
РІШЕННЯ РАДИ З ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ МДУ 

від 09.02.2022  № 3 

 

 

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. Надавати інформацію щодо необхідності укладання/подовження дії договрів про 

співробітництво до юридичного відділу.   

Відповідальні: завідувачі кафедр, начальник юридичного відділу Вікторія 

ЛУКОВКА  

Термін: за 2 місяці до закінчення терміну дії договору  

3. 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 Рад з якості факультетів та навчально-

наукового інституту управління;  

 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   

4. Активізувати співробітництво із закладами вищої освіти (шляхом проведення 

аудиторних занять (лекційних, практичних/семінарських/лабораторних робіт), 

залучення до моніторингу ОП, проведення науково-комунікативних заходів тощо) 

кафедрам раціонального природокористування та охорони навколишнього 

середовища, приватно-правових дисциплін, публічно-правових дисциплін, 

фізичного виховання, спорту та здоров’я людини, системного аналізу та 

інформаційних технологій. Заслухати результати співробітництва зазначених 

кафедр на засіданні Ради з якості у червні 2022 р. (08.06.2022 р.)  

Відповідальні: декан економіко-правового факультету Роман ТОЛПЕЖНІКОВ, 

декан психолого-педагогічного факультету Леніна ЗАДОРОЖНА-КНЯГНИЦЬКА 

завідувачі кафедр раціонального природокористування та охорони навколишнього 

середовища, приватно-правових дисциплін, публічно-правових дисциплін, 

системного аналізу та інформаційних технологій, фізичного виховання, спорту та 

здоров’я людини.  

Термін: подання матеріалів – до 20.05.2022, розгляд питання – 08.06.2022  

5. Заслухати результати співробітництва із закладами вищої освіти кафедр навчально-

наукового інституту управління та кафедр, утворених у складі економіко-правового 

факультету, на засіданні Ради з якості у червні 2022 р. (08.06.2022)  



Відповідальні: проректор з науково-педагогічної роботи (з питань діяльності 

навчально-наукового інституту управління) Валентина ТОКАРЄВА, завідувачі 

кафедр публічного управління та адміністрування, фінансів та обліку, маркетингу, 

соціального управління, управління персоналом та економіки підприємства, 

галузевого менеджменту.  

Термін: подання матеріалів – до 20.05.2022, розгляд питання – 08.06.2022  

 

 

Щодо питання «Про забезпечення академічної доброчесності в МДУ» 

 

УХВАЛИЛИ:  

1. Інформацію про забезпечення академічної доброчесності в МДУ взяти до відома.  

2. Забезпечити ознайомлення та підписання Декларацій про дотримання академічної 

доброчесності здобувачами вищої освіти МДУ.  

Відповідальні: декани факультетів Світлана БЕЗЧОТНІКОВА, Вікторія ЛИСАК, 

Ганна ТРИФОНОВА, Юлія ЖАРІКОВА, Леніна ЗАДОРОЖНА-КНЯГНИЦЬКА, 

Роман ТОЛПЕЖНІКОВ, проректор з науково-педагогічної роботи (з питань 

діяльності навчально-наукового інституту управління) Валентина ТОКАРЄВА, 

завідувачі кафедр, куратори академічних груп.  

Термін: з 21.02.2022 до 31.03.2022  

3. Забезпечити ознайомлення та підписання Декларацій про дотримання академічної 

доброчесності науково-педагогічними працівниками МДУ.  

Відповідальні: декани факультетів Світлана БЕЗЧОТНІКОВА, Вікторія ЛИСАК, 

Ганна ТРИФОНОВА, Юлія ЖАРІКОВА, Леніна ЗАДОРОЖНА-КНЯГНИЦЬКА, 

Роман ТОЛПЕЖНІКОВ, проректор з науково-педагогічної роботи (з питань 

діяльності навчально-наукового інституту управління) Валентина ТОКАРЄВА, 

завідувачі кафедр, заступники директора навчально-наукового інституту 

управління.  

Термін: з 21.02.2022 до 30.04.2022  

4. Ознайомлювати здобувачів з безкоштовними сервісами, що забезпечують перевірку 

робіт на плагіат.  

Відповідальні: куратори академічних груп, співробітники наукової бібліотеки 

МДУ  

Термін: протягом ІІ семестру 2021-2022 н.р.  

 

Щодо питання «Про проведення кафедральних, факультетських та 

міжфакультетських науково-методичних семінарів, круглих столів, в тому числі з 

питань опитування здобувачів вищої освіти, випускників щодо якості організації 

освітнього процесу при вивченні навчальних дисциплін, з питань академічної 

доброчесності» 

 

УХВАЛИЛИ:  

1.  Інформацію голів Рад з якості факультетів про проведення кафедральних, 

факультетських та міжфакультетських науково-методичних семінарів, круглих 

столів, в тому числі з питань опитування здобувачів вищої освіти, випускників щодо 

якості організації освітнього процесу при вивченні навчальних дисциплін, з питань 

академічної доброчесності взяти до відома.   

2. 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.   

Відповідальні: декани факультетів Світлана БЕЗЧОТНІКОВА, Вікторія ЛИСАК, 

Ганна ТРИФОНОВА, Юлія ЖАРІКОВА, Леніна ЗАДОРОЖНА-КНЯГНИЦЬКА, 



Роман ТОЛПЕЖНІКОВ, проректор з науково-педагогічної роботи (з питань 

діяльності навчально-наукового інституту управління) Валентина ТОКАРЄВА, 

завідувачі кафедр.   

Термін: протягом 2022 р.   

3. Продовжити практику проведення міжкафедральних та міжфакультетських 

семінарів щодо забезпечення якості вищої освіти.  

Відповідальні:  декани факультетів Світлана БЕЗЧОТНІКОВА, Вікторія ЛИСАК, 

Ганна ТРИФОНОВА, Юлія ЖАРІКОВА, Леніна ЗАДОРОЖНА-КНЯГНИЦЬКА, 

Роман ТОЛПЕЖНІКОВ, проректор з науково-педагогічної роботи (з питань 

діяльності навчально-наукового інституту управління) Валентина ТОКАРЄВА, 

завідувачі кафедр.   

Термін: не менше ніж один раз на семестр.   

4. Активізувати проведення кафедральних семінарів кафедрам раціонального 

природокористування та охорони навколишнього середовища, приватно-правових 

дисциплін, публічно-правових дисциплін, фізичного виховання, спорту та здоров’я 

людини  

Відповідальні: декан економіко-правового факультету Роман ТОЛПЕЖНІКОВ, 

декан психолого-педагогічного факультету Леніна ЗАДОРОЖНА-КНЯГНИЦЬКА, 

завідувачі кафедр раціонального природокористування та охорони навколишнього 

середовища, приватно-правових дисциплін, публічно-правових дисциплін, 

фізичного виховання, спорту та здоров’я людини.  

Термін: до кінця 2021-2022 навч. року  

  

Щодо питання «Про підготовку здобувачів вищої освіти МДУ до участі у ІІ турі 

Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей знань та 

спеціальностей та ІІ етапі Всеукраїнських студентських олімпіад  у 2021-2022 навч. 

році» 

УХВАЛИЛИ:  

1. Продовжити роботу щодо підготовки здобувачів вищої освіти для участі у 

підсумкових (відео-) конференціях, зокрема:    

- надати студентам-учасникам II туру ВКСНР методичну допомогу в підготовці 

доповіді та презентації за тематикою наукової роботи;    

- заслухати доповіді студентів-учасників II туру ВКСНР на засіданнях студентських 

наукових товариств   

Відповідальні: керівники студентських наукових товариств   

Термін: лютий-квітень 2022 року    

2.  На час проведення підсумкових (відео-) конференцій забезпечити студентів-

учасників II туру ВКСНР обладнаним комп’ютерним робочим місцем зі стабільним 

доступом до мережі інтернет.   

Відповідальні: завідувачі кафедр, наукові керівники, начальник відділу технічних 

засобів навчання Андрій ЧУРАЄВ    

Термін: відповідно до графіку проведення (відео-) конференцій    

3.  Сприяти участі членів конкурсних комісій з числа представників МДУ у засіданнях 

конкурсних комісій у базових ЗВО.    

Відповідальні: перший проректор Олена БУЛАТОВА,  декани факультетів Світлана 

БЕЗЧОТНІКОВА, Вікторія ЛИСАК, Ганна ТРИФОНОВА, Юлія ЖАРІКОВА, 

Леніна ЗАДОРОЖНА-КНЯГНИЦЬКА, Роман ТОЛПЕЖНІКОВ, проректор з 

науково-педагогічної роботи (з питань діяльності навчально-наукового інституту 

управління) Валентина ТОКАРЄВА, завідувачі кафедр.   

Термін: відповідно до графіку проведення засідань    



4.  У разі виявлення фактів недооцінювання студентських наукових робіт, які 

презентувались на заключному етапі II туру в базових ЗВО, надати студентам 

допомогу для підготовки апеляцій.    

Відповідальні: наукові керівники    

Термін: у визначений для подання апеляцій термін    

5.  Стимулювати студентів розробляти актуальні теми прикладного характеру; 

проводити консультації з партнерами університету та установами міста щодо 

напрямків досліджень в рамках реалізації концепції дуальної освіти, що передбачає 

поєднання теорії з практикою, освіти з виробництвом.   

Відповідальні:  декани факультетів Світлана БЕЗЧОТНІКОВА, Вікторія ЛИСАК, 

Ганна ТРИФОНОВА, Юлія ЖАРІКОВА, Леніна ЗАДОРОЖНА-КНЯГНИЦЬКА, 

Роман ТОЛПЕЖНІКОВ, проректор з науково-педагогічної роботи (з питань 

діяльності навчально-наукового інституту управління) Валентина ТОКАРЄВА, 

завідувачі кафедр.   

Термін: постійно   

6.  Забезпечити дотримання основних принципів академічної доброчесності при 

підготовці конкурсних робіт.   

Відповідальні:  декани факультетів Світлана БЕЗЧОТНІКОВА, Вікторія ЛИСАК, 

Ганна ТРИФОНОВА, Юлія ЖАРІКОВА, Леніна ЗАДОРОЖНА-КНЯГНИЦЬКА, 

Роман ТОЛПЕЖНІКОВ, проректор з науково-педагогічної роботи (з питань 

діяльності навчально-наукового інституту управління) Валентина ТОКАРЄВА, 

завідувачі кафедр.   

Термін: постійно   

7.  З метою підвищення якості робіт, що направляються на ІІ тур ВКСНР розробити 

рекомендації для забезпечення конкурсної ситуації при проведенні І туру, зокрема з 

урахуванням контингенту студентів, які навчаються за відповідними 

спеціальностями.    

Відповідальні:  декани факультетів Світлана БЕЗЧОТНІКОВА, Вікторія ЛИСАК, 

Ганна ТРИФОНОВА, Юлія ЖАРІКОВА, Леніна ЗАДОРОЖНА-КНЯГНИЦЬКА, 

Роман ТОЛПЕЖНІКОВ, проректор з науково-педагогічної роботи (з питань 

діяльності навчально-наукового інституту управління) Валентина ТОКАРЄВА, 

завідувачі кафедр.   

Термін: постійно    

8. Підготувати пропозиції-подання щодо заохочення студентів за досягнуті результати 

участі у ІІ турі ВКСНР, міжнародних конкурсах (2020-2021) та Міжнародних СО 

(2020-2021).    

Відповідальні: перший проректор Олена БУЛАТОВА,  декани факультетів Світлана 

БЕЗЧОТНІКОВА, Вікторія ЛИСАК, Ганна ТРИФОНОВА, Юлія ЖАРІКОВА, 

Леніна ЗАДОРОЖНА-КНЯГНИЦЬКА, Роман ТОЛПЕЖНІКОВ, проректор з 

науково-педагогічної роботи (з питань діяльності навчально-наукового інституту 

управління) Валентина ТОКАРЄВА, завідувачі кафедр  

Термін: до 30.06.2022   

  

Щодо питання «Про матеріально-технічні ресурси (в т.ч. програмне забезпечення), 

необхідні для викладання навчальних дисциплін за освітніми програмами 

спеціальностей університету першого (бакалаврського) рівня» 

 

УХВАЛИЛИ:  

1. Інформацію деканів взяти до відома.   

2. Проаналізувати та заслухати на засіданні РЯВО у квітні 2022 р. наявність наявного 

мультимедійного обладнання або іншого спеціального обладнання на факультетах 

та навчально-науковому інституті.  



Відповідальні: декани факультетів Світлана БЕЗЧОТНІКОВА, Вікторія ЛИСАК, 

Ганна ТРИФОНОВА, Юлія ЖАРІКОВА, Леніна ЗАДОРОЖНА-КНЯГНИЦЬКА, 

Роман ТОЛПЕЖНІКОВ, проректор з науково-педагогічної роботи (з питань 

діяльності навчально-наукового інституту управління) Валентина ТОКАРЄВА  

Термін: 08.04.2022  

3. Розробити загальноуніверситетський План модернізації МТЗ на підставі Планів, 

розроблених факультетами.  

Відповідальні: начальник відділу технічних засобів навчання Андрій ЧУРАЄВ 

Термін: до 01.03.2022  

  

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

навчально-методичної літератури» 

 

 

УХВАЛИЛИ:  

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

видання:  

- Стратегічний менеджмент: Навчальний посібник / А.В. Балабаниць, М.О. 

Горбашевська, Л.А. Кислова, В.М. Мацука, Ф.Л. Перепадя; За заг. ред. д-ра екон. 

наук, проф. Балабаниць А.В. – М.: МДУ, 2022. – 343 с.   

- Тимофєєва І.Б. Методика викладання інтегрованого курсу «Я досліджую світ» 

(природнича освітня галузь). Навчально-методичний посібник для здобувачів вищої 

освіти за освітнім ступенем «Бакалавр» спеціальності 013 Початкова освіта. 

Маріуполь: МДУ, 2022. 124 с.    

- Задорожна-Княгницька Л.В., Нетреба М.М., Бодик О.П. “Педагогіка вищої школи”. 

Навчальний посібник. 310 с.  

- Комп’ютерна графіка та моделювання: навчальний посібник для здобувачів вищої 

освіти з галузі знань 12 “Інформаційні технології” першого (бакалаврського) рівня 

вищої освіти / Т.В.Шабельник, Ю.А.Лазаревська, В.В.Кицман Маріупольський 

державний університет, кафедра системного аналізу та комп’ютерних технологій. - 

Маріуполь: МДУ, 2022. - 208 с. 

- Дискретна математика: навчальний посібник для здобувачів вищої освіти з галузі 

знань 12 “Інформаційні технології” першого (бакалаврського) рівня вищої освіти / 

Н.Ю.Ротаньова, О.Ф.Дяченко, Маріупольський державний університет, кафедра 

системного аналізу та комп’ютерних технологій. - Маріуполь: МДУ, 2022. - 206 с.   

- Шебаніц Д. Особливості реалізації конституційних прав і свобод громадян України 

в період пандемії: навчально-методичний посібник. Маріуполь: МДУ, 2022. 95 с.  

- Топузов В.І. Юридична клінічна діяльність та професійна етика: Навчально-

методичний посібник для здобувачів вищої освіти, керівників і викладачів 

юридичних клінік. Маріуполь: МДУ, 2022. 138 с.    

2. Створити робочу груп із внесення змін до «Положення про підготовку наукових, 

навчальних та навчально-методичних видань у Маріупольському державному 

університеті» у складі Педченко О.В., Зіміна М.В., Чередніченко І.В. Робочій групі 

надати пропозиції щодо змін до «Положення про підготовку наукових, навчальних 

та навчально-методичних видань у Маріупольському державному університеті» до 

01.03.2022 

Відповідальні: члени робочої групи Олена ПЕДЧЕНКО, Марія ЗІМІНА, Інна 

ЧЕРЕДНІЧЕНКО 

Термін: до 01.03.2022  

  

 

 



Щодо питання «Про затвердження складу, плану роботи, плану видання 

наукової, науково-методичної та навчально-методичної літератури Ради з 

якості вищої освіти навчально-наукового інституту управління 

Маріупольського державного університету на 2021-2022 н.р.» 

 

УХВАЛИЛИ:  

1. Затвердити склад Ради з якості навчально-наукового інституту управління на 2021-

2022 н.р. (Додаток 1). Видати відповідне розпорядження в навчально-науковому інституті 

управління.  

Відповідальні: декани факультетів  

Термін: до 11.02.2022  

2. Затвердити план роботи Ради з якості навчально-наукового інституту управління на 2021-

2022 н.р. (Додаток 2). Забезпечити виконання плану роботи Ради якості навчально-

наукового інституту.   

Відповідальні: голова Ради - проректор з науково-педагогічної роботи (з питань діяльності 

навчально-наукового інституту управління) Валентина ТОКАРЄВА  

Термін: згідно з планами роботи  

3. Забезпечити розміщення інформації про роботу Ради з якості протягом навчального року 

на сайті навчально-наукового інституту управління  

Відповідальні: голова та секретар Ради інституту  

Термін: згідно з планами роботи.  

4. Заслухати звіт про роботу Ради якості навчально-наукового інституту управління на 

засіданні РЯВО (08.06.2022)  

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

літератури університету на 2021-2022 н.р. (Додаток 3)  

6. Забезпечити своєчасне подання до РЯВО пакету документів, необхідних для експертизи 

підручників, навчальних і навчально-методичних посібників та надання рекомендації до 

їхнього затвердження.  

Відповідальні: проректор з науково-педагогічної роботи (з питань діяльності навчально-

наукового інституту управління) Валентина ТОКАРЄВА  

Термін: протягом навчального року.   

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

та навчально-методичної літератури  

Відповідальні: проректор з науково-педагогічної роботи (з питань діяльності навчально-

наукового інституту управління) Валентина ТОКАРЄВА, заступники директора, завідувачі 

кафедр  

Термін: протягом 2021-2022 н.р.  

4. Рекомендувати Раді з якості навчально-наукового інституту управління розробляти 

перспективні (2-3 річні) плани видань (з урахуванням контрактів науково-педагогічних 

працівників кафедр)  

  

Щодо питання «Про стан виконання Плану заходів щодо усунення недоліків 

проходження акредитації ОП Кібербезпека першого (бакалаврського) рівня» 

 

УХВАЛИЛИ:  

1. Інформацію прийняти до відома.  

2. Продовжити виконання Плану заходів. Заслухати результати виконання на 

засіданні Ради з якості у квітні 2022 р. (06.04.2022)  

Відповідальні:  декан економіко-правового факультету Роман ТОЛПЕЖНІКОВ, 

завідувач кафедри системного аналізу та інформаційних технологій Тетяна 

ШАБЕЛЬНИК, гарант ОП Сергій КРІВЕНКО   

Термін: 06.04.2022 

http://mdu.in.ua/Dokumenty/jakist-osvity/plan_zakhodiv.pdf
http://mdu.in.ua/Dokumenty/jakist-osvity/plan_zakhodiv.pdf


Щодо питання «Про внесення змін до ОП Кібербезпека першого 

(бакалаврського) рівня у зв'язку із внесенням змін до стандарту вищої освіти 

за спеціальністю 125 Кібербезпека для першого (бакалаврського) рівня» 

 

УХВАЛИЛИ:  

У зв'язку із внесенням змін до стандарту вищої освіти за спеціальністю 125 

Кібербезпека для першого (бакалаврського) рівня відповідно до наказу МОН № 26 

від 13.01.2022 р. “Про внесення змін до деяких стандартів вищої освіти”   

1. Внести зміни до ОПП «Кібербезпека» для здобувачів вищої освіти 2021, 2020, 2019, 

2018 років вступу, виклавши розділ VІI Форми атестації здобувачів вищої освіти у такій 

редакції  

Форми атестації здобувачів вищої 

освіти  
  

Атестація здійснюється у формі єдиного 

державного кваліфікаційного іспиту.  

  

Вимоги до єдиного державного 

кваліфікаційного іспиту  

Єдиний державний кваліфікаційний іспит 

передбачає оцінювання досягнень 

результатів навчання, визначених цим 

стандартом та освітньою програмою.  

2. Розподілити кредитне навантаження, виділене для здобувачів 4 курсу на підготовку, 

виконання та захист кваліфікаційної роботи (6 кредитів ЄКТС) на виконання курсової 

роботи. Скасувати наказ про затвердження тем та призначення керівників 

кваліфікаційних робіт. Кафедрі здійснити заходи з призначення керівників курсових 

робіт.  

Відповідальні: декан економіко-правового факультету Роман ТОЛПЕЖНІКОВ, 

завідувач кафедри системного аналізу та інформаційних технологій Тетяна 

ШАБЕЛЬНИК, гарант ОПП «Кібербезпека» Сергій КРІВЕНКО  

Термін: до 11.02.2022  

3. Здійснити моніторинг та перегляд ОПП «Кібербезпека» для здобувачів вищої освіти 

2021, 2020, 2019 років вступу  щодо перерозподілу кредитів, оформлення структурно-

логічної схеми тощо.  

Відповідальні: декан економіко-правового факультету Роман ТОЛПЕЖНІКОВ, 

завідувач кафедри системного аналізу та інформаційних технологій Тетяна 

ШАБЕЛЬНИК, гарант ОПП «Кібербезпека» Сергій КРІВЕНКО  

Термін: до 01.03.2022  

 

Щодо питання «Про упорядкування переліку програм курсів підвищення 

кваліфікації державних службовців та посадових осіб органів місцевого 

самоврядування» 

 

УХВАЛИЛИ:  

 

1. Інформацію помічника проректора з науково-педагогічної роботи Лідії 

КОРОБЧЕНКО взяти до відома.  

2. Упорядкувати програми курсів підвищення кваліфікації державних службовців та 

посадових осіб органів місцевого самоврядування відповідно до Додатку.   

  

 

 

 
 

http://mdu.in.ua/Dokumenty/jakist-osvity/plan_zakhodiv.pdf
http://mdu.in.ua/Dokumenty/jakist-osvity/plan_zakhodiv.pdf
http://mdu.in.ua/Dokumenty/jakist-osvity/plan_zakhodiv.pdf
http://mdu.in.ua/Dokumenty/jakist-osvity/plan_zakhodiv.pdf


Щодо питання «Про перевірку робочих програм навчальних дисциплін освітніх 

програм спеціальностей університету» 

 

УХВАЛИЛИ:  

 

1. Інформацію начальника навчально-методичного центру Марії ЗІМІНОЇ взяти до 

відома.  

2. З метою забезпечення якісних освітніх послуг:  

- неухильно дотримуватись вимог Положення про робочу програму навчальної 

дисципліни в Маріупольському державному університеті  
Відповідальні:  науково-педагогічні працівники, гаранти ОП, завідувачі кафедр  

- здійснювати перевірку готовності РПНД до початку навчального року  

Відповідальні:  декани факультетів Світлана БЕЗЧОТНІКОВА, Вікторія ЛИСАК, 

Ганна ТРИФОНОВА, Юлія ЖАРІКОВА, Леніна ЗАДОРОЖНА-КНЯГНИЦЬКА, 

Роман ТОЛПЕЖНІКОВ, проректор з науково-педагогічної роботи (з питань 

діяльності навчально-наукового інституту управління) Валентина ТОКАРЄВА, 

завідувачі кафедр.   

Термін: щорічно, до 01 вересня   

3. Провести факультетські методичні семінарі щодо інноваційних методів викладання, 

самостійної роботи здобувача вищої освіти тощо. Інформацію заслухати на засіданні 

РЯВО у квітні 2022 р. (06.04.2022)  

Відповідальні:  декани факультетів Світлана БЕЗЧОТНІКОВА, Вікторія ЛИСАК, 

Ганна ТРИФОНОВА, Юлія ЖАРІКОВА, Леніна ЗАДОРОЖНА-КНЯГНИЦЬКА, 

Роман ТОЛПЕЖНІКОВ, проректор з науково-педагогічної роботи (з питань 

діяльності навчально-наукового інституту управління) Валентина ТОКАРЄВА 

Термін: до 06.04.2022.  

 

Щодо питання «Про рекомендацію до затвердження» 

 

УХВАЛИЛИ:  

 

 Рекомендувати до затвердження вченою радою МДУ   

- Положення про підготовку та експертизу дистанційних курсів у 

Маріупольському державному університеті (у новій редакції)  

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

додатка до них, академічних довідок у МДУ (у новій редакції)  

- Каталог елективних дисциплін циклу загальної підготовки  

- зміни до «Положення про курси підвищення кваліфікації працівників  закладів 

освіти, підприємств, установ, організацій на базі Маріупольського державного 

університету».  

- Загальна короткострокова програма підвищення кваліфікації “Європейська 

інтеграція” (1 кредит ЄКТС)  

- Загальна короткострокова програма підвищення кваліфікації “Впровадження 

змін та прийняття ефективних рішень” (1 кредит ЄКТС)  

- Загальна короткострокова програма підвищення кваліфікації “Сприйняття змін 

та інновацій” (1 кредит ЄКТС)  

- Робоча програма з англійської мови для вступу на ОС «Магістр»;  

- Робоча програма з логіки для вступу на ОС «Магістр»;  

- Робоча програма з дисципліни географія;  

- Робоча програма з дисципліни англійська мова (дошкільники);  
- Робоча програма з дисципліни англійська мова (1-2 клас);  

- Робоча програма з дисципліни англійська мова (3 клас);  



- Робоча програма з дисципліни англійська мова (4-5 клас);  

- Робоча програма з дисципліни англійська мова (6 клас);  

- Робоча програма з дисципліни англійська мова (7-8 клас);  

- Робоча програма з дисципліни англійська мова (9-10 клас)  

 

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. 3.3. 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   

022 Дизайн  Дизайн  

  

 

 


