 3 33% 1 

 

4 2 3 



Виконання плану видання факультетами 

78% 
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Перспективні напрями роботи  

науково-методичної ради МДУ на 2021-2022 н.р. 

Науково-методична експертиза підручників, навчальних і навчально-

методичних посібників 

Експертиза навчально-методичного забезпечення дисциплін за 

спеціальностями факультетів з метою вдосконалення 

організаційного та методичного забезпечення освітнього процесу 

Координація роботи науково-методичних комісій факультетів з 

питань внутрішнього забезпечення якості освіти 

Координація роботи Школи педагогічної майстерності викладачів з 

метою залучення науково-педагогічних працівників університету до 

професійного розвитку і підвищення кваліфікації  



Перспективні напрями роботи  

науково-методичної ради МДУ на 2021-2022 н.р. 

Сприяння роботі з автоматизації освітнього процесу, розробка 
рекомендацій з використання АС «Деканат» 

Створення умов для забезпечення академічної доброчесності та 

боротьби з академічним плагіатом 

Моніторинг, розробка рекомендацій щодо вдосконалення освітніх 

програм, навчальних планів 

Вивчення досвіду вітчизняних і зарубіжних закладах вищої освіти, 

співпраця із стейкхолдерами  

Створення умов для забезпечення академічної доброчесності та 

боротьби з академічним плагіатом 


