
РІШЕННЯ РАДИ З ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ МДУ 

від 24.06.2022  № 5 

 
Щодо питання « Про моніторинг освітніх програм та навчальних планів 

підготовки за рівнями вищої освіти» 

 

ВИСТУПИЛИ:  

 

Олена ЧЕРНИШ, Валентина ДЯТЛОВА щодо показників набору та контингент 

здобувачів ОП «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності», «Менеджмент 

невиробничої сфери» у 2018-2021 рр., кадрового складу кафедри галузевого менеджменту.  

Денис ТАРАСЕНКО щодо доцільності продовження набору на ОП «Адміністративний 

менеджмент». 

Микола ТРОФИМЕНКО щодо необхідності призупинення набору у 2022 р. на освітні 

програми за другим (магістерським) рівнем «Менеджмент невиробничої сфери», 

«Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності», «Адміністративний менеджмент» в 

умовах тимчасового переміщення університету. 

 

УХВАЛИЛИ:  

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

рівнями вищої освіти» взяти до відома. 

2. На виконання рішення Вченої ради МДУ (протокол № 12 від 27.05.2022), зокрема 

Програми аудиту наявних ресурсів функціонування МДУ в умовах переміщення на 

підставі проведеного аналізу контингенту здобувачів, кадрового забезпечення 

 

2.1. Відповідно до п. 3.5, 3.6 Положення про розробку, моніторинг, перегляд, 

удосконалення та закриття освітніх програм в Маріупольському державному університеті  

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

такі ОПП   

- за першим (бакалаврським) рівнем   

«Середня освіта. Мова і література (німецька)» 

«Філологія (німецька, англійська)» 

«Філологія (англійська, французька)» 

«Комп’ютерні науки» 

 

- за другим (магістерським) рівнем 

«Середня освіта. Мова і література (російська)» 

«Філологія. Мова та література (німецька)» 

«Середня освіта. Мова і література (німецька)» 

 

2.2. Відповідно до п. 3.6.13 Положення про розробку, моніторинг, перегляд, 

удосконалення та закриття освітніх програм в Маріупольському державному університеті 

Не здійснювати набір у 2022 р. на такі ОП 

- за першим (бакалаврським) рівнем   

«Прикладна філологія (російська, англійська)» 

«Середня освіта. Біологія» 

  

- за другим (магістерським) рівнем  

«Менеджмент невиробничої сфери» 

«Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» 

«Адміністративний менеджмент» 



 

3. Рекомендувати до затвердження Вченою радою такі освітні програми за першим 

(бакалаврським), другим (магістерським), третім (освітньо-науковим) рівнями ВО 

для вступу 2022 (згідно з Додатком 1). 

4. Відповідно до проведеного моніторингу освітніх програм на підставі п. 9.2. наказу 

МДУ № 339 від 11.11.2021 «Про організацію освітнього процесу у зв’язку із 

реорганізацією ДонДУУ», 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 рекомендувати до 

затвердження Вченою радою МДУ освітні програми для 2-4 курсів першого 

(бакалаврського) рівня ВО (згідно з Додатком 2). 

 

Щодо питання «Про рекомендацію до затвердження освітньо-наукових 

програм та навчальних планів за третім (освітньо-науковим) рівнем вищої 

освіти» 

 

УХВАЛИЛИ:  

З метою приведення освітньо-наукових програм у відповідність до чинного 

Положення про розробку, моніторинг, перегляд, удосконалення та закриття освітніх 

програм у Маріупольському державному університеті  (затверджено протоколом засідання 

Вченої ради МДУ від 23.12.2020 № 7, введено в дію наказом МДУ 28.12.2020 № 326) та за 

результатами проведеного моніторингу  

Рекомендувати до затвердження вченою радою МДУ    

- освітньо-наукову програму «Економіка» (ID ЄДЕБО 39533, гарант ОНП – д.е.н., 

доцент Толпежніков Р.О.)  та навчальний план на 2022-2023 н.р. для  третього 

(освітньо-наукового) рівня за спеціальністю 051 «Економіка» (додається) 

- освітньо-наукову програму «Публічне управління та адміністрування» (ID ЄДЕБО 

39536, гарант ОНП – д.е.н., доцент Чечель А.О.) та навчальний плану на 2022- 2023 

н.р. для  третього (освітньо-наукового) рівня  за спеціальністю 281 «Публічне 

управління та адміністрування» (додається) 

- освітньо-наукову програму «Менеджмент» (ID ЄДЕБО 461, гарант ОНП – д.е.н., 

професор Дятлова В.В.) та навчальний план на 2022-2023 н.р. для  третього 

(освітньо-наукового) рівня  за спеціальністю 073 «Менеджмент» (додається) 

Підстава: виконання рішення Вченої ради МДУ від 17.06.2022, прот. № 13, 

здійснення моніторингу. 

 

Щодо питання «Про рекомендацію до затвердження Положення про Порядок 

реалізації права на академічну мобільність учасниками освітнього процесу МДУ» 

 

УХВАЛИЛИ:  

Рекомендувати до затвердження Вченою радою МДУ  

Положення про Порядок реалізації права на академічну мобільність учасниками 

освітнього процесу МДУ 

 

Щодо питання «Про доцільність внесення змін до Положення про навчально-

методичний центр Маріупольського державного університету» 

 

ВИСТУПИЛИ:  



Інна ЧЕРЕДНІЧЕНКО щодо дублювання функцій відділу аспірантури та навчально-

методичного центру 

Тетяна МАРЕНА щодо організації освітнього процесу для здобувачів третього (освітньо-

наукового) рівня спільно двома відділами 

 

УХВАЛИЛИ:  

Схвалити зміни до Положення про навчально-методичний центр Маріупольського 

державного університету (протокол Вченої ради МДУ 02.12.2021 №6 введено в дію наказом 

МДУ 03.12.2021 №364) і клопотати перед Вченою радою про їх затвердження: 

 

Зміни до Положення про навчально-методичний центр 

Маріупольського державного університету 

Текст чинного Положення 

 

Запропоновані зміни до Положення 

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1. Навчально-методичний центр (далі – НМЦ) є одним 

із структурних підрозділів університету, діяльність 

якого спрямована на створення та забезпечення 

організаційно-методичних умов якісної підготовки 

здобувачів вищої освіти першого (бакалаврського) та 

другого (магістерського) рівнів вищої освіти 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1. Навчально-методичний центр (далі – НМЦ) 

є одним із структурних підрозділів 

університету, діяльність якого спрямована на 

створення та забезпечення організаційно-

методичних умов якісної підготовки здобувачів 

вищої освіти. 

2. ФУНКЦІЇ, ЗАВДАННЯ ТА ПОВНОВАЖЕННЯ 

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОГО ЦЕНТРУ 

У тексті Положення слова «студенти» в усіх 

відмінках і формах числа замінити словами 

«здобувачі вищої освіти» у відповідному 

відмінку і числі 4. ВЗАЄМОВІДНОСИНИ З ІНШИМИ 

СТРУКТУРНИМИ ПІДРОЗДІЛАМИ 

 

 

 


