
РІШЕННЯ РАДИ З ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ МДУ 

від 02.12.2021  № 2 

 

Щодо питання «Про якість викладання навчальних дисциплін у ІІ семестрі 

2020-2021 н.р. » 

 

УХВАЛИЛИ:  

1. Інформацію завідувача навчальної лабораторії із забезпечення якості освіти Юлії 

ІЗОТОВОЇ взяти до відома.   

2. Проаналізувати можливість формування груп для вивчення навчальних дисциплін 

циклу загальної підготовки за спеціальностями / галузями знань. Заслухати результати на 

засіданні РЯВО 06.04.2022    

Відповідальні: начальник навчально-методичного центру Марія ЗІМІНА, завідувачі 

кафедр, що забезпечують викладання навчальних дисциплін циклу загальної підготовки   

Термін: до 06.04.2022.   

3. Провести вимірювання залишкових знань (ректорські контрольні роботи) з 

навчальних дисциплін, які отримали низький бал згідно з опитуванням.   

Відповідальні: завідувач навчальної лабораторії із забезпечення якості освіти Юлія 

ІЗОТОВА, завідувач навчальної лабораторії з розвитку дистанційного навчання та 

автоматизованих систем управління Дар’я ДРУЖКО, викладачі навчальних дисциплін   

Термін: згідно із Планом роботи МДУ.   

4. Проводити зі здобувачами-першокурсниками роз’яснювальні бесіди щодо 

важливості та місця освітніх компонент у структурі кожної окремої освітньої програми.   

Відповідальні: викладачі навчальних дисциплін   

Термін: на першому лекційному занятті.   

5. Проаналізувати кадрове забезпечення обов’язкових навчальних дисциплін циклу 

загальної підготовки. Кафедрам, що забезпечують викладання обов’язкових навчальних 

дисциплін циклу загальної підготовки, провести науково-методичні семінари за 

рекомендованими темами “Компетентності та результати навчання: змістове наповнення 

навчальної дисципліни”, “Самостійна робота студента та критерії оцінювання знань” 

тощо.   

Відповідальні: завідувачі кафедр, що забезпечують викладання обов’язкових навчаль

них дисциплін циклу загальної підготовки.  

Термін: до 19.02.2022  

6. Включити науково-педагогічних працівників, з навчальних дисциплін яких за 

результатами опитувань отримано оцінки від 3,9 бали та нижче, слухачами курсів «Школи 

педагогічної майстерності викладачів МДУ» у 2021-2022 н.р.   

Відповідальні: завідувачі кафедр, керівник Школи педагогічної майстерності 

викладачів МДУ Юлія САБАДАШ   

Термін: до 01.06.2022.  

 

Щодо питання «Про результати опитування здобувачів вищої освіти ступеня 

доктора філософії «Якість викладання навчальних дисциплін загальної підготовки 

на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти в МДУ» у ІІ сем. 2020-2021 н.р» 

 

УХВАЛИЛИ:  

1. Узяти до відома інформацію завідувача аспірантури Інни ЧЕРЕДНІЧЕНКО щодо 

результатів опитування «Якість викладання навчальних дисциплін загальної підготовки у 

ІІ семестрі 2020-2021 н.р. на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти» серед 

аспірантів.  



2. Провести чергове опитування «Якість викладання навчальних дисциплін 

загальної підготовки у І семестрі 2021-2022 н.р. на третьому (освітньо-науковому) рівні 

вищої освіти»  

Відповідальні: завідувач аспірантури Інна ЧЕРЕДНІЧЕНКО  

Термін: лютий 2022 р.  

3. Проаналізувати результати опитування на чергових засіданнях кафедр, що 

здійснюють підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та забезпечують 

викладання навчальних дисциплін на третьому рівні вищої освіти, рад з якості факультетів, 

з прийняттям відповідних рішень щодо покращення якості викладання навчальних 

дисциплін загальної підготовки.  

Відповідальні: завідувач аспірантури Інна ЧЕРЕДНІЧЕНКО, завідувачі кафедр 

Володимир РОМАНЦОВ, Олена ГІЛЬЧЕНКО, Євген ЧЕРНИХ, Юрій ЧЕНТУКОВ, Тетяна 

ІВАНЕЦЬ, Юлія ФЕДОРОВА, Ірина МЕЛЬНИЧУК, Наталя ВОЄВУТКО, Анжеліка 

БАЛАБАНИЦЬ, Тетяна ШАБЕЛЬНИК.  

Термін: 14.12.2021  

4. Гарантам освітньо-наукових програм урахувати результати опитування під час 

моніторингу ОНП.  

Відповідальні: гаранти освітньо-наукових програм, завідувачі випускових кафедр.  

Термін: до 29.04.2021  

5. Завідувачу аспірантури (Інна ЧЕРЕДНІЧЕНКО) здійснити узагальнення 

інформації щодо результатів обговорення та заходів, вжитих задля підвищення якості 

викладання дисциплін на третьому рівні вищої освіти, за формою, що додається.  

Термін: квітень 2022 р.  

   

«Якість викладання навчальних дисциплін загальної підготовки   

на третьому (освітньо-науковому) рівні вищої освіти в МДУ»  

Найменування  

освітньо - наукової 

програми  

№ протоколу   

і дата 

проведення 

обговорення 

результатів  

Захід, на якому 

були обговорені 

результати 

опитування  

Основні результати 

обговорення  

1  2  3  4  

            

            

Інформація  

щодо розгляду результатів опитування на засіданнях кафедр, що забезпечують 

викладання дисциплін загальної підготовки у ІІ семестрі 2020-2021н.р.  

Кафедра  Дисципліна  № Протоколу і дата засідання  

Кафедра філософії та 

соціології  

Актуальні проблеми 

філософії  

Протокол №1 __ від ___________  

Кафедра англійської 

філології  

Наукова комунікація 

іноземною мовою  

Протокол №1 __ від ___________  

Кафедра української 

філології  

Ділова українська мова  Протокол №1 __ від ___________  

Кафедра педагогіки та 

освіти  

Педагогіка вищої школи  Протокол №1 __ від ___________  

Кафедра 

менеджменту  

Методологія наукової 

діяльності  

Протокол №1 __ від ___________  

Кафедра 

математичних методів 

та системного аналізу  

ІКТ в сучасних наукових 

дослідженнях  

Протокол №1 __ від ___________  

          



Щодо питання «Про залучення здобувачів вищої освіти до розробки освітніх програм 

за спеціальностями» 

УХВАЛИЛИ:  

1. Інформацію деканів факультетів взяти до відома.  

2. Обговорювати результати та прийняті рішення щодо студентських опитувань 

із здобувачами вищої освіти.  

Відповідальні: завідувачі кафедр, гаранти ОП  

Термін: щосеместрово, після розгляду на засіданні Ради з якості  

3. З метою залучення студентів до розробки та модернізації освітніх програм:  

3.1. Запрошувати здобувачів вищої освіти на засідання кафедр та робочих груп під час 

перегляду або розробки освітніх програм.  

3.2. Поширювати серед здобувачів вищої освіти інформацію щодо можливості та 

важливості їх долучення до перегляду або розробки освітніх програм.  

3.3. Проводити зустрічі зі здобувачами вищої освіти (не менше одного разу на рік для 

кожної освітньої програми) з метою обговорення освітніх компонентів, компетентностей та 

результатів навчання за кожною програмою, перспективи кар’єрного розвитку.   

Відповідальні: завідувачі кафедр, гаранти ОП  

Термін: протягом навчального року - не менше одного разу на рік  

 

Щодо питання «Про ефективність наукового керівництва (консультування) 

здобувачами вищої освіти ступеня доктора філософії, доктора наук» 

 

УХВАЛИЛИ:  

1.Інформацію завідувачів кафедр, деканів факультетів, що здійснюють підготовку 

кадрів вищої кваліфікації, щодо ефективності наукового керівництва взяти до відома.  

2.Здійснюючи роботу з наукового керівництва / консультування аспірантами / 

докторантами, забезпечити засвоєння ними загальних та спеціальних 

(фахових) компетентностей відповідно до затверджених освітньо-наукових / 

наукових  програм спеціальностей аспірантури/докторантури.  

Відповідальні: наукові керівники/ консультанти, завідувачі кафедр   

Термін: протягом підготовки здобувачів вищої освіти  

  3.Надавати консультації щодо змісту і методології наукових досліджень, 

контролювати виконання індивідуальних планів наукової роботи та індивідуальних 

навчальних планів.  

Відповідальні: наукові керівники/консультанти   

Термін: протягом підготовки здобувачів вищої освіти  

4. Дотримуватися основних засад академічної доброчесності у науковій і освітній 

(педагогічній) діяльності.  

Відповідальні: наукові керівники /консультанти, здобувачі вищої освіти ступеня 

доктора філософії / доктора наук  

Термін: постійно  

5. Своєчасно виявляти причини недостатньої ефективності наукового керівництва / 

консультування з метою недопущення неможливості проведення захисту дисертації у 

разі незавершення дисертаційної роботи без поважних причин.  

Відповідальні: декани факультетів (Вікторія ЛИСАК, Роман ТОЛПЕЖНІКОВ), 

завідувачі кафедр  

Термін: протягом підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії / 

доктора наук  

6.Здійснювати моніторинг освітньо-наукових програм (ОНП) з метою забезпечення 

повноцінної підготовки здобувачів вищої освіти до дослідницької та викладацької 

діяльності, відповідності вибіркової частини ОНП науковим інтересам аспірантів.  



Відповідальні: гаранти ОНП, завідувачі кафедр, завідувач аспірантури Інна 

ЧЕРЕДНІЧЕНКО  

Термін: щорічно  

  

Щодо питання «Про стан виконання НДР, що фінансуються за рахунок коштів 

державного бюджету: підготовка проміжного і заключного звітів, реєстрація звітних 

документів в онлайн системі УкрІНТЕІ, анотованого (проміжний етап) та 

заключного звітів на МОН України » 

   

УХВАЛИЛИ:  

1. Інформацію щодо виконання НДР, що фінансується за рахунок коштів державного 

бюджету, взяти до відома.   

2. Вважати роботу над заключним етапом НДР «Повернення 

та переосвоєння тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях: 

сучасний стан та перспективи» (термін виконання: 2019-2021 рр.) задовільною.  

3. Заслухати питання щодо затвердження заключного звіту за НДР «Повернення 

та переосвоєння тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях: 

сучасний стан та перспективи»  на засіданні  кафедри, вченої ради факультету, вченої ради 

МДУ.  

Відповідальні: керівник теми Костянтин БАЛАБАНОВ, декан історичного 

факультету Вікторія ЛИСАК  

Термін виконання: до 23 грудня 2021  

 

Щодо питання «Про стан роботи над комплексними науковими темами кафедр: 

підготовка заключних і проміжних звітів, реєстрація звітних документів в онлайн-

системі УкрІНТЕІ » 

 

УХВАЛИЛИ:  

1.Інформацію щодо виконання комплексних тем взяти до відома. Роботу наукових 

груп у 2021 році вважати задовільною.  

2.Розглянути на засіданні кафедр питання щодо впровадження результатів наукової 

роботи у практичну сферу, а також обліку об’єктів інтелектуальної власності, що стали 

результатом виконання НДР. Затвердити звіти про виконання НДР на засіданнях вчених 

рад факультетів.  

Відповідальні: керівники тем, декани факультетів, фахівець з інтелектуальної 

власності  

Термін виконання: до 22 грудня 2021    

3.Подати до УкрІНТЕІ оформлену в установленому порядку в режимі онлайн облікову 

та звітну документацію (звіти за етапами (проміжні, заключні), облікові, інформаційні 

картки) за результатами виконання НДР згідно з чинним ДСТУ 3008:2015 «Інформація та 

документація. Звіти у сфері науки і техніки. Структура та правила оформлювання».  

Відповідальні: наукові керівники НДР  

Термін виконання: у 30-денний термін з дати завершення етапу.  

Контроль: завідувач аспірантури Інна ЧЕРЕДНІЧЕНКО  

4.Колективам кафедр визначитися щодо тематики наукових розробок і підготувати 

відповідні реєстраційні документи для здійснення реєстрації в УкрІНТЕІ.  

Відповідальні: завідувачі кафедр політології та міжнародних відносин, історії та 

археології, англійської філології, теорії та практики перекладу  

Термін виконання: до 29 січня 2022  

5.Здійснити оформлення охоронних документів на об’єкти права інтелектуальної 

власності за результатами виконання етапів науково-дослідних робіт.  

Відповідальні: керівники НДР, фахівець з інтелектуальної власності.   



Термін виконання: до 01.04.2022  

Контроль: завідувачі кафедр, декани факультетів  

6.Забезпечити виконання п.6 рішення Вченої ради університету від 22.02.2017 р. щодо 

посилення контролю за виконанням НДР відповідно до затверджених технічних завдань і 

розроблених планів.  

Відповідальні: завідувачі кафедр   

Термін виконання: протягом року  

 

Щодо питання «Про формування пропозицій щодо обсягів прийому в докторантуру і 

аспірантуру на 2022 рік» 

 

УХВАЛИЛИ:  

1.Затвердити обсяги прийому у докторантуру  і аспірантуру на 2022 рік (додається)  

 

Щодо питання «Про розвиток програм підвищення кваліфікації» 

 

УХВАЛИЛИ:  

1. Інформацію  помічника проректора з науково-педагогічної роботи Лідії 

КОРОБЧЕНКО взяти до відома.  

2. Забезпечити постійне оновлення актуальної інформації на сайті 

Університету  щодо впровадження  нових програм, за якими здійснюється навчання 

слухачів на курсах підвищення кваліфікації.  

Відповідальні: помічник проректора з науково-педагогічної роботи 

Лідія КОРОБЧЕНКО  

Термін: протягом навчального року  

3. Забезпечити розробку нових програм курсів підвищення кваліфікації та 

підготовчих курсів відповідно до Стратегічного плану розвитку МДУ та переліку 

пріоритетних напрямків (тем), з метою підвищення рівня конкурентоспроможності  ЦРЛП.  

Відповідальні: завідувачі кафедр, помічник проректора з науково-

педагогічної    роботи Лідія КОРОБЧЕНКО  

           Термін: протягом навчального року  

 

Щодо питання «Про залучення роботодавців, фахівців-практиків до проведення 

аудиторних занять за освітніми програмами спеціальностей університету» 

 

УХВАЛИЛИ:  

1. Інформацію деканів факультетів взяти до відома.  

2. Забезпечити залучення роботодавців до організації та реалізації освітнього 

процесу за освітніми програмами спеціальностей університету відповідно до Стратегічного 

плану розвитку МДУ 2021-2025 та Системи ключових показників ефективності, 

затверджених Вченою радою МДУ (протокол № 2 від 30.09.2021)  

Відповідальні: завідувачі кафедр, гаранти ОП університету  

Термін: 2021 рік – не менше 5%   

   2022 рік – не менше 7%  

                 2023 рік – не менше 8%  

   2024 рік – не менше 10%  

від кількості аудиторних годин за освітньою програмою  

3. Продовжити практику співпраці факультетів і кафедр університету із 

зовнішніми стейкхолдерами:  

 у якості голів ЕК  

 рецензентів кваліфікаційних робіт  

 при проведенні моніторингу освітніх програм  



 при проведенні майстер-класів, тренінгів , воркшопів тощо (мінімум два 

рази на рік для кожної освітньої програми кафедри)  

 при проведенні аудиторних занять (лекційних, 

практичних/семінарських/лабораторних занять)  

Відповідальні: декани факультетів, завідувачі кафедр, гаранти освітніх програм  

Термін: протягом навчального року із відображенням у протоколах засідання 

кафедри / Раді якості факультету / на сайті факультету / сторінках соціальних мереж кафедр 

та факультетів.  

4. Відповідно до Плану заходів щодо вдосконалення якості вищої освіти в 

Маріупольському державному університеті (наказ МДУ № 274 від 22.09.2021) розробити 

механізм залучення роботодавців, представників вітчизняних та іноземних закладів та 

наукових установ до реалізації освітнього процесу  

Відповідальні: проректор з науково-педагогічної роботи Тетяна МАРЕНА, 

проректор з економічних питань – головний бухгалтер Анжеліка ДОЩІК, проректор з 

науково-педагогічної роботи (міжнародні зв’язки) Олена ПАВЛЕНКО, помічник 

проректора з науково-педагогічної роботи (міжнародні зв’язки) Лідія ШЕВЧЕНКО, 

начальник відділу кадрів Ольга БЛАГІНІНА, начальник навчально-методичного 

центру Марія ЗІМІНА.   

Термін: до 01.03.2022 

 

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

навчально-методичної літератури  » 

 

УХВАЛИЛИ:  

Рекомендувати до розгляду на вченій раді МДУ такі наукові та навчально-методичні 

видання:  

1. Історія української культури. Ілюстрована хрестоматія. Частина ІІ. Українська 

культура ХХ ст.: для студентів усіх спеціальностей денної та заочної форм навчання 

Маріупольського державного університету. У 3х частинах. / за заг.ред.проф. Ю.С.Сабадаш. 

– Київ: Видавництво Ліра-К, 2022. – с.  

2. Навчально-

методичний посібник «Нормопроєктувальна та правореалізаційна діяльність в публічному 

управлінні» (для здобувачів вищої освіти спеціальностей 281 «Публічне управління та 

адміністрування» ОС «Магістр» та 081 «Право» ОС «Бакалавр» (усіх форм навчання)) / укл. 

А.О. Надежденко, Ю.В. Камардіна – Маріуполь: МДУ, 2021 – 129 с.  

3. Гутнікова А. Навчальний посібник з практики мовлення для студентів ОС 

«Магістрів» І та ІІ року навчання  (ОП Філологія. Мова та література (німецька); Середня 

освіта. Мова та література (німецька)). Маріуполь: МДУ, 2022. – 150 с.  

4. Кузьменко С.Г. Міжнародний цивільний процес: навчальний посібник. 

Маріуполь: МДУ, 2021. 114 с.   

5. Кузьменко С.Г., Черних Є.М. Курсова робота – основа наукової діяльності: 

навчально-методичне видання. 2-ге вид., доп. та перероб. Маріуполь: МДУ, 2021. 71 с.  

6. Забавін В.О., Небрат С.Г. Методика польових досліджень пам’яток археології 

Північно-Східного Приазов'я: навчально-методичний посібник для студентів спеціальності 

032 «Історія та археологія» .– Маріуполь: МДУ, 2021. – 206 с.  

7. Яблоков С.В. Сучасні технології навчання іноземної мови: словник-довідник / 

Сергій Володимирович Яблоков // Маріупольський державний університет. Маріуполь, 

2021. 110 с.  

8. Бухало О. Теорія і методика співпраці закладу дошкільної освіти з родиною: 

навчально-методичний посібник для здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) 

рівня спеціальності 012  Дошкільна освіта   



9. Слющинський Б.В., Сивак О.А. Соціологія міжкультурної комунікації. 

Підручник для студентів закладів вищої освіти  

10. Гільченко О.Л., Свєтлакова М.А., Булик М.В., Зовнішня політика країн Європи. 

Частина 1: навчальний  посібник,  Маріуполь: МДУ, 2021. 154 с.   

11. Педченко О. Ґендерне дзеркало Срібного віку. Зінаїда Гіппіус – 

Дмитро Мережковський, Валерій Брюсов – Ніна Петровська: монографія / 

Олена Педченко – Маріуполь : МДУ, 2021. – 186 с.  

12. Грецький лінгвокультурний простір : кол. монографія / За заг. ред. Ю. Лабецької. 

– Маріуполь : МДУ, 2021. – 386 с.  

13. Макаренко С.І. Основи управління в галузі дошкільної освіти: навчально-

методичний посібнив: в 2 ч. Ч.1 / С.І.Макаренко; МОН України, Маріупол. Держ.   

ун-т, каф.дошкільної освіти. Маріуполь : Візаві, 2021. 167 с.   

 

Щодо питання «Про стан та перспективи розвитку наукової діяльності за 

науковими напрямами «Гуманітарні науки та мистецтво», «Суспільні 

науки», «Математичні науки та природничі науки», «Технічні науки»  » 

 

УХВАЛИЛИ:  

1. Узяти до відома інформацію деканів факультетів щодо стану та перспектив 

розвитку наукової діяльності кафедр  за науковими напрямами «Гуманітарні науки та 

мистецтво», «Суспільні науки», «Математичні науки та природничі науки», «Технічні 

науки».   

2. У процесі планування роботи визначити та обґрунтувати форми і методи, які 

необхідно забезпечити кафедрам для здійснення стабільного розвитку наукового напряму, 

нового якісного етапу розвитку національної науки, зокрема в частині: пріоритетні 

тематичні напрями для кафедри на зазначений період; дослідницька діяльність молодих 

учених; підготовка науково-педагогічних кадрів; дослідницька інфраструктура; 

інноваційна та виробнича інфраструктури; академічна доброчесність; популяризація 

наукового напряму та науково-комунікативні заходи; публікаційна активність; наукові 

видання; співпраця з бізнесом та промисловістю; співпраця з міжнародними закладами та 

організаціями, іноземними фірмами та виробниками.   

Термін: щороку   

Відповідальні: завідувачі кафедр   

3. Забезпечити високий рівень досліджень з подальшою перспективою інтеграції 

наукових результатів у світовий освітньо-науковий простір.   

Термін: листопад 2021 – грудень 2022 року    

Відповідальні: завідувачі кафедр   

4. Активізувати роботу наукових колективів кафедр, у т.ч. молодих вчених, щодо 

участі у щорічному конкурсному відборі МОН України 

наукових проєктів фундаментальних досліджень, прикладних досліджень, науково-

технічних (експериментальних) розробок, виконання яких здійснюватиметься за рахунок 

коштів державного бюджету, а також інших конкурсних відборах, у т.ч. 

грантових проєктів.   

Термін: у визначені організаторами конкурсів терміни   

Відповідальні: завідувачі кафедр, голова Ради молодих вчених Топузов В.І.   

5. З метою якісної підготовки звітних матеріалів про результати  наукової роботи 

кафедр за 2021 рік за науковими напрямами, у взаємодії з відповідними структурними 

підрозділами університету здійснити аналіз показників щодо кадрового складу, 

фінансування (за загальним і спеціальним фондом), обсягів коштів, спрямованих / 

залучених на придбання обладнання задля розвитку наукового напряму, кількості наукових 

публікацій у наукових виданнях, які індексуються у наукометричних базах «Scopus» та/або 

«Web of Science», кількості працівників (за основним місцем роботи), які є членами 



редакційних колегій наукових видань, які індексуються у наукометричних базах «Scopus» 

та/або «Web of Science».   

Термін: до 10 грудня 2021 року   

Відповідальні: завідувачі кафедр, декани факультетів   

6. Використовувати механізми конкурсного відбору, рейтингування НПП та 

матеріального заохочення для збільшення кількості публікацій у виданнях, що 

індексуються у наукометричних базах «Scopus» та/або «Web of Science», у виданнях, що 

включені до Переліку наукових фахових видань України категорій «А» та «Б», а також у 

зарубіжних періодичних наукових виданнях країн Організації економічного 

співробітництва та розвитку:   

за підсумками 2021 року – на 3 %   

за підсумками 2022 року – на 6 %   

за підсумками 2023 року – на 9 %    

за підсумками 2024 року – на 12 %   

Термін: щорічно   

Відповідальні: завідувачі кафедр, декани факультетів   

7. Активізувати участь здобувачів вищої освіти, у т.ч. молодих вчених університету в 

науково-дослідних проєктах, що розробляються на кафедрах, забезпечити збільшення 

кількості здобувачів вищої освіти у порівнянні із відповідним показником за підсумками 

2020 року:    

за підсумками 2021 року – 1 %   

за підсумками 2022 року – 1 %   

за підсумками 2023 року – 1 %   

за підсумками 2024 року – 1 %   

Термін: протягом відповідного року   

Відповідальні: завідувачі кафедр, декани факультетів  

  

Щодо питання «Про модернізацію та відкриття освітніх програм за рівнями вищої 

освіти та спеціальностями університету» 

 

УХВАЛИЛИ:  

1. Інформацію взяти до відома.  

2. Відповідно до п. 3.5, 3.6 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   

Припинити набір з 2022 р. та закрити відповідно з випуском здобувачів вищої освіти 

у  2022 році такі ОПП   

за першим (бакалаврським) рівнем   

Код та назва спеціальності    Назва ОПП   

014 Середня освіта. Українська мова і 

література  

Середня освіта. Українська мова і 

література  

014 Середня освіта. Німецька мова і 

література  

Середня освіта. 

Німецька і новогрецька мови, 

зарубіжна література. 

 

014 Середня освіта. Російська мова і 

література 

 

Російська і англійська мови 

035 Філологія  Філологія. Українська мова та література  

  

  



за другим (магістерським) рівнем  

Код та назва спеціальності    Назва ОПП   

012 Дошкільна освіта  Дошкільна освіта  

035 Філологія  

Філологія. Мова та література 

(новогрецька)   

Філологія. Переклад (новогрецька)   

Філологія. Переклад (англійська)    

Філологія. Мова та література (російська)    

Філологія. Переклад 

(українська, російська, польська)  

Філологія. Переклад (італійська)    

  

  

Ввести в дію з 01 вересня 2022 р. такі ОПП  

за першим (бакалаврським) рівнем  

Код та назва 

спеціальності    

Перелік  

спеціалізацій підготовки 

здобувачів вищої освіти 

ступенів бакалавра та магістра 

за спеціальністю 035 

«Філологія»  

  

Назва ОПП   

014 Середня 

освіта  

014.01 Середня освіта. Українська 

мова і література  

Середня освіта. Українська мова і 

література, зарубіжна література 

014 Середня 

освіта 

014.022 Середня освіта. Німецька 

мова і література 

Середня освіта. Мова і література 

(німецька) 

035 Філологія  035.01 українська мова та літерат

ура  

Філологія. Українська мова та 

література, редагування 

  

за другим (магістерським) рівнем  

Код та назва 

спеціальності    

Перелік  

спеціалізацій підготовки 

здобувачів вищої освіти 

ступенів бакалавра та магістра 

за спеціальністю 035 

«Філологія»  

Назва ОПП   

   Шифр та назва     

012 Дошкільна 

освіта  

  

  Дошкільна освіта. Логопедія  

  

035 Філологія  

   

   

035.081  

новогрецька мова і література 

(переклад включно)  

   

Переклад і міжкультурна комунікація 

(новогрецька, англійська)   

  

035.041 германські мови та літера

тури (переклад включно), перша 

– англійська  

   

Філологія. Переклад (англійська, 

німецька)   



035.034  

слов’янські мови та літератури (п

ереклад включно), перша 

- російська  

Прикладні філологічні студії (російськ

а, польська, англійська)   

   

   

035.052  

романські мови та літератури  

(переклад включно), перша 

- італійська  

  

   

Перекладознавчі студії: італійська мова 

та культура, англійська мова   

   

  

  

3. Відповідно до п. 3.3. 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   

Ввести в дію з 01 вересня 2022 р. такі ОПП  

за першим (бакалаврським) рівнем 

Код та назва спеціальності    Назва ОПП   

014 Середня освіта. Біологія та здоров’я 

людини 

 

Середня освіта. Біологія 

 

 

за другим (магістерським) рівнем  

Код та назва спеціальності    Назва ОПП   

013 Початкова освіта  Початкова освіта  

Ввести в дію з 01 вересня 2022 р. такі ОНП  

за третім (освітньо-науковим) рівнем  

  

Код та назва спеціальності    Назва ОНП   

034 Культурологія  Культурологія  

035 Філологія  Порівняльне літературознавство  

 

Щодо питання «Про рекомендацію до затвердження» 

 

УХВАЛИЛИ:  

Рекомендувати до затвердження вченою радою МДУ   

  

Професійну програму семінару-практикуму з підготовки до складання іспиту на 

рівень володіння державною мовою для осіб, що претендують на посади державної служби  

Програми щорічного загальноуніверситетського міждисциплінарного науково-

методичного семінару «Школа педагогічної майстерності викладачів».  

  

  

 


