
РІШЕННЯ   

Ради з якості вищої освіти МДУ від 07.12.2022 

Протокол № 2 
Щодо питання «Про розробку нової освітньої концепції МДУ» 

 

УХВАЛИЛИ:  

1. З метою реалізації оновленого Стратегічного плану МДУ 2021-2025 створити 

робочу групу з розробки і моніторингу реалізації нової освітньої концепції МДУ у 

складі 

- Булатова О.В. 

- Марена Т.В. 

- Шаульська Л.В. 

- Безчотнікова С.В. 

- Зіміна М.В. 

- Задорожна-Княгницька Л.В. 

- Лисак В.Ф. 

- Тарасенко Д.Л. 

- Толпежніков Р.О. 

- Трифонова Г.В. 

- Чередніченко І.В.  

2. Робочій групі розробити проєкт нової освітньої концепції та надати на розгляд Ради 

з якості вищої освіти 

Відповідальні: голова Робочої групи  

Термін: до 04.06.2023 

 

РІШЕННЯ   

Ради з якості вищої освіти МДУ від 07.12.2022 

Протокол № 2 

Щодо питання «Аналіз аудиту освітніх програм» 

 

УХВАЛИЛИ:  

1. Інформацію проректора з науково-педагогічної роботи Тетяни МАРЕНИ взяти до 

відома. 

2. З урахуванням запропонованої Матриці розподілу освітніх програм надати 

пропозиції щодо модернізації, закриття та відкриття освітніх програм для 

інвестиційних та слабких ОП та пропозиції щодо розподілу ліцензованого обсягу за 

ОП спеціальностей факультетів/навчально-наукового інституту управління 

Відповідальні: декани факультетів, директор ННІУ, завідувачі кафедр  

Термін: до 14.12.2022  

3. Сформувати проєкт Конкурсних пропозицій-2023 відповідно до наданих матеріалів. 

Відповідальні: декани факультетів, директор ННІУ, завідувачі кафедр, начальник 

НМВ Зіміна М.В., завідувач аспірантури Чередніченко І.В., відповідальний секретар 

приймальної комісії Демидова Ю.О. 

Термін: до 21.12.2022  

 

РІШЕННЯ   

Ради з якості вищої освіти МДУ від 07.12.2022 

Протокол № 2 



Щодо питання «Про стан організації практичної підготовки здобувачів вищої 

освіти у 2022-2023 навч. році» 

 

УХВАЛИЛИ:  

 

1. Інформацію щодо стану організації практичної підготовки здобувачів вищої освіти 

у 2022-2023 навч. році взяти до відома. 

2. Продовжити укладання договорів про співробітництво з потенційними 

роботодавцями з урахуванням тимчасового переміщення університету до м. Києва. 

Відповідальні: гаранти освітніх програм, декани факультетів Лисак В.Ф., 

Толпежніков Р.О., Задорожна-Княгницька Л.В., Безчотнікова С.В., Трифонова Г.В., 

директор ННІУ Тарасенко Д.Л., завідувачі кафедр. 

Термін: протягом 2022-2023 навч. року 

3. З метою забезпечення якості вищої освіти та освітніх послуг в умовах тимчасового 

переміщення дозволити  

- для здобувачів 4 курсів 2023 року випуску ОС «Бакалавр» зменшення кількості 

кредитів практичної підготовки, передбачених Положенням про проведення 

практик здобувачів вищої освіти Маріупольського державного університету, з 9 

кредитів (6 – виробнича практика; 3 – переддипломна практика) до 3 кредитів 

виробничої/переддипломної практики, за умови дотримання вимог стандарту 

щодо кількості кредитів практичної підготовки. 

- для здобувачів 1-3 курсів ОС «Бакалавр» та ОС «Магістр» проведення практик 

(навчальної та виробничої) на базі структурних підрозділів університету. 

Відповідальні: гаранти освітніх програм, декани факультетів Лисак В.Ф., 

Толпежніков Р.О., Задорожна-Княгницька Л.В., Безчотнікова С.В., Трифонова Г.В., 

директор ННІУ Тарасенко Д.Л., завідувачі кафедр. 

Термін: протягом 2022-2023 навч. року 

 

РІШЕННЯ   

Ради з якості вищої освіти МДУ від 07.12.2022 

Протокол № 2 

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

аудиторних занять за освітніми програмами спеціальностей університету та 

впровадження елементів дуальної освіти» 

 

УХВАЛИЛИ:  

 

1. Інформацію начальника навчально-методичного відділу Марії ЗІМІНОЇ 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, 

протокол № 1 від 31.08.2022)  

Відповідальні: завідувачі кафедр, гаранти ОП університету  

Термін:    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  

http://mdu.in.ua/Ucheb/normativnye/polozhennja_pro_provedennja_praktik.pdf
http://mdu.in.ua/Ucheb/normativnye/polozhennja_pro_provedennja_praktik.pdf


• 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, директор навчально-наукового інституту управління, 

завідувачі кафедр, гаранти освітніх програм  

Термін: протягом навчального року із відображенням у протоколах засідання кафедри / 

Ради з якості факультету / на сайті факультету / сторінках соціальних мереж кафедр та 

факультетів.  

 

РІШЕННЯ   

Ради з якості вищої освіти МДУ від 07.12.2022 

Протокол № 2 

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 зв’язку зі змінами у структурі МДУ, штатними змінами на кафедрах внести 

необхідні зміни до технічних завдань НДР, робота над якими продовжується, та 

припинити роботу над НДР: 

- «Порівняльні, лінгвокультурологічні та перекладацькі студії на матеріалі близько- та 

далеко-споріднених мов» (наук. кер. Пефтієва О .Ф.). 

- «Лексико-граматичні одиниці різноструктурних мов: зародження, функціонування та 

реалізація у мові та мовленні» (наук.кер. Гутнікова А.) 

- «Розвиток італійської мови, літератури та культури в сучасній та історичній площині» 

(наук.кер. Трифонова Г.В.)  

Термін: до 28.12.2022 

Відповідальні: завідувачі кафедр, контроль – декани факультетів 

3. Активізувати участь здобувачів у науково-дослідних роботах, що ведуться 

колективами кафедр, визначати та затверджувати тематику курсових, 

кваліфікаційних робіт магістра та дисертаційних робіт з урахуванням спеціалізації 

кафедр та на замовлення підприємств відповідно до укладених угод. 

Термін: щороку 

Відповідальні: завідувачі кафедр 

4. Активізувати роботу з укладання договорів про співпрацю з вітчизняними та 

міжнародними науковими установами, підприємствами та ЗВО на госпдоговірній 

основі; продовжувати роботу з підвищення кваліфікації науково-педагогічних 

працівників кафедр шляхом участі у онлайн-семінарах,  проходження стажування, 

захисту докторських дисертацій тощо  

Термін: щороку 

Відповідальні: завідувачі кафедр 

5. 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 

6. Забезпечити високий рівень досліджень з подальшою перспективою комерціалізації 

їх результатів, сприяти інтеграції наукових результатів у світовий освітньо-науковий 

простір, впровадженню науково-дослідних розробок кафедр у навчальний процес. 

Термін: щорічно  

Відповідальні: гаранти ОП, завідувачі кафедр, декани факультетів 

7. Поширити використання елементів дуальної освіти в науково-дослідній роботі 

здобувачів вищої освіти та активізувати залучення здобувачів вищої освіти до 

реалізації проєктів громадської участі за напрямками наукової роботи. 

Термін: щорічно 

Відповідальні: гаранти ОП, завідувачі кафедр, декани факультетів 

8. Актуалізувати освітньо-професійні та освітньо-наукові  програми підготовки 

здобувачів вищої освіти з урахуванням результатів опитувань за підсумками 2022 

року. 

Термін: щорічно 

Відповідальні: гаранти ОП, завідувачі кафедр, декани факультетів 

9. Активізувати роботу наукових колективів кафедр, ут.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 Іванець Т.М. 

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

кафедр за 2022 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» (за формами, що додаються: Відомості про наукову та науково-технічну 

діяльність за науковим напрямом; Перелік показників, за якими здійснюється оцінка 

результативності наукової (науково-технічної) діяльності за науковим напрямом та 

потенціалу розвитку цього наукового напряму; Відомості про наукові досягнення за 

напрямом; Перспективний план розвитку за напрямом) 

Термін: до 28 грудня 2022року 

Відповідальні: завідувачі кафедр, декани факультетів 

11. 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. 



Термін: щорічно 

Відповідальні: завідувачі кафедр, декани факультетів 

 

 

РІШЕННЯ   

Ради з якості вищої освіти МДУ від 07.12.2022 

Протокол № 2 

Щодо питання «Про формування пропозицій щодо 

обсягів прийому в докторантуру і аспірантуру на 2023 рік» 

 

УХВАЛИЛИ: 

Затвердити обсяги прийому у докторантуру  і аспірантуру на 2023 рік (додається) 

РІШЕННЯ   

Ради з якості вищої освіти МДУ від 07.12.2022 

Протокол № 2 

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/ наукові 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/ наукові консультанти   

Термін: протягом підготовки здобувачів вищої освіти  

4. Дотримуватися основних засад академічної доброчесності у науковій і освітній 

(педагогічній) діяльності.  

Відповідальні: наукові керівники / наукові 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, директор ННІУ (Вікторія ЛИСАК, Роман 

ТОЛПЕЖНІКОВ, Денис ТАРАСЕНКО), 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  
Термін: щорічно 



РІШЕННЯ   

Ради з якості вищої освіти МДУ від 07.12.2022 

Протокол № 2 

Щодо питання «Про розвиток навчання впродовж життя» 

 

УХВАЛИЛИ: 

1. Інформацію директора ЦРЛП Лідії КОРОБЧЕНКО взяти до відома. 

2. Забезпечити розміщення на сайті Університету актуальної інформації щодо 

впровадження нових програм курсів, тренінгів, майстер-класів, за якими здійснюється 

навчання слухачів на курсах підвищення кваліфікації.   

Відповідальні: директор ЦРЛП Лідія КОРОБЧЕНКО. 

Термін: протягом навчального року 

3. Забезпечити розробку нових програм курсів підвищення кваліфікації, тренінгів, майстер-

класів з метою підвищення рівня конкурентоспроможності ЦРЛП. 

Відповідальні: завідувачі кафедр, директор ЦРЛП Лідія КОРОБЧЕНКО. 

    Термін: травень 2023 р. 

4. Розробити проєкти «Положення про діяльність «Університету третього віку» та  

«Положення про Центр лідерства».  

Відповідальні: директор ЦРЛП Лідія КОРОБЧЕНКО, начальник юридичного відділу 

Вікторія ЛУКОВКА. 

Термін: травень 2023 р. 

 

РІШЕННЯ   

Ради з якості вищої освіти МДУ від 07.12.2022 

Протокол № 2 

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

навчально-методичної літератури» 

 

УХВАЛИЛИ: 

Рекомендувати до затвердження вченою радою МДУ  

- Зубченко О.С. Електоральна соціологія / Підручник для закладів вищої освіти. 

 

РІШЕННЯ   

Ради з якості вищої освіти МДУ від 07.12.2022 

Протокол № 2 
Щодо питання «Про рекомендацію до затвердження Програму щорічного 

загальноуніверситетського міждисциплінарного науково-методичного семінару «Школа 

педагогічної майстерності викладачів» на 2022-2023 н.р.» 

 

УХВАЛИЛИ: 

Рекомендувати до затвердження вченою радою МДУ Програму щорічного 

загальноуніверситетського міждисциплінарного науково-методичного семінару «Школа 

педагогічної майстерності викладачів» на 2022-2023 н.р. 

 

РІШЕННЯ   



Ради з якості вищої освіти МДУ від 07.12.2022 

Протокол № 2 

Щодо питання «Про затвердження Анкети «Якість вищої освіти в умовах 

тимчасового переміщення» та змін до Анкети «Якість викладання НД» 

 

УХВАЛИЛИ: 

1. Затвердити Анкету «Якість вищої освіти в умовах тимчасового переміщення». 

https://forms.office.com/r/LHqVEqkPCq  

2. Провести опитування здобувачів вищої освіти 

Відповідальні: декани факультетів, директор ННІУ, завідувачі кафедр, гаранти 

освітніх програм, начальник НМВ Зіміна М.В., завідувач аспірантури Чередніченко 

І.В. 

Термін: до 09.01.2023 

3. Заслухати результати анкетування на засіданні РЯВО  

Відповідальні: начальник НМВ Зіміна М.В., завідувач аспірантури Чередніченко І.В. 

Термін: 07.02.2023 

4. Затвердити оновлену Анкету «Якість викладання НД». Провести опитування 

здобувачів вищої освіти по закінченні теоретичного навчання у І семестрі 2022-2023 

навч. року та надати звіти до навчально-методичного відділу та відділу аспірантури 

Відповідальні: декани факультетів, директор ННІУ, завідувачі кафедр, гаранти 

освітніх програм,  

Термін: проведення опитування – по закінченні вивчення НД; надання звітів – до 

10.02.2023 

 

https://forms.office.com/r/LHqVEqkPCq

