
РІШЕННЯ РАДИ З ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ МДУ 

від 20.10.2021  № 1 

 

 

Щодо питання «Про обрання секретаря Ради з якості вищої освіти» 

 

УХВАЛИЛИ:  

Обрати секретарем Ради з якості вищої освіти МДУ начальника навчального 

відділу Зіміну М.В. 

Результати голосування  

ЗА –  

ПРОТИ – 0 

УТРИМАЛИСЬ – 1 

 

Щодо питання «Про пріоритетні напрями роботи Ради 

з якості вищої освіти МДУ на 2021-2022 навч. рік » 

 

УХВАЛИЛИ:  

1. Визначити наступні пріоритетні напрями роботи Ради з якості вищої освіти на 

2021-2022 н.р.:  

 

Пріоритетні напрями роботи Ради з якості вищої освіти 

  

Напрям роботи  Координатор РЯВО  

науково-методичний супровід виконання 

Закону України «Про вищу освіту», постанов 

КМУ з питань вищої освіти, 

інструктивних та нормативних документів М

ОНУ, а також документів МДУ 

начальник юридичного 

відділу Луковка В.П., начальник 

навчального відділу Зіміна М.В., завідувач 

аспірантури Чередніченко І.В., завідувач 

навчальної лабораторії із забезпечення 

якості освіти Ізотова Ю.О., завідувач 

кафедри права та публічного 

адміністрування, кандидат юридичних 

наук, доцент Черних Є.М.   

розробка і впровадження нормативних докуме

нтів з управління якістю освітнього процесу  

моніторинг і перегляд освітніх програм, 

розробка рекомендацій 

щодо їх вдосконалення  

завідувач аспірантури Чередніченко І.В., 

начальник навчального відділу Зіміна 

М.В., завідувач навчальної лабораторії із 

забезпечення якості освіти Ізотова 

Ю.О., декани 

факультетів Толпежніков Р.О., Лисак В.Ф., 

Жарікова Ю.В., Безчотнікова С.В., 

Трифонова Г.В., Задорожна-

Княгницька Л.В.  

експертиза ресурсного забезпечення освітньог

о процесу (кадрового, навчально-

методичного, матеріально-

технічого інформаційного)  

декани факультетів Толпежніков Р.О., 

Лисак В.Ф., Жарікова 

Ю.В., Безчотнікова С.В., Трифонова Г.В., 

Задорожна-Княгницька Л.В.  

створення умов для забезпечення академічної 

доброчесності та боротьби з академічним 

плагіатом  

директор наукової 

бібліотеки Шакула А.П., завідувач 

навчальної лабораторії із забезпечення 

якості освіти Ізотова Ю.О.  



розвиток студентоцентрованого підходу, 

розширення участі здобувачів в організації 

освітнього процесу  

здобувач вищої освіти третього (освітньо-

наукового) рівня спеціальності 051 

«Економіка» Беспалов С.І., здобувач 

вищої освіти першого (бакалаврського) 

рівня  спеціальності 291 Міжнародні 

відносини, суспільні комунікації та 

регіональні студії» (ОП «Міжнародні 

відносини, 3 курс) Петрова С.В.  

завідувач навчальної лабораторії із 

забезпечення якості освіти Ізотова Ю.О., 

в.о. завідувача кафедри філософії та 

соціології, кандидат політичних 

наук Іванець Т.М., здобувач вищої освіти 

першого (бакалаврського) 

рівня  спеціальності 081 Право (ОП 

«Право», 2 курс) Дзигар Д.С.   

  

моніторинг якості знань, організація та 

проведення опитувань внутрішніх та 

зовнішніх стейкхолдерів  

розширення участі зовнішніх стейкхолдерів в 

організації та реалізації освітнього процесу  

  

декани факультетів Толпежніков Р.О., 

Лисак В.Ф., Жарікова 

Ю.В., Безчотнікова С.В., Трифонова Г.В., 

Задорожна-Княгницька Л.В., завідувач 

аспірантури Чередніченко І.В., начальник 

навчального відділу Зіміна М.В  

завідувач навчальної лабораторії з 

організації практик та працевлаштування 

випускників навчального 

відділу Гуржий М. Ю.   

розробка рекомендацій щодо вдосконалення п

рактичної підготовки фахівців  

  

вдосконалення використання інформаційно-

комунікаційних технологій в освітньому проц

есі  

  

завідувач навчальної лабораторії з 

розвитку дистанційного навчання та 

автоматизованих систем управління 

навчального відділу Дружко Д.О.,  

завідувач кафедри системного аналізу та і

нформаційних технологій, 

доктор економічних наук, професор Шабе

льник Т.В.  

сприяння роботі з автоматизації освітнього 

процесу (в т.ч. з 

використанням АС «Деканат»)  

вивчення та впровадження досвіду 

вітчизняних і зарубіжних закладів вищої 

освіти  

декани факультетів Толпежніков Р.О., 

Лисак В.Ф., Жарікова 

Ю.В., Безчотнікова С.В., Трифонова Г.В., 

Задорожна-Княгницька Л.В.  

сприяння розвитку науково-дослідної 

діяльності учасників освітнього процесу, 

поєднання навчання та досліджень  

завідувач аспірантури Чередніченко І.В., 

в.о. завідувача кафедри  грецької філології 

та перекладу, кандидат філологічних наук, 

доцент Лабецька Ю.Б.   

  

науково-методична експертиза наукових та 

навчально-методичних видань 

(монографій підручників, посібників)  

завідувач кафедри слов’янської філології 

та перекладу, кандидат філологічних 

наук Педченко О.В.   

  

сприяння професійному розвитку і 

підвищенню кваліфікації науково-

педагогічних працівників університету (в т.ч. 

Помічник проректора з науково-

педагогічної роботи Коробченко Л.В., ст. 

інспектор Центру підвищення кваліфікації 



координація роботи Школи педагогічної 

майстерності викладачів)  

та післядипломної освіти Мартиненко 

Т.О.   

  

забезпечення прозорості та публічності 

системи управління якістю та освітньо-

наукової діяльності  

начальник навчального відділу Зіміна 

М.В., завідувач навчальної лабораторії із 

забезпечення якості освіти Ізотова Ю.О.  

сприяння розвитку взаємодії з Національним 

агентством із забезпечення якості вищої освіти 

та міжнародними агентствами з акредитації  

проректор з науково-педагогічної роботи 

Марена Т.В., начальник навчального 

відділу Зіміна М.В., завідувач 

аспірантури Чередніченко І.В., декани 

факультетів Толпежніков Р.О., Лисак В.Ф., 

Жарікова Ю.В., Безчотнікова С.В., 

Трифонова Г.В., Задорожна-

Княгницька Л.В.  

  

2. Забезпечити розміщення інформації про роботу РЯВО протягом навчального року 

на сайті університету  

Відповідальні: секретар РЯВО   

Термін: згідно з планом роботи.  

 

 

Щодо питання «Про затвердження складу та планів роботи Рад з якості вищої 

освіти факультетів університету на 2021-2022 н.р.» 

 

УХВАЛИЛИ:  

1. Затвердити склади Рад з якості факультетів на 2021-2022 н.р. (Додаток 1). Видати 

відповідні розпорядження на факультетах.  

Відповідальні: декани факультетів  

Термін: до 31.10.2021  

2. Затвердити плани роботи Рад з якості факультетів на 2021-2022 н.р. (Додаток 2). 

Забезпечити виконання планів роботи Рад якості факультетів.   

Відповідальні: голови Рад / декани факультетів  

Термін: згідно з планами роботи  

3. Забезпечити розміщення інформації про роботу Рад з якості факультетів протягом 

навчального року на сайті факультету  

Відповідальні: голови та секретарі Рад факультетів  

Термін: згідно з планами роботи.  

4. Заслухати звіти про роботу Рад факультетів на засіданні РЯВО (08.06.2022)  

 

 

Щодо питання «Про затвердження Плану видання наукової, науково-

методичної та навчальнометодичної літератури університету на 2021-2022 навч. рік » 

 

УХВАЛИЛИ:  

1. Затвердити План видання наукової, науково-методичної та навчально-методичної 

літератури університету на 2021-2022 н.р. (Додаток 4)  

2. Забезпечити своєчасне подання до РЯВО пакету документів, необхідних для 

експертизи підручників, навчальних і навчально-методичних посібників та надання 

рекомендації до їхнього затвердження.  

Відповідальні: декани факультетів  

Термін: протягом навчального року.   



3. Забезпечити своєчасне і повне виконання плану видання наукової, науково-

методичної та навчально-методичної літератури  

Відповідальні: декани факультетів, завідувачі кафедр  

Термін: протягом 2021-2022 н.р.  

4. Рекомендувати Радам з якості факультетів розробляти перспективні (2-3 річні) 

плани видань (з урахуванням контрактів науково-педагогічних працівників кафедр). 

  

 

Щодо питання 

«Про роботу Школи педагогічної майстерності викладачів МДУ» 
 

   

УХВАЛИЛИ:  
 

1. Інформацію щодо організації роботи Школи педагогічної майстерності 

викладачів МДУ взяти до відома.  

2. Рекомендувати призначити керівником Школи педагогічної майстерності 

викладачів МДУ Сабадаш Ю.С., д.н. з культурології, професора, завідувача кафедри 

культурології.  

3. Оновити Програму щорічного загальноуніверситетського міждисциплінарного 

науково-методичного семінару «Школа педагогічної майстерності викладачів» та надати на 

затвердження РЯВО  

Відповідальні: Юлія САБАДАШ 

Термін: до 01.12.2021  

4. Заслухати звіт про роботу Школи педагогічної майстерності викладачів МДУ на 

засіданні РЯВО 08.06.2022.   

Відповідальні: Юлія САБАДАШ, керівник Школи педагогічної майстерності 

викладачів МДУ   

Термін: 08.06.2022  

 

 

Щодо питання «Про матеріально-технічні ресурси (у т.ч. програмне 

забезпечення), необхідні для викладання навчальних дисциплін за освітніми 

програмами спеціальностей університету другого (магістерського) та третього 

(освітньо-наукового) рівнів» 

 

УХВАЛИЛИ:  

1. Інформацію деканів взяти до відома.  

2. Забезпечити контроль за наявністю відповідного матеріально-технічного 

забезпечення згідно з Ліцензійними умовами провадження освітньої діяльності, вимогами 

стандартів вищої освіти за спеціальностями  

Відповідальні: начальник відділу технічних засобів навчання Андрій ЧУРАЄВ (за 

поданням завідувачів кафедр)  

Термін: щорічно, до 15 січня  

3. Проаналізувати наявність наявного мультимедійного обладнання та забезпечити 

збільшення частки навчальних аудиторій, які оснащені мультимедійним обладнання або 

іншим спеціальним обладнання, яке забезпечує виконання функцій мультимедійного 

обладнання (15% за підсумками 2021 року;  35% за підсумками 2022 року;  55% за 

підсумками 2023 року; 80% за підсумками 2024 року)  

Відповідальні: начальник відділу технічних засобів навчання Андрій ЧУРАЄВ, 

декани факультетів  



Термін: 01 січня 2022 року; 01 січня 2023 року; 01 січня 2024 року; 01 січня 

2025 року  

4. Забезпечити виконання наказу МДУ “Про вдосконалення якості вищої освіти в 

МДУ”, зокрема: щорічно (до 15 січня) формувати календарні Плани модернізації 

матеріально-технічного забезпечення ОП (в т.ч. наявність лабораторій, програмного 

забезпечення, спеціалізованого обладнання тощо) та надавати проректору з економічних 

питань-головному бухгалтеру.  

Відповідальні: декани факультетів, завідувачі кафедр, гаранти ОП  

Термін: щорічно, до 15 січня  

 

Щодо питання «Про якість вищої освіти в МДУ у 2021 р.» 

 

УХВАЛИЛИ:  

1. Інформацію завідувача навчальної лабораторії із забезпечення якості освіти Юлії 

ІЗОТОВОЇ, начальника навчального відділу Марії ЗІМІНОЇ взяти до відома.  

2. Розглянути результати анкетування на засіданнях Рад з якості факультетів, 

засіданнях студентських рад факультетів та студентської ради МДУ .   

Відповідальні: декани факультетів, голови студентських рад факультетів, голова 

студентської ради МДУ Дар’я ДЗИГАР  

Термін: до 30.10.2021.  

3. Розробити Анкети щодо оцінки завантаженості здобувачів та провести 

опитування на кафедрах щодо рівня навантаження здобувачів та проаналізувати результати 

на засіданнях кафедр та радах з якості факультетів.  

Відповідальні: начальник навчального відділу Марія ЗІМІНА, завідувач лабораторії 

із забезпечення якості освіти Юлія ІЗОТОВА, соціологічна лабораторія МДУ, голова 

студентської ради МДУ Дар’я ДЗИГАР, завідувачі кафедр, голови рад з якості факультетів.  

Термін: розробка – до 30.10.2021; проведення та аналіз і обговорення результатів – 

до 05.02.2021.  

4. Проводити обговорення етичних норм та правил поведінки з особливим акцентом 

на поведінку під час дистанційної та змішаної форм навчання зі здобувачами та 

викладачами під час проведення засідань кафедр, кураторських годин 

та засідань студентського самоврядування факультетів.  

Відповідальні: завідувачі кафедр, куратори академічних груп, голови студентських 

рад факультетів.  

Термін: не рідше ніж 1 раз в семестр.  

5. Розробити «Путівник першокурсника» (обов’язковий мінімум нормативної бази, 

яку необхідно знати здобувачу) та ознайомити здобувачів першого курсу із ним через 

корпоративні електронні пошти.  

Відповідальні: завідувач навчальної лабораторії із забезпечення якості освіти Юлія 

ІЗОТОВА, начальник навчального відділу Марія ЗІМІНА, завідувачі кафедр, куратори 

академічних груп.  

Термін: розробка (засідання робочої групи) – до 30.10.2021; ознайомлення: для 

першокурсників 2021 року вступу – до 13.11.2021; для вступників наступних років – на 

першому тижні навчання.  

6. Розмістити план культурних заходів на семестр/рік для здобувачів на сайті 

університету у Рубриці Студенту.  

Відповідальні помічник проректора з науково-педагогічної роботи Лідія 

КОРОБЧЕНКО, начальник відділу інформації та зв’язків з громадськістю  Оксана 

ДЕРЕВ’ЯНКО.  

Термін: 30.10.2021  

 

 



Щодо питання «Про забезпечення доступу учасників освітнього процесу до 

інформаційних ресурсів, наукометричних баз даних та електронних ресурсів МДУ» 

 

УХВАЛИЛИ:  

1. Інформацію директора наукової бібліотеки Алли ШАКУЛИ «Про забезпечення 

доступу учасників освітнього процесу до інформаційних ресурсів, наукометричних баз 

даних та електронних ресурсів МДУ» взяти до відома.  

2. З метою інформаційного забезпечення учасників освітнього процесу надалі:  

2.1. Розвивати та поповнювати власні електронні інформаційні ресурси наукової 

бібліотеки: Електронну бібліотеку, Електронний каталог, Електронну картотеку статей, 

тематичні бази даних, Електронний інституційний репозитарій МДУ.  

Відповідальні: зав.відділу інформаційних технологій та комп’ютерного 

забезпечення ДЕЙНИЧЕНКО О.В., зав.відділу комплектування та наукової обробки 

документів КЛИМОВА В.В.  

Термін: постійно  

2.2. Розмістити на сайті наукової бібліотеки Порядок подання наукових та 

навчально-методичних видань викладачів МДУ до Електронного 

інституційного репозитарію університету  

Відповідальні: директор наукової бібліотеки Алла ШАКУЛА, зав. 

відділу інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення ДЕЙНИЧЕНКО О.В.  

Термін: до 15.11.2021  

2.2. Оперативно забезпечувати доступ до світових наукометричних баз даних у тому 

числі  Scopus, Web of Science, ScienceDirect,  eLibraryUSA та  до вітчизняних і 

світових електронних інформаційних ресурсів освітньо-наукової спрямованості.   

Відповідальні: зав.інформаційно-бібліографічного відділу Інна БУРОВА, зав. 

відділу інформаційних технологій та комп’ютерного забезпечення ДЕЙНИЧЕНКО О.В.  

Термін: постійно  

3. Забезпечувати  технічні умови доступу учасників освітнього процесу 

до  інформаційних ресурсів, наукометричних баз даних та електронних ресурсів МДУ.  

Відповідальні: начальник відділу технічних засобів навчання Андрій ЧУРАЄВ  

Термін: постійно  

 

 

Щодо питання «Про забезпечення володіння випускниками освітньо-наукових 

програм доктора філософії методологією педагогічної діяльності » 

 

УХВАЛИЛИ:  

1. Інформацію заступника голови Ради з якості вищої освіти МДУ Тетяни МАРЕНИ, 

завідувача аспірантури Інни ЧЕРЕДНІЧЕНКО «Про забезпечення володіння 

випускниками освітньо-наукових програм доктора філософії методологією педагогічної 

діяльності» (відповідно до листа НАЗЯВО № 672 від 03.09.2021) взяти до відома.  

2. Забезпечити виконання Постанови КМУ № 261 від 23.03.2016 Про затвердження 

Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук у 

вищих навчальних закладах (наукових установах).  

Відповідальні: гаранти ОНП третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти, 

завідувачі кафедри, завідувач аспірантури Інна ЧЕРЕДНІЧЕНКО  

Термін: постійно.  

 

 

 



Щодо питання «Про внесення змін до додатку 6 до Положення про розробку, 

моніторинг, перегляд, удосконалення та закриття освітніх програм в 

Маріупольському державному університеті» 

 

УХВАЛИЛИ:  

1. Інформацію«Про внесення змін до додатку 6до Положення про розробку, моніт

оринг,перегляд, удосконалення та закриття освітніх програм в Маріупольському державн

ому університеті (нова редакція)» взяти до відома.  

2. У зв’язку із затвердженням нової редакції Ліцензійних умов провадження 

освітньої діяльності (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 24 березня 2021 

р. № 365) викласти Додаток 6 до Положення про розробку, моніторинг, перегляд, 

удосконалення та закриття освітніх програм в Маріупольському державному університеті 

(нова редакція):  

Додаток 6   

до Положення (пункт 3.2)  

Аркуш обліку змін  

№ п/п № та зміст пункту, до якого 

вносяться зміни 

Підстава 

внесення змін 

Підпис гаранта 

ОП 

Підпис 

керівника 

групи 

забезпечення 

          

  

у наступній редакції:  

Додаток 6   

до Положення (пункт 3.2)  

Аркуш обліку змін  

№ п/п  № та зміст пункту, до якого 

вносяться зміни 

Підстава внесення 

змін 

Підпис гаранта ОП 

        

  

Відповідальні: завідувач навчальної лабораторії із забезпечення якості освіти Юлія 

ІЗОТОВА, начальник загального відділу Дар’я ТІТОВА, начальник відділу інформації 

та зв'язків з громадськістю Оксана ДЕРЕВ’ЯНКО.  

Термін: до 01.11.2021.  

3. Використовувати оновлений аркуш змін при внесенні змін до діючих освітніх 

програм першого (бакалаврського), другого (магістерського) та третього (освітньо-

наукового) рівнів вищої освіти.  

Відповідальні: гаранти ОП, завідувачі кафедри  

Термін: починаючи з 01.09.2021. 

 

 

Щодо питання «Про рекомендацію до затвердження » 

 

УХВАЛИЛИ:  

1.   Рекомендувати до затвердження вченою радою МДУ   

  

- Професійну програму підвищення кваліфікації педагогічних і науково-

педагогічних працівників за короткостроковою програмою «Інноваційні освітні технології 

викладання української мови та літератури, світової літератури»  

- Професійну програму підвищення кваліфікації педагогічних і науково-

педагогічних працівників за короткостроковою програмою «Особливості психологічного с

упроводу особистості в умовах інклюзивної освіти»  



- Положення про академічну доброчесність в МДУ (у новій редакції)  

- Положення про вибіркові дисципліни у МДУ (у новій редакції)  

- Положення про підготовку наукових, навчальних та навчально-методичних 

видань у МДУ (у новій редакції)  

 

 

Щодо питання «Про відкриття освітньо-наукової програми «Культурологія» 

за третім (освітньо-науковим) рівнем вищої освіти» 

 

УХВАЛИЛИ: 

1. Розмістити проєкт ОНП «Культурологія» за третім (освітньо-науковим) рівнем 

вищої освіти на сайті університету.  

Відповідальні: завідувач навчальної лабораторії із забезпечення якості освіти Юлія 

ІЗОТОВА, завідувач кафедри культурології Юлія САБАДАШ, начальник відділу 

інформації та зв'язків з громадськістю Оксана ДЕРЕВ’ЯНКО.  

Термін: до 01.11.2021.  

2. Визначити кількість місць ліцензованого обсягу за денною та заочною формами 

навчання за ОНП «Культурологія» для здійснення прийому у 2022 році.  

Відповідальні: завідувач аспірантури Інна ЧЕРЕДНІЧЕНКО.  

Термін: до 12.11.2021.   

 

 

 

http://mdu.in.ua/publ/polozhennja_pro_pidgotovku_naukovikh_navchalnikh_ta_navchalno_metodichnikh_vidan_u_mdu/1-1-0-305
http://mdu.in.ua/publ/polozhennja_pro_pidgotovku_naukovikh_navchalnikh_ta_navchalno_metodichnikh_vidan_u_mdu/1-1-0-305

