
РІШЕННЯ   

Ради з якості вищої освіти МДУ від 26.12.2022 

Протокол № 3 

Щодо питання «Про залучення здобувачів вищої освіти до розробки освітніх 

програм за спеціальностями» 

 

УХВАЛИЛИ:  

1. Інформацію деканів факультетів Романа ТОЛПЕЖНІКОВА, Вікторії ЛИСАК,  

Світлани БЕЗЧОТНІКОВОЇ, Леніни ЗАДОРОЖНОЇ-КНЯГНИЦЬКОЇ, Ганни 

ТРИФОНОВОЇ, директора ННІУ Дениса ТАРАСЕНКА 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. Продовжувати практику запрошення 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  

 

РІШЕННЯ   

Ради з якості вищої освіти МДУ від 26.12.2022 

Протокол № 3 

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 

2022 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 НДР, декани факультетів, начальник юридичного відділу 

Термін виконання: до 28 грудня 2022  

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, комплексні теми яких завершуються/припиняються, визначитися 

щодо тематики наукових розробок і підготувати відповідні реєстраційні документи для 

здійснення реєстрації в УкрІНТЕІ.  

Відповідальні: завідувачі кафедр  

Термін виконання: до 29 січня 2023  

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

за результатами виконання етапів науково-дослідних робіт.  

Відповідальні: керівники НДР, начальник юридичного відділу. 

Термін виконання: до 01.04.2023  

Контроль: завідувачі кафедр, декани факультетів  

6. Посилити контроль за виконанням НДР відповідно до затверджених технічних завдань і 

розроблених планів.  

Відповідальні: завідувачі кафедр   

Термін виконання: протягом року  

7. У зв’язку зі змінами у структурі МДУ, штатними змінами на кафедрах, внести необхідні 

зміни до реєстраційних карток, технічних завдань НДР робота над якими продовжується, 

та припинити роботу над НДР відповідно до Переліку 1, 2 (додаються): 

Термін: до 28.12.2022 

Відповідальні: завідувачі кафедр, контроль – декани факультету 

 

РІШЕННЯ   

Ради з якості вищої освіти МДУ від 26.12.2022 

Протокол № 3 

Щодо питання «Про розвиток цифрової освітньої екосистеми» 

 

УХВАЛИЛИ:  

1. Інформацію проректора з науково-педагогічної роботи Тетяни МАРЕНИ, 

начальника НМВ Марії ЗІМІНОЇ взяти до відома. 

2. З метою виконання Стратегічного плану розвитку МДУ на 2021-2025 роки 

затвердити Концепцію побудови Цифрового університету в МДУ. 

3. На виконання завдань щодо реалізації оновленого Стратегічного плану розвитку 

МДУ створити Робочу групу для розробки конфігурації оновленої цифрової 

освітньої екосистеми у складі: 

Марена Т.В. 

Чураєв А.С. 

Стойка А.В. 

Мартинюк Г.В. 

Зіміна М.В. 

Дружко Д.О. 

Стретович О.В. 

Благініна О.С. 

4. Робочій групі здійснити комплекс заходів відповідно до Переліку завдань щодо 

реалізації оновленого Стратегічного плану розвитку МДУ (із розглядом проміжних 

результатів на засіданнях РЯВО). 

Відповідальні: члени робочої групи  

Термін: виконання завдання – грудень 2023, розгляд результатів - 04.04.2023, 

04.06.2023.  

5. З метою поширення використання хмарних сервісів у роботі структурних підрозділів 

університету 



2.1.Провести тренінги з використання інструментів Office 365, зокрема One Drive, 

Share Point для співробітників університету 

Відповідальні: начальник відділу технічних засобів навчання Андрій ЧУРАЄВ  

Термін: грудень 2022 – лютий 2023 

2.2.Створити хмарні середовища One Drive для структурних підрозділів 

університету  

Відповідальні: начальник відділу технічних засобів навчання Андрій ЧУРАЄВ  

Термін: грудень 2022 – лютий 2023 

3. З метою розширення можливостей використання АС «Деканат»  

3.1.Вивчити питання щодо  

- внесення інформації про науково-педагогічних працівників до АСУ 

Відповідальні: начальник відділу кадрів Ольга БЛАГІНІНА, начальник відділу 

технічних засобів навчання Андрій ЧУРАЄВ  

- формування рейтингу науково-педагогічних працівників університету 

Відповідальні: завідувач аспірантури Інна ЧЕРЕДНІЧЕНКО,  начальник НМВ Марія 

ЗІМІНА начальник відділу технічних засобів навчання Андрій ЧУРАЄВ 

- оформлення відомостей обліку успішності викладачами університету в АС 

«Деканат» 

- формування електронних журналів академічних груп 

Відповідальні: начальник НМВ Марія ЗІМІНА, начальник відділу технічних засобів 

навчання Андрій ЧУРАЄВ  

3.2.Надати пропозиції на розгляд РЯВО за визначеними питаннями. 

Відповідальні: начальник відділу кадрів Ольга БЛАГІНІНА, начальник відділу 

технічних засобів навчання Андрій ЧУРАЄВ, начальник НМВ Марія ЗІМІНА 

Термін: до 01.02.2023 

 

РІШЕННЯ   

Ради з якості вищої освіти МДУ від 26.12.2022 

Протокол № 3 

Щодо питання «Про впровадження елементів дуальної освіти» 

 

УХВАЛИЛИ:  

1. Інформацію проректора з науково-педагогічної роботи Тетяни МАРЕНИ, 

начальника НМВ Марії ЗІМІНОЇ взяти до відома. 

2. На виконання завдань щодо реалізації оновленого Стратегічного плану розвитку 

МДУ з метою впровадження елементів дуальної освіти створити Робочу групу з 

розробки проєкту ОП з дуальною формою у складі: 

• Марена Т.В. 

• Шаульська Л.В. 

• Задорожна-Княгницька Л.В. 

• Голюк О.А. 

• Зіміна М.В. 

6. Робочій групі здійснити комплекс заходів відповідно до Переліку завдань щодо 

реалізації оновленого Стратегічного плану розвитку МДУ (із розглядом проміжних 

результатів на засіданнях РЯВО). 

Відповідальні: члени робочої групи  

Термін: виконання завдання – грудень 2023, розгляд результатів - 07.02.2023, 

04.06.2023. 

 

РІШЕННЯ   

Ради з якості вищої освіти МДУ від 26.12.2022 



Протокол № 3 

Щодо питання «Про нове позиціонування ОП в умовах тимчасового переміщення 

та формування переліку освітніх програм відповідно до потреб ринку» 

 

УХВАЛИЛИ:  

 

1. Інформацію проректора з науково-педагогічної роботи Тетяни МАРЕНИ, завідувача 

аспірантури Інни ЧЕРЕДНІЧЕНКО, начальника НМВ Марії ЗІМІНОЇ взяти до 

відома. 

2. На виконання Стратегічного плану розвитку МДУ з метою формування переліку 

освітніх програм відповідно до потреб ринку в умовах тимчасового переміщення 

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

удосконалення та закриття освітніх програм в Маріупольському державному 

університеті  

2.1.1. Припинити набір з 2023 р. та закрити відповідно з випуском здобувачів вищої 

освіти такі ОПП   

-за першим (бакалаврським) рівнем   

«Середня освіта. Фізична культура» 

«Середня освіта. Англійська і німецька мови, зарубіжна література» 

«Філологія (англійська, німецька)» 

“Соціальна робота” 

«Прикладна філологія (російська, англійська)» 

  

-за другим (магістерським) рівнем 

«Середня освіта. Українська мова та література» 

«Прикладні філологічні студії (російська, польська, англійська)» за спеціалізацією 035.034 

слов’янські мови та літератури (переклад включно), перша – російська 

«Філологія. Мова та література (англійська)» 

«Середня освіта. Мова і література (англійська)» 

  

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 2023 р. на такі ОП 

− за першим (бакалаврським) рівнем   

«Дизайн» 

«Переклад, міжкультурна та ділова комунікація (російська, польська)» за спеціалізацією 

035.034 слов’янські мови та літератури (переклад включно), перша – російська 

«Середня освіта. Біологія» 

  

за другим (магістерським) рівнем  

«Менеджмент невиробничої сфери» 

«Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності» 

«Адміністративний менеджмент» 

  

2.3. Ввести в дію з 01 вересня 2023 р. такі ОПП  

за першим (бакалаврським) рівнем  

«Середня освіта. Англійська мова та зарубіжна література» 

«Англійська мова, зарубіжна література та компаративістика» за спеціалізацією 035.041 

германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська 

«Прикладна філологія» за спеціалізацією 035.041 германські мови та літератури (переклад 

включно), перша – англійська 



ОП за спеціальністю “Фізична культура і спорт” 

ОП за спеціальністю “Соціальна робота” 

  

за другим (магістерським) рівнем  

«Cередня освіта. Українська мова і література як іноземні» 

«Середня освіта. Англійська мова та зарубіжна література» 

«Прикладні філологічні студії» за спеціалізацією 035.033 слов’янські мови та літератури 

(переклад включно), перша – польська 

«Англійська мова, зарубіжна література та компаративістика» за спеціалізацією 035.041 

германські мови та літератури (переклад включно), перша – англійська  

Міждисциплінарна ОП (Менеджмент) 

  

3. Рекомендувати до затвердження Вченою радою такий розподіл ліцензійного обсягу 

за спеціальностями, освітніми програмами, формами навчання за першим 

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

для вступу 2023 (згідно з Додатком 1). 

 

РІШЕННЯ   

Ради з якості вищої освіти МДУ від 26.12.2022 

Протокол № 3 

Щодо питання «Про викладання навчальної дисципліни «Фізична культура» 

 

УХВАЛИЛИ: 

1. Інформацію начальника НМВ Марії ЗІМІНОЇ взяти до відома. 

2. З метою забезпечення якості освітньої діяльності в умовах тимчасового переміщення 

вилучити навчальну дисципліну «Фізична культура» (обсягом 3 кредити) з переліку 

обов’язкових для викладання на всіх ОП спеціальностей університету першого 

(бакалаврського) рівня, починаючи з 2022-2023 навч. року. 

3.  Випусковим кафедрам забезпечити  закріплення вивільнених кредитів в освітніх 

програмах та навчальних планах 2022 року вступу (з 2023-2024 навч. року) шляхом 

збільшення обов’язкової частини ОП: 

- збільшення кредитів для деяких обов’язкових освітніх компонент ОП циклів 

загальної або професійної підготовки (загальним обсягом 3 кредити) 

-  введення нової обов’язкової освітньої компоненти ОП циклів загальної або 

професійної підготовки (обсягом 3 кредити) 

 

 


