
 

Звіт про моніторинг освітніх програм 2019-2020 н. р. 

(матеріали до засідання науково-методичної ради МДУ 

13.05.2020) 

Однією з ключових складових внутрішньої системи забезпечення якості освіти є 

систематичний моніторинг та перегляд освітніх програм, на основі якого здійснюється 

удосконалення освітніх програм. В Маріупольському державному університеті для нормативного 

врегулювання цього процесу було затверджено Положення про розробку, моніторинг, перегляд, 

удосконалення та закриття освітніх програм в Маріупольському державному університеті та 

Положення про організацію та проведення опитувань стейкхолдерів в Маріупольському 

державному університеті (протокол  вченої ради МДУ №7 від 01.04.2020) та введено в дію 

наказом МДУ від 06.04.2020 №93. 

Для вивчення ефективності функціонування освітньої програми в МДУ використовується  

наступна сукупність критеріїв, елементів та методів дослідження: 
Критерій Елемент моніторингу Методика вимірювання 

 

Контингент 

здобувачів 

вищої освіти 

ОП 

 

Формування та рух контингенту 

 

Аналіз показників: 

кількість вступників; 

кількість здобувачів певної форми та курсу навчання; 

кількість випускників 

 

Структура 

та зміст 

ОП 

 

Відповідність обсягу ОП та окремих 

освітніх компонентів (у кредитах 

ЄКТС) вимогам законодавства щодо 

навчального навантаження для 

відповідного рівня вищої освіти та 

відповідного стандарту вищої освіти (за 

наявності) 

 

1. Опитування  (фокус групи) стосовно:  
- зрозумілості логіки траєкторії підготовки;  
- виявлення освітніх компонентів, для опанування яких 

відсутні попередньо сформовані компетентності;  
- виявлення компонентів, що містять схожі за змістом 

модулі; 
- виявлення цілей та програмних результатів навчання, що 

не відбивають тенденцій розвитку спеціальності та ринку 

праці, галузевий та регіональний контекст; 
- відповідність результатів навчання ОП  стандарту вищої 

освіти (за наявності). 
2. Аналіз отриманих результатів опитувань. 
3. Затребуваність ОП: 
- динаміка змін контингенту; 
- показник працевлаштування випускників. 

Дотримання в ОП структурно-логічної 

схеми підготовки, які у сукупності 

дозволяють досягти заявлених цілей, 

очікуваних результатів навчання та 

набуття компетентностей за даною ОП 
Відповідність змісту ОП предметній 

області спеціальності (спеціальностей, 

якщо освітня програма є 

міждисциплінароною) 
Забезпечення можливостей для 

формування індивідуальної освітньої 

траєкторії здобувачів вищої освіти 

через вибір навчальних дисциплін в 

обсязі, передбаченому чинним 

законодавством 
Здобуття компетентностей, необхідних 

для подальшої професійної діяльності 

через практичну підготовку здобувачів 

вищої освіти  
Забезпечення набуття здобувачами 

вищої освіти соціальних навичок (soft 

skills) упродовж періоду навчання, які 

відповідають цілям та результатам 

навчання ОП 
Співвіднесення обсягу окремих освітніх 

компонентів ОП (у кредитах ЄКТС) із 

фактичним навантаженням здобувачів 

вищої освіти (включно із самостійною 

роботою) 

 

Визнання результатів навчання, 



отриманих у неформальній освіті 
Доступ до 

ОП 
Наявність актуальної інформації про 

ОП у вільному доступі на офіційній 

сторінці МДУ, факультетів, кафедр 

1. Перегляд інформації на сайті та її коригування за 

необхідності 

Якість 

навчання 

та 

викладанн

я на ОП 

Відповідність визначених форм та 

методів навчання і викладання 

досягненню програмних результатів 

навчання 

1. Опитування, можливі фокус-групи: 
- чи потрібний даний компонент,  
- чи усвідомлюють здобувачі, які компетентності 

сформував той чи інший освітній компонент,  
- як здобувачі оцінюють ступінь вдосконалення себе як 

майбутнього фахівця після вивчення освітнього 

компонента,  
- наскільки той чи інший освітній компонент стосується 

даної ОП,  
- чи допоміг освітній компонент отримати відповідні 

компетентності, практичні та сучасні навички,  
- чи порадив би здобувач вищої освіти даний освітній 

компонент іншим здобувачам та інші 
2. Аналіз відповідності ОП наступним індикаторам: 
- наявність механізму вільного вибору освітніх 

компонентів здобувачами вищої освіти; 
- доступність навчання за різними формами (денна, 

заочна), за допомогою технологій дистанційного 

навчання; 
- доступність отримання вищої освіти для осіб з 

особливими освітніми потребами; 
- можливість навчання здобувачів вищої освіти за 

індивідуальним графіком; 
- наявність вільного доступу здобувачів вищої освіти до 

критеріїв оцінювання результатів навчання за кожним 

освітнім компонентом; 
- наявність механізмів вільного доступу здобувачів вищої 

освіти до власних результатів навчання; 
- наявність системи оцінювання здобувачів вищої освіти 

більше, ніж одним екзаменатором; 
- наявність системи рейтингування здобувачів вищої 

освіти за ступенем досягнення результатів навчання; 
- регулярність та системність зустрічей здобувачів вищої 

освіти з адміністрацією ЗВО для вирішення проблемних 

питань; 
- наявність системи анкетування здобувачів вищої освіти 

щодо всіх аспектів освітньої діяльності; 

౼ частка здобувачів вищої освіти, залучених до 

опитувань; 

౼ частка ініціатив з питань підвищення якості освіти, що 

подані здобувачами вищої освіти. 

Відповідність визначених форм та 

методів навчання і викладання  

заявленим в ОП цілям  
Відповідність освітніх компонентів 

вимогам студентоцентрованого підходу 

та принципам академічної свободи 
Доступність та зрозумілість інформації 

щодо цілей, змісту та очікуваних 

результатів навчання, порядку та 

критеріїв оцінювання у межах окремих 

освітніх компонентів 
Поєднання  навчання і досліджень під 

час реалізації ОП 
Оновлення навчально-методичних 

матеріалів на основі наукових 

досягнень у відповідній галузі 

Кадрове 

забезпечен

ня ОП 
  

Відповідність викладачів навчальним 

дисциплінам, які вони викладають.  
1. Перевірка на відповідність вимогам чинних 

Ліцензійних умов, наявність практичного досвіду роботи 

за фахом  викладачів, що забезпечують освітній процес за 

даною ОП 
2. Опитування здобувачів про якість викладання 

навчальної дисципліни викладачем : 
- рівень володіння викладачем навчальним матеріалом,  
- зрозумілість стилю та змісту викладання та 

використання новітніх методик, 
- відкритість та доступність викладача до спілкування,  
- об’єктивність, чесність та прозорість при оцінюванні 

викладачем знань здобувачів вищої освіти 

Залучення  роботодавців, 

професіоналів-практиків, експертів 

галузі до організації та реалізації 

освітнього процесу на ОП  
Постійний професійний розвиток 

(підвищення кваліфікації) викладачів 

(на базі МДУ або у співпраці з іншими) 
  

Забезпечені

сть 

освітнього 

процесу 

ресурсами 

Забезпеченість навчально-методичними 

матеріалами навчальних дисциплін, що 

сприяє досягненню визначених в ОП 

цілей та програмних результатів 

навчання. 

1. Наявність та доступність всіх необхідних елементів 

навчально-методичного забезпечення (на кафедрі, 

бібліотеці, Навчальному порталі МДУ), достатність 

бібліотечного фонду згідно Ліцензійних умов. 
2. Опитування зі сторони здобувачів щодо якості, 



(навчально

-

методичне, 

інформацій

не та 

матеріальн

о-технічне 

забезпечен

ня ОП) 

Інформаційне забезпечення 

спеціальності відповідно до 

Ліцензійних умов; інформаційне 

забезпечення освітніх компонентів ОП 

(в т.ч. вибіркових)  

зрозумілості, доступності навчально-методичного 

забезпечення відповідного освітнього компонента. 
3. Опитування серед здобувачів щодо: 
- якості забезпечення освітньої, організаційної, 

інформаційної, консультативної та соціальної підтримки 

здобувачів вищої освіти, які навчаються за ОП, 
- наявність чіткої і зрозумілої політики та процедури 

вирішення конфліктних ситуацій (включаючи різні форми 

дискримінації, сексуальні домагання, корупцію тощо), яка 

є доступною для всіх учасників освітнього процесу та 

послідовно дотримується під час реалізації ОП. 

Задоволення  потреб та інтересів 

здобувачів вищої освіти ОП створеним 

МДУ освітнім середовищем 

Таким чином, результат моніторингу освітніх програм у 2019-2020 н. р. представлені у 

розрізі факультетів у Додатках 1,2,3,4,5. 



Додаток 1 

Результати моніторингу освітніх програм  у 2019-2020 н. р. факультету іноземних мов 

Назва ОП 
Рівень вищої 

освіти 
Гарант ОП 

Дата 

проведеного 

моніторингу 

Критерій Учасники Які заходи були проведені 
Результат 

моніторингу 

Кафедра педагогіки та освіти 

Початкова 

освіта 

Перший 

(бакалаврський) 

Тимофєєва 

І.Б., доцент 

кафедри 

педагогіки та 

освіти 

10.01.2020-

01.03.2020 

Відповідність 

ОП 

Професійному 

стандарту 

вчителя Нової 

української 

школи 

 

 

Викладачі кафедри 

педагогіки та 

освіти 

Л.В.Задорожна-

Княгницька, 

І.Б.Тимофєєва; 

стейкхолдери – 

директори та 

заступники 

директорів 

загальноосвітніх 

шкіл Маріуполя. 

 

Представники 

закладів загальної 

середньої освіти 

міста 

 

 

Здобувачі вищої 

освіти за освітньо-

професійною 

прогамою 

«Початкова 

освіта» 

Зустріч зі стейкхолдерами з 

питань удосконалення освітньої 

програми на базі ЗОШ №7 

20.02.2020 р. 

(http://flf.mdu.in.ua/news/?page2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зустріч зі стейкхолдерами з 

питань удосконалення освітньої 

програми, 

28-29.02.2020 р. 

(http://flf.mdu.in.ua/news/?page2) 

 

Опитування 

стейкхолдерів освітньої програми 

(http://flf.mdu.in.ua/index/po/0-21) 

Удосконалення ОП 

(рішення  кафедри 

педагогіки та освіти, 

протокол № 9 від 

06.04.2020, рішення 

вченої ради 

факультету іноземних 

мов, протокол № 8 від 

08.04.2020 

Відповідність 

компонентів 

ОП 

Державному 

стандарту 

загальної 

початкової 

освіти 

Менеджмент. 

Управління 

закладом 

загальної 

середньої 

освіти 

Другий 

(магістерський) 

Задорожна-

Княгницька 

Л.В., 

Професор 

кафедри 

педагогіки та 

освіти 

14.11.2019-

01.03.2020 

Відповідність 

змісту 

практичної 

підготовки за 

ОП чинній 

нормативній 

базі з питань 

Викладачі кафедри 

педагогіки та 

освіти 

Л.В. Задорожна-

Княгницька, 

Р.М.Мойсеєнко, 

М.М. Нетреба, 

 

Науково-методичний семінар 

«Педагогічна майстерня керівника 

закладу освіти» (14.11-15.11 2019 

р.); 

 

 

Удосконалення ОП 

(рішення  кафедри 

педагогіки та освіти, 

протокол № 9 від 

06.04.2020, рішення 

вченої ради 

факультету іноземних 

http://flf.mdu.in.ua/news/?page2
http://flf.mdu.in.ua/news/?page2
http://flf.mdu.in.ua/index/po/0-21


управління 

закладом 

загальної 

середньої 

освіти 

  

І.Б.Тимофєєва; 

стейкхолдери – 

директори шкіл 

Маріуполя: ЗОШ 

№63- Т.В. Екзархо, 

ЗОШ №27 

М.М.Єжаковська, 

зош №10 - Н.О. 

Зьома, ЗОШ №17 

О.М.Кіор, 

ЗОШ №30  

І.В.Красноярова. 

 

 

 

 

 

 

 

мов, протокол № 8 від 

08.04.2020 

Здобувачі вищої 

освіти за освітнім 

ступенем 

«Магістр» 

освітньо-

професійної 

програми 

«Менеджмент. 

Управління 

закладом загальної 

середньої освіти», 

2-го курсу 

Опитування 

стейкхолдерів освітньої програми 

(http://flf.mdu.in.ua/index/po/0-21) 

Кафедра італійської філології 

Філологія. 

Переклад 

(італійська) 

Перший 

(бакалаврський) 

Грачова А.В., 

старший 

викладач 

кафедри 

української 

філології 

17.03.2020 – 

06.04.2020 

Структура та 

зміст ОП: 1) 

відповідність 

стандарту, 2) 

забезпечення 

набуття 

здобувачами 

вищої освіти 

соціальних 

навичок (soft 

skills) упродовж 

періоду 

навчання, які 

відповідають 

Керівник групи 

забезпечення, 

гарант ОП, 

викладачі кафедри 

ІФ 

Аналіз програмних результатів 

навчання відповідно до стандарту; 

аналіз змісту навчальної 

діяльності з урахуванням досвіду 

Київського національного 

лінгвістичного університету та 

Київського університету імені 

Бориса Грінченка, які надали 

аналогічну інформацію для обміну 

досвідом; 

перевірка відповідності між 

програмними результатами та 

змістом навчальної діяльності 

Оновити ОП у частині 

переліку навчальних 

дисциплін та практик, 

внести відповідні 

зміни до компонентів 

ОП, структурно-

логічної схеми 

підготовки, матриці 

та додатків (Протокол 

засідання кафедри ІФ 

№ 9 від 07.04.2020, 

рішення вченої ради 

факультету іноземних 

мов, протокол № 8 від 

http://flf.mdu.in.ua/index/po/0-21


цілям та 

результатам 

навчання ОП, 3) 

співвіднесення 

програмних 

результатів 

навчання з 

навчальними 

дисциплінами 

08.04.2020) 

Філологія. 

Переклад 

(італійська) 

Другий 

(магістерський) 

Трифонова 

Г.В., доцент 

кафедри 

італійської 

філології 

17.03.2020 – 

06.04.2020 

Структура та 

зміст ОП: 1) 

відповідність 

стандарту, 2) 

забезпечення 

набуття 

здобувачами 

вищої освіти 

соціальних 

навичок (soft 

skills) упродовж 

періоду 

навчання, які 

відповідають 

цілям та 

результатам 

навчання ОП, 3) 

співвіднесення 

програмних 

результатів 

навчання з 

навчальними 

дисциплінами 

Керівник групи 

забезпечення, 

гарант ОП, 

викладачі кафедри 

ІФ 

Аналіз програмних результатів 

навчання відповідно до стандарту; 

аналіз змісту навчальної 

діяльності з урахуванням досвіду 

Київського університету імені 

Бориса Грінченка, який надав 

аналогічну інформацію для обміну 

досвідом; перевірка відповідності 

між програмними результатами та 

змістом навчальної діяльності 

Оновити ОП у частині 

переліку навчальних 

дисциплін та практик, 

внести відповідні 

зміни до компонентів 

ОП, структурно-

логічної схеми 

підготовки, матриці 

та додатків (Протокол 

засідання кафедри ІФ 

№ 9 від 07.04.2020, 

рішення вченої ради 

факультету іноземних 

мов, протокол № 8 від 

08.04.2020) 

Кафедра англійської філології 

Філологія. 

Мова та 

література 

(англійська) 

Перший 

(бакалаврський) 

Федорова 

Ю.Г. доцент 

кафедри 

англійської 

філології  

січень 2020 

Оновлення змісту 

навчальних 

дисциплін з 

урахування 

вимог, що 

зазначені у 

критеріях 

Гарант ОП, 

викладачі кафедри, 

здобувачі вищої 

освіти 

Перевірка ОП на відповідність 

вимогам стандарту вищої освіти 

України: перший (бакалаврський) 

рівень, галузь знань 03 

Гуманітарні науки, спеціальність 

035«Філологія» (наказ МОН 

№ 871 від 20.06.2019) 

Обговорення на 

засіданні кафедри 

результатів навчання 

та компетентностей, 

що набуваються під 

час проходження 

виробничої практики.  



оцінювання 

якості освітньої 

програми 

Положення про 

акредитацію 

освітніх програм 

Національного 

агентства із 

забезпечення 

якості вищої 

освіти 

Необхідність 

удосконалення 

програми виробничої 

практики згідно 

програмних 

результатів навчання  

(Протокол засідання 

кафедри АФ №10  від 

02.04.2020)  

Філологія. 

Мова та 

література 

(англійська) 

Другий 

(магістерський) 

Павленко 

О.Г., 

професор 

кафедри 

англійської 

філології 

січень 2020 

Необхідність 

оновлення ОП 

згідно нових 

стандартів зі 

спеціальності 

«Філологія». 

Відповідність 

дисциплін 

компетентностя

м та 

результатам 

навчання 

нормативного 

блоку 

Гарант ОП, 

викладачі кафедри, 

здобувачі вищої 

освіти 

Анкетування ЗВО 

https://docs.google.com/forms/d/e/1

FAIpQLSduJLHaHRGqwJV6l0setX

uK_4XvFJhPc3JGVpXzpCS5iLwct

g/viewform?vc=0&c=0&w=1 

 

Внести до ОП 

нормативну 

навчальну дисципліну 

циклу загальної 

підготовки 

«Правописна 

кодифікація 

української мови в 

соціолінгвістичному 

контексті» (Протокол 

засідання кафедри 

АФ №9  від 

17.03.2020, рішення 

вченої ради 

факультету іноземних 

мов, протокол № 8 від 

08.04.2020) 

Середня 

освіта. Мова і 

література 

(англійська) 

Перший 

(бакалаврський) 

Назаренко 

Н.І., доцент 

кафедри 

англійської 

філології 

03.03.2020 

Структура та 

зміст ОП; якість 

навчання та 

викладання на 

ОП 

(необхідність 

оновлення 

згідно 

рекомендацій 

стейкхолдерів) 

Гарант ОП, 

викладачі кафедри, 

здобувачі вищої 

освіти, 

стейкхолдери:  

директор 

Маріупольської 

гімназії № 2 

Олександр 

Тимощенко, 

директор 

Маріупольської 

Анкетування здобувачів вищої 

освіти, випускників, 

роботодавців згідно з 

положенням про організацію та 

проведення опитувань 

стейкхолдерів в МДУ; 

 
Зустріч зі стейкхолдерами 

http://flf.mdu.in.ua/news/na_fakultet

i_inozemnikh_mov_vidbulasja_zustr

ich_zi_stejkkholderami_osvitno_pro

Обговорення на 

засіданні кафедри 

результатів навчання 

та компетентностей, 

що набуваються під 

час проходження 

виробничої 

(педагогічної) 

практики. 

Необхідність 

удосконалення 

програми виробничої 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSduJLHaHRGqwJV6l0setXuK_4XvFJhPc3JGVpXzpCS5iLwctg/viewform?vc=0&c=0&w=1
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSduJLHaHRGqwJV6l0setXuK_4XvFJhPc3JGVpXzpCS5iLwctg/viewform?vc=0&c=0&w=1
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSduJLHaHRGqwJV6l0setXuK_4XvFJhPc3JGVpXzpCS5iLwctg/viewform?vc=0&c=0&w=1
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSduJLHaHRGqwJV6l0setXuK_4XvFJhPc3JGVpXzpCS5iLwctg/viewform?vc=0&c=0&w=1
http://flf.mdu.in.ua/news/na_fakulteti_inozemnikh_mov_vidbulasja_zustrich_zi_stejkkholderami_osvitno_profesijnikh_program_specialnosti_014_serednja_osvita/2020-03-04-77
http://flf.mdu.in.ua/news/na_fakulteti_inozemnikh_mov_vidbulasja_zustrich_zi_stejkkholderami_osvitno_profesijnikh_program_specialnosti_014_serednja_osvita/2020-03-04-77
http://flf.mdu.in.ua/news/na_fakulteti_inozemnikh_mov_vidbulasja_zustrich_zi_stejkkholderami_osvitno_profesijnikh_program_specialnosti_014_serednja_osvita/2020-03-04-77


ЗОШ №33 Ірина 

Красноярова, 

заступник директора 

з НВР ЗОШ №33 

Олена Дімітрова; 

представники 

Департаменту освіти 

м. Маріуполя 

(спеціалістка 

Методично-

консалтингового 

Центру міської ради 

Тетяна Горюнова, 

голова міського 

методичного 

об'єднання вчителів 

англійської мови м. 

Маріуполя Ольга 

Куриленко) 

fesijnikh_program_specialnosti_014

_serednja_osvita/2020-03-04-77 

 

 

практики згідно 

програмних 

результатів навчання 

(Протокол засідання 

кафедри АФ №10  від 

02.04.2020) 

Середня 

освіта. Мова і 

література 

(англійська) 

Другий 

(магістерський) 

Яблоков 

С.В., доцент 

кафедри 

англійської 

філології 

03.03.2020 

Структура та 

зміст ОП; якість 

навчання та 

викладання на 

ОП 

(необхідність 

оновлення 

згідно 

рекомендацій 

стейкхолдерів 

Гарант ОП, 

викладачі кафедри, 

здобувачі вищої 

освіти, 

стейкхолдери:  

директор 

Маріупольської 

гімназії № 2 

Олександр 

Тимощенко, 

директор 

Маріупольської 

ЗОШ №33 Ірина 

Красноярова, 

заступник 

директора з НВР 

ЗОШ №33 Олена 

Дімітрова; 

представники 

Департаменту 

освіти м. 

Анкетування здобувачів вищої 

освіти, випускників, 

роботодавців згідно з 

положенням про організацію та 

проведення опитувань 

стейкхолдерів в МДУ; 
 

Зустріч зі стейкхолдерами 

http://flf.mdu.in.ua/news/na_fakultet

i_inozemnikh_mov_vidbulasja_zustr

ich_zi_stejkkholderami_osvitno_pro

fesijnikh_program_specialnosti_014

_serednja_osvita/2020-03-04-77 

 

 

 

Внести до ОП 

нормативну 

навчальну дисципліну 

циклу загальної 

підготовки 

«Правописна 

кодифікація 

української мови в 

соціолінгвістичному 

контексті» (Протокол 

засідання кафедри 

АФ №9  від 

17.03.2020, рішення 

вченої ради 

факультету іноземних 

мов, протокол № 8 від 

08.04.2020) 

http://flf.mdu.in.ua/news/na_fakulteti_inozemnikh_mov_vidbulasja_zustrich_zi_stejkkholderami_osvitno_profesijnikh_program_specialnosti_014_serednja_osvita/2020-03-04-77
http://flf.mdu.in.ua/news/na_fakulteti_inozemnikh_mov_vidbulasja_zustrich_zi_stejkkholderami_osvitno_profesijnikh_program_specialnosti_014_serednja_osvita/2020-03-04-77
http://flf.mdu.in.ua/news/na_fakulteti_inozemnikh_mov_vidbulasja_zustrich_zi_stejkkholderami_osvitno_profesijnikh_program_specialnosti_014_serednja_osvita/2020-03-04-77
http://flf.mdu.in.ua/news/na_fakulteti_inozemnikh_mov_vidbulasja_zustrich_zi_stejkkholderami_osvitno_profesijnikh_program_specialnosti_014_serednja_osvita/2020-03-04-77
http://flf.mdu.in.ua/news/na_fakulteti_inozemnikh_mov_vidbulasja_zustrich_zi_stejkkholderami_osvitno_profesijnikh_program_specialnosti_014_serednja_osvita/2020-03-04-77
http://flf.mdu.in.ua/news/na_fakulteti_inozemnikh_mov_vidbulasja_zustrich_zi_stejkkholderami_osvitno_profesijnikh_program_specialnosti_014_serednja_osvita/2020-03-04-77
http://flf.mdu.in.ua/news/na_fakulteti_inozemnikh_mov_vidbulasja_zustrich_zi_stejkkholderami_osvitno_profesijnikh_program_specialnosti_014_serednja_osvita/2020-03-04-77


Маріуполя 

(спеціалістка 

Методично-

консалтингового 

Центру міської 

ради Тетяна 

Горюнова, голова 

міського 

методичного 

об'єднання 

вчителів 

англійської мови 

м. Маріуполя 

Ольга 

Кафедра німецької та французької філології 

Філологія. 

Мова та 

література 

(німецька) 

Перший 

(бакалаврський) 

Олійник С.В., 

доцент 

кафедри 

англійської 

філології  

січень 2020 

Якість навчання 

та викладання 

на ОП 

(необхідність 

оновлення ОП 

згідно нових 

стандартів  зі 

спеціальності 

«Філологія») 

 

Гарант ОП, 

викладачі кафедри, 

здобувачі вищої 

освіти 

Перевірка ОП на відповідність 

вимогам стандарту вищої освіти 

України:  перший (бакалаврський) 

рівень, галузь знань 03 

Гуманітарні науки, спеціальність 

035«Філологія» (наказ МОН 

№ 871 від 20.06.2019) 

Обговорення на 

засіданні кафедри 

результатів навчання 

та компетентностей, 

що набуваються під 

час проходження 

виробничої практики.  

Необхідність 

удосконалення 

програми виробничої 

практики згідно 

програмних 

результатів навчання 

(термін: листопад 

2020р.). 

(Протокол засідання 

кафедри НФФ №10  

від 02.04.2020)  

Філологія. 

Мова та 

література 

(німецька) 

Другий 

(магістерський) 

Гутнікова 

А.В., доцент 

кафедри 

німецької та 

французької 

філології 

січень 2020 

Структура та 

зміст ОП; 

якість навчання 

та викладання 

на ОП 

(необхідність 

Гарант ОП, 

викладачі кафедри, 

здобувачі вищої 

освіти 

Анкетування ЗВО 

https://docs.google.com/forms/d/e/1

FAIpQLSduJLHaHRGqwJV6l0setX

uK_4XvFJhPc3JGVpXzpCS5iLwct

g/viewform?vc=0&c=0&w=1 

Перевірка ОП на відповідність 

Внести до ОП 

нормативну 

навчальну дисципліну 

циклу загальної 

підготовки 

«Правописна 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSduJLHaHRGqwJV6l0setXuK_4XvFJhPc3JGVpXzpCS5iLwctg/viewform?vc=0&c=0&w=1
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSduJLHaHRGqwJV6l0setXuK_4XvFJhPc3JGVpXzpCS5iLwctg/viewform?vc=0&c=0&w=1
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSduJLHaHRGqwJV6l0setXuK_4XvFJhPc3JGVpXzpCS5iLwctg/viewform?vc=0&c=0&w=1
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSduJLHaHRGqwJV6l0setXuK_4XvFJhPc3JGVpXzpCS5iLwctg/viewform?vc=0&c=0&w=1


 оновлення ОП 

згідно нових 

стандартів  зі 

спеціальності 

«Філологія») 

вимогам стандарту вищої освіти 

України: другий (магістерський) 

рівень, галузь знань 03 

Гуманітарні науки, спеціальність 

035«Філологія» (наказ МОН 

№ 871 від 20.06.2019) 

 

кодифікація 

української мови в 

соціолінгвістичному 

контексті» (Протокол 

засідання кафедри 

НФФ №10  від 

02.04.2020, рішення 

вченої ради 

факультету іноземних 

мов, протокол № 8 від 

08.04.2020) 

Середня 

освіта. Мова і 

література 

(німецька) 

Перший 

(бакалаврський) 

Воєводіна 

Н.М., доцент 

кафедри 

німецької та 

французької 

філології 

03.03.2020 

Якість навчання 

та викладання 

на ОП 

(необхідність 

оновлення 

згідно 

рекомендацій 

стейкхолдерів) 

Гарант ОП, 

викладачі кафедри, 

здобувачі, 

стейкхолдери:  

директор 

Маріупольської 

гімназії № 2 

Олександр 

Тимощенко, 

директор 

Маріупольської 

ЗОШ №33 Ірина 

Красноярова, 

заступник 

директора з НВР 

ЗОШ №33 Олена 

Дімітрова; 

представники 

Департаменту 

освіти м. 

Маріуполя 

(спеціалістка 

Методично-

консалтингового 

Центру міської 

ради Тетяна 

Горюнова, голова 

міського 

методичного 

Зустріч зі стейкхолдерами 

http://flf.mdu.in.ua/news/na_fakultet

i_inozemnikh_mov_vidbulasja_zustr

ich_zi_stejkkholderami_osvitno_pro

fesijnikh_program_specialnosti_014

_serednja_osvita/2020-03-04-77 

 

Обговорення на 

засіданні кафедри 

результатів навчання 

та компетентностей, 

що набуваються під 

час проходження 

виробничої 

(педагогічної) 

практики.  

Необхідність 

удосконалення 

програми виробничої 

практики згідно 

програмних 

результатів навчання 

(термін: листопад 

2020р.). 

(Протокол засідання 

кафедри НФФ №10  

від 02.04.2020) 

http://flf.mdu.in.ua/news/na_fakulteti_inozemnikh_mov_vidbulasja_zustrich_zi_stejkkholderami_osvitno_profesijnikh_program_specialnosti_014_serednja_osvita/2020-03-04-77
http://flf.mdu.in.ua/news/na_fakulteti_inozemnikh_mov_vidbulasja_zustrich_zi_stejkkholderami_osvitno_profesijnikh_program_specialnosti_014_serednja_osvita/2020-03-04-77
http://flf.mdu.in.ua/news/na_fakulteti_inozemnikh_mov_vidbulasja_zustrich_zi_stejkkholderami_osvitno_profesijnikh_program_specialnosti_014_serednja_osvita/2020-03-04-77
http://flf.mdu.in.ua/news/na_fakulteti_inozemnikh_mov_vidbulasja_zustrich_zi_stejkkholderami_osvitno_profesijnikh_program_specialnosti_014_serednja_osvita/2020-03-04-77
http://flf.mdu.in.ua/news/na_fakulteti_inozemnikh_mov_vidbulasja_zustrich_zi_stejkkholderami_osvitno_profesijnikh_program_specialnosti_014_serednja_osvita/2020-03-04-77


об'єднання 

вчителів 

англійської мови 

м. Маріуполя 

Ольга Куриленко) 

Середня 

освіта. Мова і 

література 

(німецька) 

Другий 

(магістерський) 

Кажан Ю.М., 

доцент 

кафедри 

німецької та 

французької 

філології  

03.03.2020 

Структура та 

зміст ОП; 

якість навчання 

та викладання 

на ОП 

(необхідність 

оновлення 

згідно 

рекомендацій 

стейкхолдерів) 

 

 

Гарант ОП, 

викладачі кафедри, 

здобувачі, 

стейкхолдери:  

директор 

Маріупольської 

гімназії № 2 

Олександр 

Тимощенко, 

директор 

Маріупольської 

ЗОШ №33 Ірина 

Красноярова, 

заступник 

директора з НВР 

ЗОШ №33 Олена 

Дімітрова; 

представники 

Департаменту 

освіти м. 

Маріуполя 

(спеціалістка 

Методично-

консалтингового 

Центру міської 

ради Тетяна 

Горюнова, голова 

міського 

методичного 

об'єднання 

вчителів 

англійської мови 

м. Маріуполя 

Ольга Куриленко) 

Зустріч зі стейкхолдерами 

http://flf.mdu.in.ua/news/na_fakultet

i_inozemnikh_mov_vidbulasja_zustr

ich_zi_stejkkholderami_osvitno_pro

fesijnikh_program_specialnosti_014

_serednja_osvita/2020-03-04-77 

 

Пропозиція: внести до 

складу ОП 

нормативні навчальні 

дисципліни циклу 

загальної підготовки 

«Правописна 

кодифікація 

української мови в 

соціолінгвістичному 

контексті» (Протокол 

засідання кафедри 

НФФ №10  від 

02.04.2020, рішення 

вченої ради 

факультету іноземних 

мов, протокол № 8 від 

08.04.2020) 

http://flf.mdu.in.ua/news/na_fakulteti_inozemnikh_mov_vidbulasja_zustrich_zi_stejkkholderami_osvitno_profesijnikh_program_specialnosti_014_serednja_osvita/2020-03-04-77
http://flf.mdu.in.ua/news/na_fakulteti_inozemnikh_mov_vidbulasja_zustrich_zi_stejkkholderami_osvitno_profesijnikh_program_specialnosti_014_serednja_osvita/2020-03-04-77
http://flf.mdu.in.ua/news/na_fakulteti_inozemnikh_mov_vidbulasja_zustrich_zi_stejkkholderami_osvitno_profesijnikh_program_specialnosti_014_serednja_osvita/2020-03-04-77
http://flf.mdu.in.ua/news/na_fakulteti_inozemnikh_mov_vidbulasja_zustrich_zi_stejkkholderami_osvitno_profesijnikh_program_specialnosti_014_serednja_osvita/2020-03-04-77
http://flf.mdu.in.ua/news/na_fakulteti_inozemnikh_mov_vidbulasja_zustrich_zi_stejkkholderami_osvitno_profesijnikh_program_specialnosti_014_serednja_osvita/2020-03-04-77


Середня 

освіта. Мова і 

література 

(французька) 

Перший 

(бакалаврський) 

Морєва Г.Г.,  

доцент 

кафедри 

німецької та 

французької 

філології  

03.03.2020 

Якість навчання 

та викладання 

на ОП 

(необхідність 

оновлення 

згідно 

рекомендацій 

стейкхолдерів) 

Гарант ОП, 

викладачі кафедри, 

здобувачі, 

стейкхолдери:  

директор 

Маріупольської 

гімназії № 2 

Олександр 

Тимощенко, 

директор 

Маріупольської 

ЗОШ №33 Ірина 

Красноярова, 

заступник 

директора з НВР 

ЗОШ №33 Олена 

Дімітрова; 

представники 

Департаменту 

освіти м. 

Маріуполя 

(спеціалістка 

Методично-

консалтингового 

Центру міської 

ради Тетяна 

Горюнова, голова 

міського 

методичного 

об'єднання 

вчителів 

англійської мови 

м. Маріуполя 

Ольга Куриленко) 

Зустріч зі стейкхолдерами 

http://flf.mdu.in.ua/news/na_fakultet

i_inozemnikh_mov_vidbulasja_zustr

ich_zi_stejkkholderami_osvitno_pro

fesijnikh_program_specialnosti_014

_serednja_osvita/2020-03-04-77 

 

Обговорення на 

засіданні кафедри 

результатів навчання 

та компетентностей, 

що набуваються під 

час проходження 

виробничої 

(педагогічної) 

практики.  

Необхідність 

удосконалення 

програми виробничої 

практики згідно 

програмних 

результатів навчання 

(термін: листопад 

2020р.). 

(Протокол засідання 

кафедри НФФ №10  

від 02.04.2020) 

Філологія. 

Мова та 

література 

(французька) 

Перший 

(бакалаврський) 

Лоскутова 

Н.М., доцент 

кафедри 

німецької та 

французької 

філології  

січень 2020 

Якість навчання 

та викладання 

на ОП 

(необхідність 

оновлення ОП 

згідно нових 

Гарант ОП, 

викладачі кафедри, 

здобувачі. 

Перевірка ОП на відповідність 

вимогам стандарту вищої освіти 

України: другий (магістерський) 

рівень, галузь знань 03 

Гуманітарні науки, спеціальність 

035«Філологія» (наказ МОН 

Обговорення на 

засіданні кафедри 

результатів навчання 

та компетентностей, 

що набуваються під 

час проходження 

http://flf.mdu.in.ua/news/na_fakulteti_inozemnikh_mov_vidbulasja_zustrich_zi_stejkkholderami_osvitno_profesijnikh_program_specialnosti_014_serednja_osvita/2020-03-04-77
http://flf.mdu.in.ua/news/na_fakulteti_inozemnikh_mov_vidbulasja_zustrich_zi_stejkkholderami_osvitno_profesijnikh_program_specialnosti_014_serednja_osvita/2020-03-04-77
http://flf.mdu.in.ua/news/na_fakulteti_inozemnikh_mov_vidbulasja_zustrich_zi_stejkkholderami_osvitno_profesijnikh_program_specialnosti_014_serednja_osvita/2020-03-04-77
http://flf.mdu.in.ua/news/na_fakulteti_inozemnikh_mov_vidbulasja_zustrich_zi_stejkkholderami_osvitno_profesijnikh_program_specialnosti_014_serednja_osvita/2020-03-04-77
http://flf.mdu.in.ua/news/na_fakulteti_inozemnikh_mov_vidbulasja_zustrich_zi_stejkkholderami_osvitno_profesijnikh_program_specialnosti_014_serednja_osvita/2020-03-04-77


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

стандартів  зі 

спеціальності 

«Філологія») 

 

№ 871 від 20.06.2019) виробничої практики.  

Необхідність 

удосконалення 

програми виробничої 

практики згідно 

програмних 

результатів навчання 

(термін: листопад 

2020р.). 

(Протокол засідання 

кафедри НФФ №10  

від 02.04.2020)  



Додаток 2 

Результати моніторингу освітніх програм  у 2019-2020 н. р. факультету грецької філології та перекладу 

 

Назва ОП 
Рівень вищої 

освіти 
Гарант ОП 

Дата 

проведеного 

моніторингу 

Критерій Учасники Які заходи були проведені 
Результат 

моніторингу 

Кафедра теорії та практики перекладу 

Філологія. 

Переклад 

(англійська) 

Перший 

(бакалаврський) 

Пефтієва 

О.Ф., доцент 

кафедри 

теорії та 

практики 

перекладу 

21.04.2020 

Структура та 

зміст ОП; 

якість навчання 

та викладання 

на ОП. 

Група 

забезпечення; 

кафедра; 

здобувачі вищої 

освіти; 

випускники; 

роботодавці; 

факультет. 

Анкетування 

здобувачів вищої освіти, 

випускників, 

роботодавців 

згідно з 

положенням про організацію та 

проведення опитувань 

стейкхолдерів в МДУ; 

Перевірка на відповідність 

вимогам положення про 

акредитацію освітніх програм, за 

якими здійснюється підготовка 

здобувачів вищої освіти. 

Удосконалити ОП 

згідно з 

рішенням 

засідання кафедри 

протокол № 10 від 

21.04.2020; 

протокол засідання 

НМК ФГФП № 6 від 

21.04.2020, 

протокол засідання 

вченої ради ФГФП 

протокол № 10 від 

22.04.2020. 

Філологія. 

Переклад 

(англійська) 

Другий 

(магістерський) 

Шепітько 

С.В., 

професор 

кафедри 

теорії та 

практики 

перекладу 

21.04.2020 

Структура та 

зміст ОП; 

якість навчання 

та викладання 

на ОП. 

Група 

забезпечення; 

кафедра; 

здобувачі вищої 

освіти; 

випускники; 

роботодавці; 

факультет. 

Анкетування 

здобувачів вищої освіти, 

випускників, 

роботодавців 

згідно з 

положенням про організацію та 

проведення опитувань 

стейкхолдерів в МДУ; 

Перевірка на відповідність 

вимогам положення про 

акредитацію освітніх програм, за 

якими здійснюється підготовка. 

Удосконалити ОП 

згідно з 

рішенням 

засідання кафедри 

протокол № 10 від 

21.04.2020; 

протокол НМК ФГФП 

№ 6 від 21.04.2020, 

протокол вченої ради 

ФГФП протокол № 10 

від 22.04.2020. 

Кафедра грецької філології та перекладу 

Середня 

освіта. Мова і 

література 

(новогрецька) 

Перший 

(бакалаврський) 

Кіор Ю.А., 

доцент 

кафедри 

грецької 

філології та 

березень 

квітень 

 

 

лютий 

Якість 

викладання; 

структура та 

зміст ОП. 

Здобувачі вищої 

освіти; 

випускники; 

роботодавці; 

кафедра. 

Анкетування здобувачів вищої 

освіти, 

анкетування випускників, 

анкетування стейкхолдерів (згідно 

з Положенням про організацію та 

Засідання кафедри 

грецької філології та 

перекладу 

(протокол №11 від 

14.04.2020), 



перекладу березень проведення опитувань 

стейкхолдерів, анкетування 

триває). 

 

Науково-комунікативні заходи: 

Дні греків Приазов’я (19-

21.11.19), 

Всесвітній день новогрецької 

мови (21.02.20), зустріч з 

керівником секретаріату 

Національного агентства із 

забезпечення якості вищої освіти 

М.Винницьким (21.02.20), зустріч 

стейкхолдерів у компанії “ Nestlé 

Business Services Lviv” за участі 

доц. каф.ГФП Лабецької Ю.Б.  

(07.02.2020). 

 

Перевірка на відповідність 

вимогам ПОЛОЖЕННЯ про 

акредитацію освітніх програм, за 

якими здійснюється підготовка 

здобувачів вищої освіти від 

27.08.2019 (Протокол засідання 

кафедри ГФП №10 від 14.04 

2020). 

засідання НМК ВР 

ФГФП 

(протокол № 6 від 

21.04.2020), 

засідання Вченої ради 

ФГФП 

(протокол №10 від 

22.04.2020). 

Рішення: 

удосконалення ОП. 

Філологія. 

Мова та 

література 

(новогрецька) 

Перший 

(бакалаврський) 

Лабецька 

Ю.Б., 

доцент 

кафедри 

грецької 

філології та 

перекладу 

березень 

квітень 

 

лютий 

березень 

Якість 

викладання; 

структура та 

зміст ОП. 

Здобувачі вищої 

освіти; 

випускники; 

роботодавці; 

кафедра. 

Анкетування здобувачів вищої 

освіти, 

анкетування випускників, 

анкетування стейкхолдерів (згідно 

з Положенням про організацію та 

проведення опитувань 

стейкхолдерів, анкетування 

триває). 

 

Науково-комунікативні заходи: 

Дні греків Приазов’я (19-

21.11.19), 

Всесвітній день новогрецької 

мови (21.02.20), зустріч з 

Засідання кафедри 

грецької філології та 

перекладу 

(протокол №11 від 

14.04.2020), 

засідання НМК ВР 

ФГФП 

(протокол № 6 від 

21.04.2020), 

засідання Вченої ради 

ФГФП 

(протокол №10 від 

22.04.2020). 

Рішення: 



керівником секретаріату 

Національного агентства із 

забезпечення якості вищої освіти 

М.Винницьким (21.02.20), зустріч 

стейкхолдерів у компанії “ Nestlé 

Business Services Lviv” за участі 

доц. каф.ГФП Лабецької Ю.Б.  

(07.02.2020). 

 

Перевірка на відповідність 

вимогам ПОЛОЖЕННЯ про 

акредитацію освітніх програм, за 

якими здійснюється підготовка 

здобувачів вищої освіти від 

27.08.2019 (Протокол засідання 

кафедри ГФП №10 від 14.04 

2020). 

удосконалення ОП. 

Філологія. 

Мова та 

література 

(новогрецька) 

Другий 

(магістерський) 

Жарікова 

Ю.В., 

доцент 

кафедри 

грецької 

філології та 

перекладу 

березень 

квітень 

 

лютий 

березень 

Якість 

викладання; 

структура та 

зміст ОП. 

Здобувачі вищої 

освіти; 

випускники; 

роботодавці; 

кафедра. 

Засідання кафедри 

грецької філології та 

перекладу 

(протокол №11 від 

14.04.2020), 

засідання НМК ВР 

ФГФП 

(протокол № 6 від 

21.04.2020), 

засідання Вченої ради 

ФГФП 

(протокол №10 від 

22.04.2020). 

Рішення: 

удосконалення ОП. 

Філологія. 

Переклад 

(новогрецька) 

Перший 

(бакалаврський) 

Хоровець 

В.Є., 

доцент 

кафедри 

теорії та 

практики 

перекладу 

березень 

квітень 

 

лютий 

березень 

Якість 

викладання; 

структура та 

зміст ОП. 

Здобувачі вищої 

освіти; 

випускники; 

роботодавці; 

кафедра. 

Анкетування здобувачів вищої 

освіти, 

анкетування випускників, 

анкетування стейкхолдерів (згідно 

з Положенням про організацію та 

проведення опитувань 

стейкхолдерів, анкетування 

триває). 

 

Науково-комунікативні заходи: 

Дні греків Приазов’я (19-

21.11.19), 

Всесвітній день новогрецької 

мови (21.02.20), зустріч з 

керівником секретаріату 

Національного агентства із 

забезпечення якості вищої освіти 

М.Винницьким (21.02.20), зустріч 

стейкхолдерів у компанії “ Nestlé 

Business Services Lviv” за участі 

доц. каф.ГФП Лабецької Ю.Б.  

(07.02.2020). 

 

Засідання кафедри 

грецької філології та 

перекладу 

(протокол №11 від 

14.04.2020), 

засідання НМК ВР 

ФГФП 

(протокол № 6 від 

21.04.2020), 

засідання Вченої ради 

ФГФП 

(протокол №10 від 

22.04.2020). 

Рішення: 

удосконалення ОП. 

Філологія. 

Переклад 

(новогрецька) 

Другий 

(магістерський) 

Новицька 

О.А., 

доцент 

кафедри 

грецької 

філології та 

перекладу 

березень 

квітень 

 

 

лютий 

березень 

Якість 

викладання; 

структура та 

зміст ОП. 

Здобувачі вищої 

освіти; 

випускники; 

роботодавці; 

кафедра. 

Засідання кафедри 

грецької філології та 

перекладу 

(протокол №11 від 

14.04.2020), 

засідання НМК ВР 

ФГФП 

(протокол № 6 від 



Перевірка на відповідність 

вимогам ПОЛОЖЕННЯ про 

акредитацію освітніх програм, за 

якими здійснюється підготовка 

здобувачів вищої освіти від 

27.08.2019 (Протокол засідання 

кафедри ГФП №10 від 14.04 

2020). 

21.04.20), 

засідання Вченої ради 

ФГФП 

(протокол №10 від 

22.04.2020). 

Рішення: 

удосконалення ОП. 

Кафедра слов’янської філології та перекладу 

Філологія. 

Мова та 

література 

(російська) 

Перший 

(бакалаврський) 

Педченко 

О.В., 

доцент 

кафедри 

слов’янської 

філології та 

перекладу 

жовтень, 

березень 

Структура та 

зміст ОП, 

якість навчання 

та викладання 

на ОП. 

 

Здобувачі вищої 

освіти; 

випускники; 

роботодавці; 

кафедра. 

Проведення круглого столу 

08.10.2019. 

Анкетування здобувачів вищої 

https://docs.google.com/forms/d/13

Qtcx4qOZcPFLGKTe-

YrAuYU_QJoW0z-

iBT1YvVZGEQ/edit 

Анкетування випускників 

https://docs.google.com/forms/d/e/1

FAIpQLSfuunwIbYY7v2SopjcM2-

n9LvEfmo1seRAMTilgUdaqv8WrI

Q/viewform?usp=sf_link 

Анкетування стейкхолдерів 

(згідно з Положенням про 

організацію та проведення 

опитувань стейкхолдерів): 

https://docs.google.com/forms/d/e/1

FAIpQLSfRSLJFKiYSX7ceHd6dT2

3t_tcxC7OnA_R4ry2ffPqLzqY5XQ/

viewform?usp=sf_link 

Перевірка на відповідність 

вимогам ПОЛОЖЕННЯ про 

акредитацію освітніх програм, за 

якими здійснюється підготовка 

здобувачів вищої освіти від 

27.08.2019 (Протокол засідання 

кафедри СФП №11 від 03.04 

2020). 

Протокол засідання 

кафедри СФП №11 

від 03.04 2020; 

протокол засідання 

НМК факультету 

ФГФП № 6 від 

21.04.2020; протокол 

засідання ВР 

факультету ФГФП № 

10 від 22.04.2020. 

Рішення: 

удосконалити ОП. 

Філологія. 

Мова та 

література 

(російська) 

Другий 

(магістерський) 

Звиняцьков-

ський В.Я., 

професор 

кафедри 

слов’янської 

філології та 

перекладу 

жовтень, 

березень 

Структура та 

зміст ОП, 

якість навчання 

та викладання 

на ОП. 

Здобувачі вищої 

освіти; 

випускники; 

роботодавці; 

кафедра. 

Протокол засідання 

кафедри СФП №11 

від 3.04 2020; 

протокол засідання 

НМК факультету 

ФГФП № 6 від 

21.04.2020; протокол 

засідання ВР 

факультету ФГФП № 

10 від 22.04.2020. 

Рішення: оновити ОП. 

Філологія. 

Переклад 

(українська, 

Перший 

(бакалаврський) 

Гайдук Н.А., 

доцент 

кафедри 

жовтень, 

березень 

Структура та 

зміст ОП, 

Якість навчання 

Здобувачі вищої 

освіти; 

Випускники; 

Проведення круглого столу 

08.10.2019. 

Анкетування здобувачів вищої 

Протокол засідання 

кафедри СФП №11 

від 03.04 2020; 

https://docs.google.com/forms/d/13Qtcx4qOZcPFLGKTe-YrAuYU_QJoW0z-iBT1YvVZGEQ/edit
https://docs.google.com/forms/d/13Qtcx4qOZcPFLGKTe-YrAuYU_QJoW0z-iBT1YvVZGEQ/edit
https://docs.google.com/forms/d/13Qtcx4qOZcPFLGKTe-YrAuYU_QJoW0z-iBT1YvVZGEQ/edit
https://docs.google.com/forms/d/13Qtcx4qOZcPFLGKTe-YrAuYU_QJoW0z-iBT1YvVZGEQ/edit
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfuunwIbYY7v2SopjcM2-n9LvEfmo1seRAMTilgUdaqv8WrIQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfuunwIbYY7v2SopjcM2-n9LvEfmo1seRAMTilgUdaqv8WrIQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfuunwIbYY7v2SopjcM2-n9LvEfmo1seRAMTilgUdaqv8WrIQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfuunwIbYY7v2SopjcM2-n9LvEfmo1seRAMTilgUdaqv8WrIQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfRSLJFKiYSX7ceHd6dT23t_tcxC7OnA_R4ry2ffPqLzqY5XQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfRSLJFKiYSX7ceHd6dT23t_tcxC7OnA_R4ry2ffPqLzqY5XQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfRSLJFKiYSX7ceHd6dT23t_tcxC7OnA_R4ry2ffPqLzqY5XQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfRSLJFKiYSX7ceHd6dT23t_tcxC7OnA_R4ry2ffPqLzqY5XQ/viewform?usp=sf_link


російська, 

польська) 
слов’янської 

філології та 

перекладу 

та викладання 

на ОП, 
Роботодавці; 

кафедра. 
освіти (лист від Навчального 

відділу МДУ від 20.01.2020): 

https://docs.google.com/forms/d/13

Qtcx4qOZcPFLGKTe-

YrAuYU_QJoW0z-

iBT1YvVZGEQ/edit 

Анкетування випускників: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1

FAIpQLSfuunwIbYY7v2SopjcM2-

n9LvEfmo1seRAMTilgUdaqv8WrI

Q/viewform?usp=sf_link 

Анкетування стейкхолдерів 

(згідно з Положенням про 

організацію та проведення 

опитувань стейкхолдерів): 

https://docs.google.com/forms/d/e/1

FAIpQLSfRSLJFKiYSX7ceHd6dT2

3t_tcxC7OnA_R4ry2ffPqLzqY5XQ/

viewform?usp=sf_link 

 

Перевірка на відповідність 

вимогам ПОЛОЖЕННЯ про 

акредитацію освітніх програм, за 

якими здійснюється підготовка 

здобувачів вищої освіти від 

27.08.2019 (Протокол засідання 

кафедри СФП №11 від 03.04 

2020). 

протокол засідання 

НМК факультету 

ФГФП № 6 від 

21.04.2020; протокол 

засідання ВР 

факультету ФГФП № 

10 від 22.04.2020. 

Рішення: 

удосконалити ОП. 

Філологія. 

Переклад 

(українська, 

російська, 

польська) 

Другий 

(магістерський) 

Нікольченко 

Т.М., доцент 

кафедри 

слов’янської 

філології та 

перекладу 

жовтень, 

березень 

Структура та 

зміст ОП, 

якість навчання 

та викладання 

на ОП. 

Здобувачі вищої 

освіти; 

випускники; 

роботодавці; 

кафедра. 

Протокол засідання 

кафедри СФП №11 

від 03.04 2020; 

протокол засідання 

НМК факультету 

ФГФП № 6 від 

21.04.2020; протокол 

засідання ВР 

факультету ФГФП 

№ 10 від 22.04.2020. 

Рішення: оновити ОП. 

Середня 

освіта. Мова і 

література 

(російська) 

Перший 

(бакалаврський) 

Волік Н.А., 

доцент 

кафедри 

слов’янської 

філології та 

перекладу 

жовтень, 

березень 

Структура та 

зміст ОП, 

якість навчання 

та викладання 

на ОП. 

Здобувачі вищої 

освіти; 

випускники; 

роботодавці; 

кафедра. 

Проведення круглого столу 

08.10.2019. 

Анкетування стейкхолдерів 

(згідно з Положенням про 

організацію та проведення 

опитувань стейкхолдерів): 

https://docs.google.com/forms/d/e/1

FAIpQLSeTs5op3CBpLyyvdBrc9ee

06z6UUVboHzB7lNQfSYXeAFGy

5w/viewform 

 

Перевірка на відповідність 

Протокол засідання 

кафедри СФП №11 

від 03.04 2020; 

протокол засідання 

НМК факультету 

ФГФП № 6 від 

21.04.2020; протокол 

засідання ВР 

факультету ФГФП № 

10 від 22.04.2020. 

Рішення: 

удосконалити ОП. 

https://docs.google.com/forms/d/13Qtcx4qOZcPFLGKTe-YrAuYU_QJoW0z-iBT1YvVZGEQ/edit
https://docs.google.com/forms/d/13Qtcx4qOZcPFLGKTe-YrAuYU_QJoW0z-iBT1YvVZGEQ/edit
https://docs.google.com/forms/d/13Qtcx4qOZcPFLGKTe-YrAuYU_QJoW0z-iBT1YvVZGEQ/edit
https://docs.google.com/forms/d/13Qtcx4qOZcPFLGKTe-YrAuYU_QJoW0z-iBT1YvVZGEQ/edit
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfuunwIbYY7v2SopjcM2-n9LvEfmo1seRAMTilgUdaqv8WrIQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfuunwIbYY7v2SopjcM2-n9LvEfmo1seRAMTilgUdaqv8WrIQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfuunwIbYY7v2SopjcM2-n9LvEfmo1seRAMTilgUdaqv8WrIQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfuunwIbYY7v2SopjcM2-n9LvEfmo1seRAMTilgUdaqv8WrIQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfRSLJFKiYSX7ceHd6dT23t_tcxC7OnA_R4ry2ffPqLzqY5XQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfRSLJFKiYSX7ceHd6dT23t_tcxC7OnA_R4ry2ffPqLzqY5XQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfRSLJFKiYSX7ceHd6dT23t_tcxC7OnA_R4ry2ffPqLzqY5XQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfRSLJFKiYSX7ceHd6dT23t_tcxC7OnA_R4ry2ffPqLzqY5XQ/viewform?usp=sf_link
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeTs5op3CBpLyyvdBrc9ee06z6UUVboHzB7lNQfSYXeAFGy5w/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeTs5op3CBpLyyvdBrc9ee06z6UUVboHzB7lNQfSYXeAFGy5w/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeTs5op3CBpLyyvdBrc9ee06z6UUVboHzB7lNQfSYXeAFGy5w/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeTs5op3CBpLyyvdBrc9ee06z6UUVboHzB7lNQfSYXeAFGy5w/viewform


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Середня 

освіта. Мова і 

література 

(російська) 

Другий 

(магістерський) 

Гусєва О.І., 

доцент 

кафедри 

слов’янської 

філології та 

перекладу 

жовтень, 

березень 

Структура та 

зміст ОП, 

якість навчання 

та викладання 

на ОП. 

Здобувачі вищої 

освіти; 

випускники; 

роботодавці; 

кафедра. 

вимогам ПОЛОЖЕННЯ про 

акредитацію освітніх програм, за 

якими здійснюється підготовка 

здобувачів вищої освіти від 

27.08.2019 (Протокол засідання 

кафедри СФП №11 від 03.04 

2020). 

 

 

Протокол засідання 

кафедри СФП №11 

від 03.04 2020; 

протокол засідання 

НМК факультету 

ФГФП № 6 від 

21.04.2020; протокол 

засідання ВР 

факультету ФГФП № 

10 від 22.04.2020. 

Рішення: оновити ОП. 



Додаток 3 

 

Результати моніторингу освітніх програм  у 2019-2020 н. р. економіко-правового факультету  

 

Назва ОП 
Рівень вищої 

освіти 

Гарант 

ОП 

Дата 

проведеного 

моніторингу 

Критерій Учасники Які заходи були проведені 
Результат 

моніторингу 

Кафедра економіки та міжнародних економічних відносин 

Міжнародна 

економіка 

Перший 

(бакалаврський) 

Марена Т.В., 

Доцент 

кафедри 

економіки та 

міжнародних 

економічних 

відносин 

19.11.2019 р. 

Забезпеченість 

освітнього 

процесу 

ресурсами 

Викладачі 

кафедри 

економіки та 

міжнародних 

економічних 

відносин, 

здобувачі вищої 

освіти 

На засіданні кафедри розглянуті 

питання «Про результати аналізу 

інформаційного забезпечення 

освітніх програм спеціальностей 

051 Економіка та 292 Міжнародні 

економічні відносини» та «Про 

результати аналізу забезпечення 

навчально-методичними 

матеріалами дисциплін кафедри» 

(протокол № 5) Удосконалення ОП у 

частині освітньої 

складової 

(рішення засідання 

кафедри ЕМЕВ, 

протокол № 10 від 

17.03.2020; засідання 

НМК ЕПФ, протокол 

№ 4 від 18.03.2020; 

засідання Вченої ради 

ЕПФ, протокол № 9 

від 19.03.2020) 
22.11.2019 р. 

Структура та 

зміст ОП 

Викладачі 

кафедри 

економіки та 

міжнародних 

економічних 

відносин, 

здобувачі вищої 

освіти, 

роботодавці та 

випускники 

(представники 

департаменту з 

питань економіки 

Маріупольської 

міської ради; 

Відділення у 

м. Маріуполь 

Донецької ТПП; 

ПАТ «Перший 

український 

Круглий стіл за участю викладачів 

кафедри економіки та 

міжнародних економічних 

відносин та стейкголдерів – 

роботодавців, випускників та 

здобувачів вищої освіти, 

присвячений обговоренню освітніх 

програм «Міжнародна економіка» 

(спеціальність 051 Економіка) та 

«Міжнародний бізнес» 

(спеціальність 292 Міжнародні 

економічні відносини) 



міжнародний 

банк» в 

м. Маріуполі; АТ 

КБ «Приватбанк») 

28.11.2019 р. 
Структура та 

зміст ОП 

Викладачі 

кафедри 

економіки та 

міжнародних 

економічних 

відносин, 

здобувачі вищої 

освіти та 

представники 

ПАТ «Перший 

український 

міжнародний 

банк» в 

м. Маріуполі 

(головні 

спеціалісти 

відділення № 8 

АТ «ПУМБ» 

Бичкова Ю., 

випускниця 

спеціальності 

«Міжнародна 

економіка», та 

Щербінін М.) 

Зустріч викладачів кафедри та 

студентів спеціальностей 051 

Економіка та 292 Міжнародні 

економічні відносини з 

представниками АТ «Перший 

український міжнародний банк», 

під час якої обговорено питання 

організації практичної підготовки 

здобувачів вищої освіти в 

установах банку, а також 

можливості удосконалення 

освітніх програм «Міжнародна 

економіка» та «Міжнародний 

бізнес» у частині посилення 

освітньої складової дисциплінами, 

що сприяють підвищенню рівня 

фінансової грамотності студентів. 

17.12.2019 р. 
Структура та 

зміст ОП 

Викладачі 

кафедри 

економіки та 

міжнародних 

економічних 

відносин, 

здобувачі вищої 

освіти 

Засідання кафедри, на якому 

розглянуто питання «Про 

моніторинг навчальних планів та 

освітніх програм за спеціальностями 

051 Економіка та 292 Міжнародні 

економічні відносини» (протокол 

№6). Результат – узагальнення 

пропозицій стейкголдерів щодо 

удосконалення освітніх програм 

«Міжнародна економіка» та 

«Міжнародний бізнес» 

17.03.2020 р. Структура та Викладачі Засідання кафедри, на якому 



зміст ОП кафедри 

економіки та 

міжнародних 

економічних 

відносин, 

здобувачі вищої 

освіти 

розглянуто питання «Про 

удосконалення освітньої програми 

та навчального плану 

спеціальності 051 Економіка (ОС 

Бакалавр)». Визначено, яким 

чином при удосконаленні ОП 

будуть враховані пропозиції 

стейкголдерів, які були обговорені 

та систематизовані під час 

попередніх засідань кафедри, та 

досвід провідних вітчизняних та 

зарубіжних ЗВО щодо 

впровадження програм бізнес-

освіти. 

Економіка 
Третій (освітньо-

науковий) 

Толпежніков 

Р.О., 

професор 

кафедри 

економіки та 

міжнародних 

економічних 

відносин 

19.11.2019 р. 

Забезпеченість 

освітнього 

процесу 

ресурсами 

Викладачі 

кафедри 

економіки та 

міжнародних 

економічних 

відносин, 

здобувачі вищої 

освіти 

На засіданні кафедри розглянуті 

питання «Про результати аналізу 

інформаційного забезпечення 

освітніх програм спеціальностей 

051 Економіка та 292 Міжнародні 

економічні відносини» та «Про 

результати аналізу забезпечення 

навчально-методичними 

матеріалами дисциплін кафедри» 

(протокол № 5) 

Удосконалення ОНП 

у частині освітньої 

складової 

(рішення засідання 

кафедри ЕМЕВ, 

протокол № 10 від 

17.03.2020; засідання 

НМК ЕПФ, протокол 

№ 4 від 18.03.2020; 

засідання Вченої ради 

ЕПФ, протокол № 9 

від 19.03.2020) 
22.11.2019 р. 

Структура та 

зміст ОП 

Викладачі 

кафедри 

економіки та 

міжнародних 

економічних 

відносин, 

науковці із 

зарубіжних та 

вітчизняних 

закладів вищої 

освіти, здобувачі 

вищої освіти, 

роботодавці та 

випускники 

(представники 

департаменту з 

Під час проведення VI 

Міжнародної науково-практичної 

конференції «Особливості 

інтеграції країн у світовий 

економічний та політико-правовий 

простір» визначено найбільш 

актуальні на сьогодні питання 

наукових досліджень у сфері 

економічних наук, що враховано 

кафедрою при удосконаленні 

наукової складової освітньо-

наукових програм підготовки 

докторів філософії 



питань економіки 

Маріупольської 

міської ради; 

Відділення у 

м. Маріуполь 

Донецької ТПП; 

ПАТ «Перший 

український 

міжнародний 

банк» в 

м. Маріуполі; АТ 

КБ «Приватбанк») 

17.03.2020 р. 
Структура та 

зміст ОП 

Викладачі 

кафедри 

економіки та 

міжнародних 

економічних 

відносин 

Засідання кафедри, на якому 

розглянуто питання «Про 

удосконалення освітньо-наукових 

програм та навчальних планів 

спеціальностей 292 Міжнародні 

економічні відносини та 051 

Економіка (третій рівень вищої 

освіти)». Визначено, яким чином у 

освітньо-наукових програмах 

будуть враховані пропозиції 

стейкголдерів та викладачів 

кафедри щодо їх удосконалення, у 

тому числі з урахуванням досвіду 

підготовки наукових кадрів 

економічного профілю в провідних 

вітчизняних та зарубіжних ЗВО. 

Міжнародний 

бізнес 

Перший 

(бакалаврський) 

Беззубченко 

О.А., доцент  
кафедри 

економіки та 

міжнародних 

економічних 

відносин 

19.11.2019 р. 

Забезпеченість 

освітнього 

процесу 

ресурсами 

Викладачі 

кафедри 

економіки та 

міжнародних 

економічних 

відносин, 

здобувачі вищої 

освіти 

На засіданні кафедри розглянуті 

питання «Про результати аналізу 

інформаційного забезпечення 

освітніх програм спеціальностей 

051 Економіка та 292 Міжнародні 

економічні відносини» та «Про 

результати аналізу забезпечення 

навчально-методичними 

матеріалами дисциплін кафедри» 

(протокол № 5) 

Оновлення ОП 

відповідно до СВО 

(рішення засідання 

кафедри ЕМЕВ, 

протокол № 10 від 

17.03.2020; засідання 

НМК ЕПФ, протокол 

№ 4 від 18.03.2020; 

засідання Вченої ради 

ЕПФ, протокол № 9 

від 19.03.2020) 22.11.2019 р. 
Структура та 

зміст ОП 

Викладачі 

кафедри 

Круглий стіл за участю викладачів 

кафедри економіки та 



економіки та 

міжнародних 

економічних 

відносин, 

здобувачі вищої 

освіти, 

роботодавці та 

випускники 

(представники 

департаменту з 

питань економіки 

Маріупольської 

міської ради; 

Відділення у 

м. Маріуполь 

Донецької ТПП; 

ПАТ «Перший 

український 

міжнародний 

банк» в 

м. Маріуполі; АТ 

КБ «Приватбанк») 

міжнародних економічних 

відносин та стейкголдерів – 

роботодавців, випускників та 

здобувачів вищої освіти, 

присвячений обговоренню освітніх 

програм «Міжнародна економіка» 

(спеціальність 051 Економіка) та 

«Міжнародний бізнес» 

(спеціальність 292 Міжнародні 

економічні відносини) 

28.11.2019 р. 
Структура та 

зміст ОП 

Викладачі 

кафедри 

економіки та 

міжнародних 

економічних 

відносин, 

здобувачі вищої 

освіти та 

представники 

ПАТ «Перший 

український 

міжнародний 

банк» в 

м. Маріуполі 

(головні 

спеціалісти 

відділення № 8 

АТ «ПУМБ» 

Зустріч викладачів кафедри та 

студентів спеціальностей 051 

Економіка та 292 Міжнародні 

економічні відносини з 

представниками АТ «Перший 

український міжнародний банк», 

під час якої обговорено питання 

організації практичної підготовки 

здобувачів вищої освіти в 

установах банку, а також 

можливості удосконалення 

освітніх програм «Міжнародна 

економіка» та «Міжнародний 

бізнес» у частині посилення 

освітньої складової дисциплінами, 

що сприяють підвищенню рівня 

фінансової грамотності студентів. 



Бичкова Ю., 

випускниця 

спеціальності 

«Міжнародна 

економіка», та 

Щербінін М.) 

17.12.2019 р. 
Структура та 

зміст ОП 

Викладачі 

кафедри 

економіки та 

міжнародних 

економічних 

відносин, 

здобувачі вищої 

освіти 

Засідання кафедри, на якому 

розглянуто питання «Про 

моніторинг навчальних планів та 

освітніх програм за спеціальностями 

051 Економіка та 292 Міжнародні 

економічні відносини» (протокол 

№6). Результат – узагальнення 

пропозицій стейкголдерів щодо 

удосконалення освітніх програм 

«Міжнародна економіка» та 

«Міжнародний бізнес» 

17.03.2020 р. 
Структура та 

зміст ОП 

Викладачі 

кафедри 

економіки та 

міжнародних 

економічних 

відносин, 

здобувачі вищої 

освіти 

Перевірка на відповідність 

вимогам Стандарту вищої освіти 

за спеціальністю 292 Міжнародні 

економічні відносини для першого 

(бакалаврського) рівня вищої 

освіти (наказ МОН № 357 від 

04.03.2020 р.) На засіданні 

кафедри розглянуто питання «Про 

оновлення освітніх програм та 

навчальних планів спеціальностей 

051 Економіка (ОС Магістр) та 292 

Міжнародні економічні відносини 

(ОС Бакалавр та ОС Магістр)» у 

зв’язку з прийняттям відповідних 

Стандартів вищої освіти. Також 

визначено, яким чином при 

оновленні ОП будуть враховані 

пропозиції стейкголдерів, які були 

обговорені та систематизовані під 

час попередніх засідань кафедри, 

та досвід провідних вітчизняних та 

зарубіжних ЗВО щодо 

впровадження програм бізнес-



освіти. 

Міжнародний 

бізнес 

Другий 

(магістерський) 

Чентуков Ю.І., 

професор  

кафедри 

економіки та 

міжнародних 

економічних 

відносин 

19.11.2019 р. 

Забезпеченість 

освітнього 

процесу 

ресурсами 

Викладачі 

кафедри 

економіки та 

міжнародних 

економічних 

відносин, 

здобувачі вищої 

освіти 

На засіданні кафедри розглянуті 

питання «Про результати аналізу 

інформаційного забезпечення 

освітніх програм спеціальностей 

051 Економіка та 292 Міжнародні 

економічні відносини» та «Про 

результати аналізу забезпечення 

навчально-методичними 

матеріалами дисциплін кафедри» 

(протокол № 5) 

Оновлення ОП 

відповідно до СВО 

(рішення засідання 

кафедри ЕМЕВ, 

протокол № 10 від 

17.03.2020; засідання 

НМК ЕПФ, протокол 

№ 4 від 18.03.2020; 

засідання Вченої ради 

ЕПФ, протокол № 9 

від 19.03.2020) 

22.11.2019 р. 
Структура та 

зміст ОП 

Викладачі 

кафедри 

економіки та 

міжнародних 

економічних 

відносин, 

здобувачі вищої 

освіти, 

роботодавці та 

випускники 

(представники 

департаменту з 

питань економіки 

Маріупольської 

міської ради; 

Відділення у 

м. Маріуполь 

Донецької ТПП; 

ПАТ «Перший 

український 

міжнародний 

банк» в 

м. Маріуполі; АТ 

КБ «Приватбанк») 

Круглий стіл за участю викладачів 

кафедри економіки та 

міжнародних економічних 

відносин та стейкголдерів – 

роботодавців, випускників та 

здобувачів вищої освіти, 

присвячений обговоренню освітніх 

програм «Міжнародна економіка» 

(спеціальність 051 Економіка) та 

«Міжнародний бізнес» 

(спеціальність 292 Міжнародні 

економічні відносини) 

17.12.2019 р. 
Структура та 

зміст ОП 

Викладачі 

кафедри 

економіки та 

міжнародних 

економічних 

Засідання кафедри, на якому 

розглянуто питання «Про 

моніторинг навчальних планів та 

освітніх програм за спеціальностями 

051 Економіка та 292 Міжнародні 



відносин, 

здобувачі вищої 

освіти 

економічні відносини» (протокол 

№6). Результат – узагальнення 

пропозицій стейкголдерів щодо 

удосконалення освітніх програм 

«Міжнародна економіка» та 

«Міжнародний бізнес» 

14.01.2020 р. 

Якість навчання 

та викладання на 

ОП 

Викладачі 

кафедри 

економіки та 

міжнародних 

економічних 

відносин, 

здобувачі вищої 

освіти 

На засіданні кафедри розглянуто 

питання «Аналіз результатів 

державної атестації та обговорення 

звітів голів ЕК» (протокол №7). За 

результатами роботи ЕК та 

рекомендацій голів ЕК 

сформовано пропозиції щодо 

удосконалення освітніх 

компонентів ОП «Міжнародна 

економіка» та «Міжнародний 

бізнес» (ОС Магістр). 

17.03.2020 р. 
Структура та 

зміст ОП 

Викладачі 

кафедри 

економіки та 

міжнародних 

економічних 

відносин, 

здобувачі вищої 

освіти 

Перевірка на відповідність 

вимогам Стандарту вищої освіти 

за спеціальністю 292 Міжнародні 

економічні відносини для другого 

(магістерського) рівня вищої 

освіти (наказ МОН № 380 від 

04.03.2020 р.) 

На засіданні кафедри розглянуто 

питання «Про оновлення освітніх 

програм та навчальних планів 

спеціальностей 051 Економіка (ОС 

Магістр) та 292 Міжнародні 

економічні відносини (ОС 

Бакалавр та ОС Магістр)» у 

зв’язку з прийняттям відповідних 

Стандартів вищої освіти. Також 

визначено, яким чином при 

оновленні ОП будуть враховані 

пропозиції стейкголдерів, які були 

обговорені та систематизовані під 

час попередніх засідань кафедри, 

рекомендації голів ЕК та досвід 

провідних вітчизняних та 



зарубіжних ЗВО щодо 

впровадження програм бізнес-

освіти. 

Міжнародні 

економічні 

відносини 

Третій (освітньо-

науковий) 

Булатова О.В., 

професор  
кафедри 

економіки та 

міжнародних 

економічних 

відносин 

19.11.2019 р. 

Забезпеченість 

освітнього 

процесу 

ресурсами 

Викладачі 

кафедри 

економіки та 

міжнародних 

економічних 

відносин, 

здобувачі вищої 

освіти 

На засіданні кафедри розглянуті 

питання «Про результати аналізу 

інформаційного забезпечення 

освітніх програм спеціальностей 

051 Економіка та 292 Міжнародні 

економічні відносини» та «Про 

результати аналізу забезпечення 

навчально-методичними 

матеріалами дисциплін кафедри» 

(протокол № 5) 

Удосконалення ОНП 

у частині освітньої та 

наукової складових 

(рішення засідання 

кафедри ЕМЕВ, 

протокол № 10 від 

17.03.2020; засідання 

НМК ЕПФ, протокол 

№ 4 від 18.03.2020; 

засідання Вченої ради 

ЕПФ, протокол № 9 

від 19.03.2020) 
22.11.2019 р. 

Структура та 

зміст ОП 

Викладачі 

кафедри 

економіки та 

міжнародних 

економічних 

відносин, 

науковці із 

зарубіжних та 

вітчизняних 

закладів вищої 

освіти, здобувачі 

вищої освіти, 

роботодавці та 

випускники 

(представники 

департаменту з 

питань економіки 

Маріупольської 

міської ради; 

Відділення у 

м. Маріуполь 

Донецької ТПП; 

ПАТ «Перший 

український 

міжнародний 

банк» в 

м. Маріуполі; АТ 

Під час проведення VI 

Міжнародної науково-практичної 

конференції «Особливості 

інтеграції країн у світовий 

економічний та політико-правовий 

простір» визначено найбільш 

актуальні на сьогодні питання 

наукових досліджень у сфері 

економічних наук, що враховано 

кафедрою при удосконаленні 

наукової складової освітньо-

наукових програм підготовки 

докторів філософії 



КБ «Приватбанк») 

17.03.2020 р. 
Структура та 

зміст ОП 

Викладачі 

кафедри 

економіки та 

міжнародних 

економічних 

відносин 

Засідання кафедри, на якому 

розглянуто питання «Про 

удосконалення освітньо-наукових 

програм та навчальних планів 

спеціальностей 292 Міжнародні 

економічні відносини та 051 

Економіка (третій рівень вищої 

освіти)». Визначено, яким чином у 

освітньо-наукових програмах 

будуть враховані пропозиції 

стейкголдерів та викладачів 

кафедри щодо їх удосконалення, у 

тому числі з урахуванням досвіду 

підготовки наукових кадрів 

економічного профілю в провідних 

вітчизняних та зарубіжних ЗВО. 

Кафедра математичних методів та системного аналізу 

Системний 

аналіз 

Перший 

(бакалаврський) 

Ратаньова Н. 

Ю., доцент 

кафедри 

матемама-

тичних 

методів та 

системного 

аналізу 

06.11.2020р. 

Контрольні 

заходи, 

оцінювання 

здобувачів вищої 

освіти та 

академічна 

доброчесність. 

Гарант ОП, 

проректор з 

науково-

педагогічної 

роботи, 

декан ЕПФ, 

викладачі 

кафедри, 

здобувачі. 

Міжкафедральний науково-

практичний семінар «Академічна 

доброчесність: виклики 

сучасності». 

Обговорення причин 

виникнення плагіату, 

розгляд нормативно-

правових актів у цій 

сфері, ознайомлення 

з умовами співпраці з 

компаніями, які нада

ють закладам вищої 

освіти України 

доступ до 

антіплагіатної 

системи 

StrikePlagiarism.com., 

а також програмні 

засоби для 

виявлення плагіату у 

наукових та 

академічних роботах. 

 

Вирішено включити 

розгляд питань умов 

співпраці з 



компаніями, які 

надають закладам 

вищої освіти України 

доступ до 

антіплагіатних 

систем, а також 

програмні засоби для 

виявлення плагіату у 

наукових та 

академічних роботах 

на кураторських 

годинах та семінарах 

зі здобувачами щодо 

популяризації 

академічної 

доброчесності. 

 

(Протокол засідання 

кафедри № 5 від 

19.11.2019) 

Січень 2020 

Навчання і 

викладання за 

освітньою 

програмою 

 

Контрольні 

заходи, 

оцінювання 

здобувачів вищої 

освіти та 

академічна 

доброчесність. 

 

Освітнє 

середовище та 

матеріальні 

ресурси. 

Гарант ОП, 

викладачі 

кафедри, 

здобувачі. 

Анкетування здобувачів вищої 

освіти 

1.Визначити рівень 

задоволеності 

здобувачів освітньою 

діяльністю за ОП 

високим (80% 

здобувачів 

задоволені 

навчанням). 

2.Розробити 

структуру та зміст 

анкети для 

проведення 

опитування 

здобувачів з 

використанням 

Googlе-форм. 

3.Розмістити Googlе-

форму анкети на 

сайті ЕПФ МДУ 

(термін: березень 



2020р.). 

(Протокол засідання 

кафедри № 7 від 

14.01.2020) 

12.03.2020р. 

Навчання і 

викладання за 

освітньою 

програмою. 

 

Внутрішнє 

забезпечення 

якості освітньої 

програми. 

Викладачі 

кафедри, 

роботодавці, 

здобувачі: 

 

(Жуков С.В. д.т.н., 

проф., 

генеральний 

директор 

навчально-

науково-

виробничого 

центру управління 

«Квантум») 

 

Науково-методичний семінар 

«Розвиток освітніх програм 

«Системний аналіз» та 

«Кібербезпека», для здобуття 

компетентностей необхідних для 

подальшої професійної діяльності 

та працевлаштування» 

1.Обговорення 

результатів навчання 

та компетентностей 

сучасним вимогам 

ринку праці з 

дисциплін 

«Моделювання 

складних 

мультифізичних 

систем» та 

«Кібернетична 

безпека 

підприємства». 

Визначили розробити 

методичні вказівки 

для практичних робіт 

та самостійної роботи 

здобувачів з 

дисциплін 

«Моделювання 

складних 

мультифізичних 

систем» та 

«Кібернетична 

безпека 

підприємства» 

(термін: листопад 

2020р.). 

2.Обговорення 

результатів навчання 

та компетентностей, 

що набуваються під 

час проходження 

навчально-

виробничої та 

виробничої практик 



та їх достатності для 

подальшого 

працевлаштування. 

Визначили 

удосконалити 

методичні вказівки 

для виробничої 

(навчально-

виробничої) та 

виробничої практик 

згідно до сучасних 

тенденцій ринку 

праці (термін: 

листопад 2020р.). 

(Протокол засідання 

кафедри № 10 від 

11.03.2020) 

29.04.2020р. 

Структура та 

зміст освітньої 

програми. 

 

Навчання і 

викладання за 

освітньою 

програмою. 

 

Контрольні 

заходи, 

оцінювання 

здобувачів вищої 

освіти та 

академічна 

доброчесність. 

 

Внутрішнє 

забезпечення 

якості освітньої 

програми. 

Гарант ОП, 

викладачі 

кафедри, 

здобувачі. 

II Всеукраїнська науково-

практична Інтернет-конференція з 

проблем вищої освіти і науки 

«Математичні методи, моделі та 

інформаційні технології у науці, 

освіті, економіці, виробництві» 

1.Обговорення 

методики викладання, 

змісту та досягнення 

результатів навчання 

з дисциплін  циклу 

вибіркових 

компонент: 

«Управління 

проєктами», 

«Інформаційна 

безпека держави» . 

2. Обговорення 

методики викладання, 

змісту та досягнення 

результатів навчання 

з дисциплін  циклу 

обов’язкових фахових 

та загальних 

компонент: 

«Дискретна 

математика», «Вища 

математика» 

3.Обговорення 



результатів апробації 

досліджень курсових 

робіт за фахом. 

 

Визначили: 

продовжити практику 

залучення здобувачів 

до наукових 

досліджень кафедри. 

Розширити практику 

апробації досліджень 

курсових робіт за 

фахом за межами 

МДУ. 

Оновлювати зміст 

освітніх компонентів 

на основі наукових 

досягнень у галузі 

інформаційних 

технологій (термін: 

постійно). 

(Протокол засідання 

кафедри № 12 від 

07.05.2020) 

Системний 

аналіз 

Другий 

(магістерський) 

Шабельник 

Т.В., доцент 

кафедри 

математичн

их методів 

та 

системного 

аналізу 

 

06.11.2020р. 

Контрольні 

заходи, 

оцінювання 

здобувачів вищої 

освіти та 

академічна 

доброчесність. 

Гарант ОП, 

проректор з 

науково-

педагогічної 

роботи, 

декан ЕПФ, 

викладачі 

кафедри, 

здобувачі. 

Міжкафедральний науково-

практичний семінар «Академічна 

доброчесність: виклики 

сучасності». 

Обговорення причин 

виникнення плагіату, 

розгляд нормативно-

правових актів у цій 

сфері, ознайомлення 

з умовами співпраці з 

компаніями, які 

надають закладам 

вищої освіти України 

доступ до 

антіплагіатної 

системи 

StrikePlagiarism.com., 

а також програмні 

засоби для виявлення 

плагіату у наукових 



та академічних 

роботах. 

 

Вирішено: включити 

розгляд питань умов 

співпраці з 

компаніями, які 

надають закладам 

вищої освіти України 

доступ до 

антіплагіатних 

систем, а також 

програмні засоби для 

виявлення плагіату у 

наукових та 

академічних роботах 

при вивченні теми 

«Академічна 

доброчесність та 

боротьба з 

академічним 

плагіатом» 

дисципліни 

«Методологія та 

організація наукових 

дослілдень». 

 

(Протокол засідання 

кафедри № 5 від 

19.11.2019) 

Січень 2020 

Навчання і 

викладання за 

освітньою 

програмою. 

 

Контрольні 

заходи, 

оцінювання 

здобувачів вищої 

освіти та 

Гарант ОП, 

викладачі 

кафедри, 

здобувачі. 

Анкетування здобувачів вищої 

освіти 

1.Визначити рівень 

задоволеності 

здобувачів освітньою 

діяльністю за ОП 

високим (80% 

здобувачів 

задоволені 

навчанням). 

2.Розробити 

структуру та зміст 



академічна 

доброчесність. 

 

Освітнє 

середовище та 

матеріальні 

ресурси. 

анкети для 

проведення 

опитування 

здобувачів з 

використанням 

Googlе-форм. 

3.Розмістити Googlе-

форму анкети на 

сайті ЕПФ МДУ 

(термін: березень 

2020р.). 

(Протокол засідання 

кафедри № 7 від 

14.01.2020) 

18.02.2020р. 

Проектування та 

цілі ОП. 

 

Структура та 

зміст освітньої 

програми. 

 

Внутрішнє 

забезпечення 

якості освітньої 

програми. 

 

Гарант ОП, 

викладачі 

кафедри, 

роботодавці: 

 

Жуков С.В. д.т.н., 

проф., 

генеральний 

директор 

навчально-

науково-

виробничого 

центру управління 

«Квантум» 

 

Гранкін Д.В. 

к.т.н., доцент, 

менеджер прєктів 

у LeoCRAFT 

Digital 

Науково-методичний семінар «З 

питань відповідності результатів 

навчання, мети та цілей ОП 124 

Системний аналіз сучасним 

тенденціям ринку праці» 

1.Особливість 

(унікальність) ОП 124 

Системний аналіз 

сформульовано як 

орієнтація на 

розвиток 

перспективних 

напрямів 

комп’ютерного та 

математичного 

моделювання і систем 

підтримки прийняття 

рішень процесів 

розробки сучасних 

програмних 

комплексів та 

оптимізацію і бізнес-

аналіз складних 

систем різної 

природи. 

2.Дисципліну 

«Інформаційна 

логістика» 

перенесено до циклу 

дисциплін 

професійної 



підготовки. 

3. Назву дисципліни 

«Сховища даних та 

геоінформаційні 

системи» змінено на 

«Моделювання 

сховищ даних та 

геоінформаційні 

системи». 

4. Назву дисципліни 

«Розподілені бази 

даних» змінено на 

«Моделі 

розподілених баз 

даних». 

5. Дисципліну 

«Інтелектуальний 

аналіз даних» з циклу 

вибіркових дисциплін 

професійної 

підготовки 

перенесено до циклу 

дисциплін 

обов’язкової 

професійної 

підготовки. 

6. Дисципліну 

«Захист інформації в 

комп’ютерних 

системах» перенесено 

до циклу вибіркових 

дисциплін 

професійної 

підготовки. 

7.Дисципліну 

«Педагогіка та етика 

професійної 

підготовки» вилучено 

зі змісту ОП. 

(Протокол засідання 



кафедри № 10 від 

11.03.2020) 

25.02.2020р. 

Структура та 

зміст освітньої 

програми. 

 

Контрольні 

заходи, 

оцінювання 

здобувачів вищої 

освіти та 

академічна 

доброчесність. 

 

Внутрішнє 

забезпечення 

якості освітньої 

програми. 

Гарант ОП, 

викладачі 

кафедри, 

здобувачі другого 

(магістерського) 

рівня вищої освіти 

Науково-методичний семінар «З 

питань моніторингу та 

періодичного вивчення думки та 

потреб здобувачів вищої освіти» 

1.Розширити 

практику 

застосування 

проектних методів 

навчання, 

критичного мислення 

та роботи в команді 

(до складу 

обов’язкових 

компонент ОП 2020 

р. вступу введено 

дисципліну циклу 

загальної підготовки 

«Комунікативний 

менеджмент» - 3 

кредити ECTS; 

2.Проводити 

подальшу 

популяризацію 

питань академічної 

доброчесності та 

боротьби з плагіатом; 

3.Заняття з 

дисципліни Іноземна 

мова за професійним 

спрямуванням» 

проводити окремим 

потоком не 

поєднуючи зі 

студентами інших 

спеціальностей. 

(Протокол засідання 

кафедри № 9 від 

25.02.2020) 

25.02.2020р. 

Навчання і 

викладання за 

освітньою 

програмою. 

Гарант ОП, 

викладачі 

кафедри. 

На виконання наказів МДУ №25 

від 28.01.2020 «Про затвердження 

плану заходів щодо усунення 

недоліків, які були виявлені під 

1.Передбачити в ОП 

для 2019р. вступу 2 

вибіркові 

компоненти 



 

Внутрішнє 

забезпечення 

якості освітньої 

програми. 

 

Прозорість та 

публічність. 

час акредитації освітніх програм», 

№26 від 28.01.2020 «Про 

вдосконалення якості вищої освіти 

в МДУ» 

загального циклу 

підготовки по 3 

кредита ЄКТС 

(форма контролю – 

залік) – для 

посилення набуття 

здобувачами 

соціальних навичок. 

2.Для вибіркових 

компонент 

професійної 

підготовки 

передбачити таку 

кількість кредитиві 

ЄКТС: 

«Інформаційна 

підтримка діяльності 

комп’ютерних 

систем» - 5 кредитів 

ЄКТС; 

«Інформаційно-

аналітичні системи» - 

5 кредитів ЄКТС; 

«Експертні системи» 

- 6 кредитів ЄКТС; 

«Прийняття рішень в 

умовах ризику» - 6 

кредитів ЄКТС. 

(НМР Протокол № 4 

від 04.03.2020р.) 

3.Розмістити на сайті 

ЕПФ на сторінці 

кафедри ММСА 

резюме викладачів 

кафедри, контакти, 

напрями наукової 

діяльності, посилання 

на профілі у 

наукометричних 

базах. 



(Протокол засідання 

кафедри № 9 від 

25.02.2020) 

29.04.2020р. 

Навчання і 

викладання за 

освітньою 

програмою. 

 

Контрольні 

заходи, 

оцінювання 

здобувачів вищої 

освіти та 

академічна 

доброчесність. 

 

 

Гарант ОП, 

викладачі 

кафедри, 

здобувачі. 

 

II Всеукраїнська науково-

практична Інтернет-конференція з 

проблем вищої освіти і науки 

«Математичні методи, моделі та 

інформаційні технології у науці, 

освіті, економіці, виробництві» 

1.Обговорення 

результатів апробації 

досліджень 

кваліфікаційних 

робіт. 

 

Визначили: 

продовжити практику 

залучення здобувачів 

до наукових 

досліджень кафедри. 

Розширити практику 

апробації досліджень 

кваліфікаційних робіт 

за межами МДУ. 

Оновлювати зміст 

освітніх компонентів 

на основі наукових 

досягнень у галузі 

інформаційних 

технологій (термін: 

постійно). 

(Протокол засідання 

кафедри № 12 від 

07.05.2020) 

Кібербезпека 
Перший 

(бакалаврський) 

Крівенко 

С.В. 

доцент 

кафедри 

матемамати

чних 

методів та 

системного 

аналізу 

 

06.11.2020р. 

Контрольні 

заходи, 

оцінювання 

здобувачів вищої 

освіти та 

академічна 

доброчесність. 

Гарант ОП, 

проректор з 

науково-

педагогічної 

роботи, 

декан ЕПФ, 

завідувач 

кафедри, 

викладачі 

кафедри, 

здобувачі. 

Міжкафедральний науково-

практичний семінар «Академічна 

доброчесність: виклики 

сучасності». 

Обговорення причин 

виникнення плагіату, 

розгляд нормативно-

правових актів у цій 

сфері, ознайомлення 

з умовами співпраці з 

компаніями, які нада

ють закладам вищої 

освіти України 

доступ до 

антіплагіатної 

системи 



StrikePlagiarism.com., 

а також програмні 

засоби для 

виявлення плагіату у 

наукових та 

академічних роботах. 

Вирішено включити 

розгляд питань умов 

співпраці з 

компаніями, які 

надають закладам 

вищої освіти України 

доступ до 

антіплагіатних 

систем, а також 

програмні засоби для 

виявлення плагіату у 

наукових та 

академічних роботах 

на кураторських 

годинах та семінарах 

зі здобувачами щодо 

популяризації 

академічної 

доброчесності. 

(Протокол засідання 

кафедри № 5 від 

19.11.2019) 

Січень 2020 

Навчання і 

викладання за 

освітньою 

програмою. 

 

Контрольні 

заходи, 

оцінювання 

здобувачів вищої 

освіти та 

академічна 

доброчесність. 

Гарант ОП, 

викладачі 

кафедри, 

здобувачі. 

Анкетування здобувачів вищої 

освіти 

1.Визначити рівень 

задоволеності 

здобувачів освітньою 

діяльністю за ОП 

високим (80% 

здобувачів 

задоволені 

навчанням). 

2.Розробити 

структуру та зміст 

анкети для 

проведення 



 

Освітнє 

середовище та 

матеріальні 

ресурси. 

опитування 

здобувачів з 

використанням 

Googlе-форм. 

3.Розмістити Googlе-

форму анкети на 

сайті ЕПФ МДУ 

(термін: березень 

2020р.). 

(Протокол засідання 

кафедри № 7 від 

14.01.2020) 

12.03.2020р 

Навчання і 

викладання за 

освітньою 

програмою. 

 

Внутрішнє 

забезпечення 

якості освітньої 

програми. 

Гарант ОП, 

викладачі 

кафедри, 

роботодавці, 

здобувачі. 

Науково-методичний семінар 

«Розвиток освітніх програм 

«Системний аналіз» та 

«Кібербезпека», для здобуття 

компетентностей необхідних для 

подальшої професійної діяльності 

та працевлаштування». 

1.Обговорення 

результатів навчання 

та компетентностей 

сучасним вимогам 

ринку праці з 

дисциплін 

«Моделювання 

складних 

мультифізичних 

систем» та 

«Кібернетична 

безпека 

підприємства». 

2.Обговорення 

результатів навчання 

та компетентностей, 

що набуваються під 

час проходження 

навчально-

виробничої та 

виробничої практик 

та їх достатності для 

подальшого 

працевлаштування. 

(Протокол засідання 

кафедри № 10 від 

11.03.2020) 

29.04.2020р. Структура та Гарант ОП, II Всеукраїнська науково- 1.Обговорення 



зміст освітньої 

програми. 

 

Навчання і 

викладання за 

освітньою 

програмою. 

 

Контрольні 

заходи, 

оцінювання 

здобувачів вищої 

освіти та 

академічна 

доброчесність. 

 

Внутрішнє 

забезпечення 

якості освітньої 

програми. 

викладачі 

кафедри, 

здобувачі. 

практична Інтернет-конференція з 

проблем вищої освіти і науки 

«Математичні методи, моделі та 

інформаційні технології у науці, 

освіті, економіці, виробництві» 

методики викладання, 

змісту та досягнення 

результатів навчання 

з дисциплін  циклу 

вибіркових 

компонент: 

«Управління 

проєктами», 

«Інформаційна 

безпека держави». 

2. Обговорення 

методики викладання, 

змісту та досягнення 

результатів навчання 

з дисциплін  циклу 

обов’язкових фахових 

та загальних 

компонент: 

«Дискретна 

математика», «Вища 

математика», «Історія 

криптографії та 

захист інормації». 

 

Визначили: 

продовжити практику 

залучення здобувачів 

до наукових 

досліджень кафедри. 

 

Оновлювати зміст 

освітніх компонентів 

на основі наукових 

досягнень у галузі 

інформаційних 

технологій (термін: 

постійно). 

(Протокол засідання 

кафедри № 12 від 

07.05.2020) 



Кафедра менеджменту 
Туризм 

 

Другий 

(магістерський)  

Балабаниць 

А. В., 

професор 

кафедри 

менеджменту 

Серпень 2019 

року 

1. Проектування 

та цілі освітньої 

програми 

2. Структура та 

зміст освітньої 

програми 

4. Навчання і 

викладання за 

освітньою 

програмою; 

5. Контрольні 

заходи, 

оцінювання 

здобувачів вищої 

освіти та 

академічна 

доброчесність 

8. Внутрішнє 

забезпечення 

якості освітньої 

програми 

9. Прозорість та 

публічність 

Проектна група 

ОП (Балабаниць 

А.В., д.е.н., 

професор, в.о. 

завідувача 

кафедри 

менеджменту; 

Мацука В.М., 

к.е.н., доцент, 

доцент кафедри 

менеджменту; 

Осипенко К.В., 

к.е.н., старший 

викладач кафедри 

менеджменту),  

викладачі кафедри 

менеджменту. 

Засідання кафедри менеджменту.  

Перевірка ОП та її зміни у 

відповідності до вимог Проєкту 

Стандарту вищої освіти України  
та Ліцензійним умовам 

провадження освітньої діяльності 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/

1187-2015-%D0%BF 

 

Засідання ВР ЕПФ. 

Обговорення змісту ОП. 

 

Засідання ВР МДУ. 

Обговорення змісту ОП. 

 

Оновлено ОП у 

відповідності до 

вимог нормативних 

документів  

(протокол засідання 

кафедри 

менеджменту  

№ 1 від 28.09.2019). 

 

Освітню програму 

схвалено на засіданні 

ВР ЕПФ (протокол № 

5 від 20.11.2019). 

 

Освітню програму 

«Туризм» зі змінами 

затверджено ВР МДУ 

(протокол № 7 від 

01.04.2020). 

Вересень 

2019 року 

4. Навчання і 

викладання за 

освітньою 

програмою 

Здобувачі вищої 

освіти за ОП, 

викладачі 

кафедри, 

стейкголдери 

XI Всеукраїнська 

науково-практична конференція 

студентів та молодих учених 

«Сучасні технології управління 

туристичним та готельно-

ресторанним бізнесом» 

http://mdu.in.ua/news/u_mdu_proj
shla_naukova_konferencija_z_mene
dzhmentu_do_vsesvitnogo_dnja_tur

izmu/2019-09-27-
3275?fbclid=IwAR1G_EclBzNvls45jNj
IZrjTU56b6tZZkJe30CBxu5c1v6Yp8S8

TYPm3EDQ 

 

Удосконалення 

наукової складової 

освітньої програми  

  Викладачі Круглий стіл «Маріуполь Протокол засідання 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1187-2015-%D0%BF
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1187-2015-%D0%BF
http://mdu.in.ua/news/u_mdu_projshla_naukova_konferencija_z_menedzhmentu_do_vsesvitnogo_dnja_turizmu/2019-09-27-3275?fbclid=IwAR1G_EclBzNvls45jNjIZrjTU56b6tZZkJe30CBxu5c1v6Yp8S8TYPm3EDQ
http://mdu.in.ua/news/u_mdu_projshla_naukova_konferencija_z_menedzhmentu_do_vsesvitnogo_dnja_turizmu/2019-09-27-3275?fbclid=IwAR1G_EclBzNvls45jNjIZrjTU56b6tZZkJe30CBxu5c1v6Yp8S8TYPm3EDQ
http://mdu.in.ua/news/u_mdu_projshla_naukova_konferencija_z_menedzhmentu_do_vsesvitnogo_dnja_turizmu/2019-09-27-3275?fbclid=IwAR1G_EclBzNvls45jNjIZrjTU56b6tZZkJe30CBxu5c1v6Yp8S8TYPm3EDQ
http://mdu.in.ua/news/u_mdu_projshla_naukova_konferencija_z_menedzhmentu_do_vsesvitnogo_dnja_turizmu/2019-09-27-3275?fbclid=IwAR1G_EclBzNvls45jNjIZrjTU56b6tZZkJe30CBxu5c1v6Yp8S8TYPm3EDQ
http://mdu.in.ua/news/u_mdu_projshla_naukova_konferencija_z_menedzhmentu_do_vsesvitnogo_dnja_turizmu/2019-09-27-3275?fbclid=IwAR1G_EclBzNvls45jNjIZrjTU56b6tZZkJe30CBxu5c1v6Yp8S8TYPm3EDQ
http://mdu.in.ua/news/u_mdu_projshla_naukova_konferencija_z_menedzhmentu_do_vsesvitnogo_dnja_turizmu/2019-09-27-3275?fbclid=IwAR1G_EclBzNvls45jNjIZrjTU56b6tZZkJe30CBxu5c1v6Yp8S8TYPm3EDQ
http://mdu.in.ua/news/u_mdu_projshla_naukova_konferencija_z_menedzhmentu_do_vsesvitnogo_dnja_turizmu/2019-09-27-3275?fbclid=IwAR1G_EclBzNvls45jNjIZrjTU56b6tZZkJe30CBxu5c1v6Yp8S8TYPm3EDQ


кафедри, 

здобувачі вищої 

освіти та 

стейкголдери: 

Агенція місцевої 

демократії у м. 

Маріуполь, 

франчайзингове 

туристичне 

агенство «ANEX 

Tour»,  

туристична фірма 

«Party Тravel», 

Travel Hous Marco 

Polo. 

туристичний: проблеми і сучасні 

тенденції розвитку», присвячений 

обговоренню освітньої програми 

«Туризм» і розробці  напрямів 

удосконалення її змісту 

https://www.facebook.com/manage
ment.mdu/posts/118889736176308

?__xts__[0]=68.ARBQmaiyF-
IppqdqONCMXYUpgyeEtgBvO-
i2XuHf-qJIxyGrQpr0uHvd2EYX-

fOj8xSsdcqMOhB7SgwohRwW3a0-
pwIZc5Z_v-

5dGPguBivC3m4L1eNbijfxklvCk31wIg
H6ZyA6K8v9EKg7-Clo-
2EqsQp48n53JwOVK-

SCCzFMPpotmFsa7Zwg06rBKYB5daU
-FAUhNV-

6x1xqN7sLeMYqNdwL_0tKRAvwXBl6
Yqq9vB7XiEyQL6Jw6mEs90ISmFSNIe
5xhkLRYcvMkqIajY9VZlYBSquyRDcYX

a8qSk5-gOY_jx-uks-
S6XvvAOs5HxAri1ioDZtx_-

Jhw1GtwIk&__tn__=-R 

кафедри 

менеджменту  

 №4  від  15.10.2019 р. 

 Удосконалення  

освітньої програми у 

частині посилення 

практичної 

підготовки здобувачів 

вищої освіти. 

 

 

Грудень 2019 

року 

4. Навчання і 

викладання за 

освітньою 

програмою; 

5. Контрольні 

заходи, 

оцінювання 

здобувачів вищої 

освіти та 

академічна 

доброчесність 

8. Внутрішнє 

забезпечення 

якості освітньої 

програми 

Здобувачі вищої 

освіти за ОП 

Анкетування здобувачів другого 

(магістерського) рівня вищої 

освіти щодо якості викладання 

навчальних дисциплін. 

Протокол засідання 

кафедри 

менеджменту  

№ 9 від 19.12.2019 р. 

Удосконалення ОП у 

відповідності з 

пропозиціями ЗВО. 

Лютий 2020  Викладачі Засідання кафедри менеджменту. Протокол засідання 

https://www.facebook.com/management.mdu/posts/118889736176308?__xts__%5b0%5d=68.ARBQmaiyF-IppqdqONCMXYUpgyeEtgBvO-i2XuHf-qJIxyGrQpr0uHvd2EYX-fOj8xSsdcqMOhB7SgwohRwW3a0-pwIZc5Z_v-5dGPguBivC3m4L1eNbijfxklvCk31wIgH6ZyA6K8v9EKg7-Clo-2EqsQp48n53JwOVK-SCCzFMPpotmFsa7Zwg06rBKYB5daU-FAUhNV-6x1xqN7sLeMYqNdwL_0tKRAvwXBl6Yqq9vB7XiEyQL6Jw6mEs90ISmFSNIe5xhkLRYcvMkqIajY9VZlYBSquyRDcYXa8qSk5-gOY_jx-uks-S6XvvAOs5HxAri1ioDZtx_-Jhw1GtwIk&__tn__=-R
https://www.facebook.com/management.mdu/posts/118889736176308?__xts__%5b0%5d=68.ARBQmaiyF-IppqdqONCMXYUpgyeEtgBvO-i2XuHf-qJIxyGrQpr0uHvd2EYX-fOj8xSsdcqMOhB7SgwohRwW3a0-pwIZc5Z_v-5dGPguBivC3m4L1eNbijfxklvCk31wIgH6ZyA6K8v9EKg7-Clo-2EqsQp48n53JwOVK-SCCzFMPpotmFsa7Zwg06rBKYB5daU-FAUhNV-6x1xqN7sLeMYqNdwL_0tKRAvwXBl6Yqq9vB7XiEyQL6Jw6mEs90ISmFSNIe5xhkLRYcvMkqIajY9VZlYBSquyRDcYXa8qSk5-gOY_jx-uks-S6XvvAOs5HxAri1ioDZtx_-Jhw1GtwIk&__tn__=-R
https://www.facebook.com/management.mdu/posts/118889736176308?__xts__%5b0%5d=68.ARBQmaiyF-IppqdqONCMXYUpgyeEtgBvO-i2XuHf-qJIxyGrQpr0uHvd2EYX-fOj8xSsdcqMOhB7SgwohRwW3a0-pwIZc5Z_v-5dGPguBivC3m4L1eNbijfxklvCk31wIgH6ZyA6K8v9EKg7-Clo-2EqsQp48n53JwOVK-SCCzFMPpotmFsa7Zwg06rBKYB5daU-FAUhNV-6x1xqN7sLeMYqNdwL_0tKRAvwXBl6Yqq9vB7XiEyQL6Jw6mEs90ISmFSNIe5xhkLRYcvMkqIajY9VZlYBSquyRDcYXa8qSk5-gOY_jx-uks-S6XvvAOs5HxAri1ioDZtx_-Jhw1GtwIk&__tn__=-R
https://www.facebook.com/management.mdu/posts/118889736176308?__xts__%5b0%5d=68.ARBQmaiyF-IppqdqONCMXYUpgyeEtgBvO-i2XuHf-qJIxyGrQpr0uHvd2EYX-fOj8xSsdcqMOhB7SgwohRwW3a0-pwIZc5Z_v-5dGPguBivC3m4L1eNbijfxklvCk31wIgH6ZyA6K8v9EKg7-Clo-2EqsQp48n53JwOVK-SCCzFMPpotmFsa7Zwg06rBKYB5daU-FAUhNV-6x1xqN7sLeMYqNdwL_0tKRAvwXBl6Yqq9vB7XiEyQL6Jw6mEs90ISmFSNIe5xhkLRYcvMkqIajY9VZlYBSquyRDcYXa8qSk5-gOY_jx-uks-S6XvvAOs5HxAri1ioDZtx_-Jhw1GtwIk&__tn__=-R
https://www.facebook.com/management.mdu/posts/118889736176308?__xts__%5b0%5d=68.ARBQmaiyF-IppqdqONCMXYUpgyeEtgBvO-i2XuHf-qJIxyGrQpr0uHvd2EYX-fOj8xSsdcqMOhB7SgwohRwW3a0-pwIZc5Z_v-5dGPguBivC3m4L1eNbijfxklvCk31wIgH6ZyA6K8v9EKg7-Clo-2EqsQp48n53JwOVK-SCCzFMPpotmFsa7Zwg06rBKYB5daU-FAUhNV-6x1xqN7sLeMYqNdwL_0tKRAvwXBl6Yqq9vB7XiEyQL6Jw6mEs90ISmFSNIe5xhkLRYcvMkqIajY9VZlYBSquyRDcYXa8qSk5-gOY_jx-uks-S6XvvAOs5HxAri1ioDZtx_-Jhw1GtwIk&__tn__=-R
https://www.facebook.com/management.mdu/posts/118889736176308?__xts__%5b0%5d=68.ARBQmaiyF-IppqdqONCMXYUpgyeEtgBvO-i2XuHf-qJIxyGrQpr0uHvd2EYX-fOj8xSsdcqMOhB7SgwohRwW3a0-pwIZc5Z_v-5dGPguBivC3m4L1eNbijfxklvCk31wIgH6ZyA6K8v9EKg7-Clo-2EqsQp48n53JwOVK-SCCzFMPpotmFsa7Zwg06rBKYB5daU-FAUhNV-6x1xqN7sLeMYqNdwL_0tKRAvwXBl6Yqq9vB7XiEyQL6Jw6mEs90ISmFSNIe5xhkLRYcvMkqIajY9VZlYBSquyRDcYXa8qSk5-gOY_jx-uks-S6XvvAOs5HxAri1ioDZtx_-Jhw1GtwIk&__tn__=-R
https://www.facebook.com/management.mdu/posts/118889736176308?__xts__%5b0%5d=68.ARBQmaiyF-IppqdqONCMXYUpgyeEtgBvO-i2XuHf-qJIxyGrQpr0uHvd2EYX-fOj8xSsdcqMOhB7SgwohRwW3a0-pwIZc5Z_v-5dGPguBivC3m4L1eNbijfxklvCk31wIgH6ZyA6K8v9EKg7-Clo-2EqsQp48n53JwOVK-SCCzFMPpotmFsa7Zwg06rBKYB5daU-FAUhNV-6x1xqN7sLeMYqNdwL_0tKRAvwXBl6Yqq9vB7XiEyQL6Jw6mEs90ISmFSNIe5xhkLRYcvMkqIajY9VZlYBSquyRDcYXa8qSk5-gOY_jx-uks-S6XvvAOs5HxAri1ioDZtx_-Jhw1GtwIk&__tn__=-R
https://www.facebook.com/management.mdu/posts/118889736176308?__xts__%5b0%5d=68.ARBQmaiyF-IppqdqONCMXYUpgyeEtgBvO-i2XuHf-qJIxyGrQpr0uHvd2EYX-fOj8xSsdcqMOhB7SgwohRwW3a0-pwIZc5Z_v-5dGPguBivC3m4L1eNbijfxklvCk31wIgH6ZyA6K8v9EKg7-Clo-2EqsQp48n53JwOVK-SCCzFMPpotmFsa7Zwg06rBKYB5daU-FAUhNV-6x1xqN7sLeMYqNdwL_0tKRAvwXBl6Yqq9vB7XiEyQL6Jw6mEs90ISmFSNIe5xhkLRYcvMkqIajY9VZlYBSquyRDcYXa8qSk5-gOY_jx-uks-S6XvvAOs5HxAri1ioDZtx_-Jhw1GtwIk&__tn__=-R
https://www.facebook.com/management.mdu/posts/118889736176308?__xts__%5b0%5d=68.ARBQmaiyF-IppqdqONCMXYUpgyeEtgBvO-i2XuHf-qJIxyGrQpr0uHvd2EYX-fOj8xSsdcqMOhB7SgwohRwW3a0-pwIZc5Z_v-5dGPguBivC3m4L1eNbijfxklvCk31wIgH6ZyA6K8v9EKg7-Clo-2EqsQp48n53JwOVK-SCCzFMPpotmFsa7Zwg06rBKYB5daU-FAUhNV-6x1xqN7sLeMYqNdwL_0tKRAvwXBl6Yqq9vB7XiEyQL6Jw6mEs90ISmFSNIe5xhkLRYcvMkqIajY9VZlYBSquyRDcYXa8qSk5-gOY_jx-uks-S6XvvAOs5HxAri1ioDZtx_-Jhw1GtwIk&__tn__=-R
https://www.facebook.com/management.mdu/posts/118889736176308?__xts__%5b0%5d=68.ARBQmaiyF-IppqdqONCMXYUpgyeEtgBvO-i2XuHf-qJIxyGrQpr0uHvd2EYX-fOj8xSsdcqMOhB7SgwohRwW3a0-pwIZc5Z_v-5dGPguBivC3m4L1eNbijfxklvCk31wIgH6ZyA6K8v9EKg7-Clo-2EqsQp48n53JwOVK-SCCzFMPpotmFsa7Zwg06rBKYB5daU-FAUhNV-6x1xqN7sLeMYqNdwL_0tKRAvwXBl6Yqq9vB7XiEyQL6Jw6mEs90ISmFSNIe5xhkLRYcvMkqIajY9VZlYBSquyRDcYXa8qSk5-gOY_jx-uks-S6XvvAOs5HxAri1ioDZtx_-Jhw1GtwIk&__tn__=-R
https://www.facebook.com/management.mdu/posts/118889736176308?__xts__%5b0%5d=68.ARBQmaiyF-IppqdqONCMXYUpgyeEtgBvO-i2XuHf-qJIxyGrQpr0uHvd2EYX-fOj8xSsdcqMOhB7SgwohRwW3a0-pwIZc5Z_v-5dGPguBivC3m4L1eNbijfxklvCk31wIgH6ZyA6K8v9EKg7-Clo-2EqsQp48n53JwOVK-SCCzFMPpotmFsa7Zwg06rBKYB5daU-FAUhNV-6x1xqN7sLeMYqNdwL_0tKRAvwXBl6Yqq9vB7XiEyQL6Jw6mEs90ISmFSNIe5xhkLRYcvMkqIajY9VZlYBSquyRDcYXa8qSk5-gOY_jx-uks-S6XvvAOs5HxAri1ioDZtx_-Jhw1GtwIk&__tn__=-R
https://www.facebook.com/management.mdu/posts/118889736176308?__xts__%5b0%5d=68.ARBQmaiyF-IppqdqONCMXYUpgyeEtgBvO-i2XuHf-qJIxyGrQpr0uHvd2EYX-fOj8xSsdcqMOhB7SgwohRwW3a0-pwIZc5Z_v-5dGPguBivC3m4L1eNbijfxklvCk31wIgH6ZyA6K8v9EKg7-Clo-2EqsQp48n53JwOVK-SCCzFMPpotmFsa7Zwg06rBKYB5daU-FAUhNV-6x1xqN7sLeMYqNdwL_0tKRAvwXBl6Yqq9vB7XiEyQL6Jw6mEs90ISmFSNIe5xhkLRYcvMkqIajY9VZlYBSquyRDcYXa8qSk5-gOY_jx-uks-S6XvvAOs5HxAri1ioDZtx_-Jhw1GtwIk&__tn__=-R
https://www.facebook.com/management.mdu/posts/118889736176308?__xts__%5b0%5d=68.ARBQmaiyF-IppqdqONCMXYUpgyeEtgBvO-i2XuHf-qJIxyGrQpr0uHvd2EYX-fOj8xSsdcqMOhB7SgwohRwW3a0-pwIZc5Z_v-5dGPguBivC3m4L1eNbijfxklvCk31wIgH6ZyA6K8v9EKg7-Clo-2EqsQp48n53JwOVK-SCCzFMPpotmFsa7Zwg06rBKYB5daU-FAUhNV-6x1xqN7sLeMYqNdwL_0tKRAvwXBl6Yqq9vB7XiEyQL6Jw6mEs90ISmFSNIe5xhkLRYcvMkqIajY9VZlYBSquyRDcYXa8qSk5-gOY_jx-uks-S6XvvAOs5HxAri1ioDZtx_-Jhw1GtwIk&__tn__=-R
https://www.facebook.com/management.mdu/posts/118889736176308?__xts__%5b0%5d=68.ARBQmaiyF-IppqdqONCMXYUpgyeEtgBvO-i2XuHf-qJIxyGrQpr0uHvd2EYX-fOj8xSsdcqMOhB7SgwohRwW3a0-pwIZc5Z_v-5dGPguBivC3m4L1eNbijfxklvCk31wIgH6ZyA6K8v9EKg7-Clo-2EqsQp48n53JwOVK-SCCzFMPpotmFsa7Zwg06rBKYB5daU-FAUhNV-6x1xqN7sLeMYqNdwL_0tKRAvwXBl6Yqq9vB7XiEyQL6Jw6mEs90ISmFSNIe5xhkLRYcvMkqIajY9VZlYBSquyRDcYXa8qSk5-gOY_jx-uks-S6XvvAOs5HxAri1ioDZtx_-Jhw1GtwIk&__tn__=-R
https://www.facebook.com/management.mdu/posts/118889736176308?__xts__%5b0%5d=68.ARBQmaiyF-IppqdqONCMXYUpgyeEtgBvO-i2XuHf-qJIxyGrQpr0uHvd2EYX-fOj8xSsdcqMOhB7SgwohRwW3a0-pwIZc5Z_v-5dGPguBivC3m4L1eNbijfxklvCk31wIgH6ZyA6K8v9EKg7-Clo-2EqsQp48n53JwOVK-SCCzFMPpotmFsa7Zwg06rBKYB5daU-FAUhNV-6x1xqN7sLeMYqNdwL_0tKRAvwXBl6Yqq9vB7XiEyQL6Jw6mEs90ISmFSNIe5xhkLRYcvMkqIajY9VZlYBSquyRDcYXa8qSk5-gOY_jx-uks-S6XvvAOs5HxAri1ioDZtx_-Jhw1GtwIk&__tn__=-R
https://www.facebook.com/management.mdu/posts/118889736176308?__xts__%5b0%5d=68.ARBQmaiyF-IppqdqONCMXYUpgyeEtgBvO-i2XuHf-qJIxyGrQpr0uHvd2EYX-fOj8xSsdcqMOhB7SgwohRwW3a0-pwIZc5Z_v-5dGPguBivC3m4L1eNbijfxklvCk31wIgH6ZyA6K8v9EKg7-Clo-2EqsQp48n53JwOVK-SCCzFMPpotmFsa7Zwg06rBKYB5daU-FAUhNV-6x1xqN7sLeMYqNdwL_0tKRAvwXBl6Yqq9vB7XiEyQL6Jw6mEs90ISmFSNIe5xhkLRYcvMkqIajY9VZlYBSquyRDcYXa8qSk5-gOY_jx-uks-S6XvvAOs5HxAri1ioDZtx_-Jhw1GtwIk&__tn__=-R
https://www.facebook.com/management.mdu/posts/118889736176308?__xts__%5b0%5d=68.ARBQmaiyF-IppqdqONCMXYUpgyeEtgBvO-i2XuHf-qJIxyGrQpr0uHvd2EYX-fOj8xSsdcqMOhB7SgwohRwW3a0-pwIZc5Z_v-5dGPguBivC3m4L1eNbijfxklvCk31wIgH6ZyA6K8v9EKg7-Clo-2EqsQp48n53JwOVK-SCCzFMPpotmFsa7Zwg06rBKYB5daU-FAUhNV-6x1xqN7sLeMYqNdwL_0tKRAvwXBl6Yqq9vB7XiEyQL6Jw6mEs90ISmFSNIe5xhkLRYcvMkqIajY9VZlYBSquyRDcYXa8qSk5-gOY_jx-uks-S6XvvAOs5HxAri1ioDZtx_-Jhw1GtwIk&__tn__=-R
https://www.facebook.com/management.mdu/posts/118889736176308?__xts__%5b0%5d=68.ARBQmaiyF-IppqdqONCMXYUpgyeEtgBvO-i2XuHf-qJIxyGrQpr0uHvd2EYX-fOj8xSsdcqMOhB7SgwohRwW3a0-pwIZc5Z_v-5dGPguBivC3m4L1eNbijfxklvCk31wIgH6ZyA6K8v9EKg7-Clo-2EqsQp48n53JwOVK-SCCzFMPpotmFsa7Zwg06rBKYB5daU-FAUhNV-6x1xqN7sLeMYqNdwL_0tKRAvwXBl6Yqq9vB7XiEyQL6Jw6mEs90ISmFSNIe5xhkLRYcvMkqIajY9VZlYBSquyRDcYXa8qSk5-gOY_jx-uks-S6XvvAOs5HxAri1ioDZtx_-Jhw1GtwIk&__tn__=-R


року кафедри 

менеджменту 

Розглянуто питання «Про 

підсумки зимової екзаменаційної 

сесії і визначення показників 

абсолютної успішності та якості 

знань здобувачів вищої освіти» 

кафедри 

менеджменту № 11 

від 18.02.2020 р. 

Січень 2019 

року 

5. Контрольні 

заходи, 

оцінювання 

здобувачів вищої 

освіти та 

академічна 

доброчесність 

 

Викладачі 

кафедри 

менеджменту 

Засідання кафедри менеджменту.  

Розглянуто питання «Про 

підсумки державної атестації 

студентів спеціальності 242 

«Туризм», ОП «Туризм» 

Протокол засідання 

кафедри 

менеджменту № 10 

від 14.01.2020 р.  

Сформовано 

пропозиції щодо 

удосконалення 

освітніх компонент 

ОП «Туризм». 

 

 

Березень 2020 2. Структура та 

зміст освітньої 

програми 

 

8. Внутрішнє 

забезпечення 

якості освітньої 

програми 

 

Викладачі 

кафедри 

менеджменту 

Засідання кафедри менеджменту. 

Розглянуто питання «Про 

обговорення експертного 

висновку галузевої експертної 

ради щодо можливості акредитації 

освітньої програми «Туризм», 

другий (магістерський) рівень 

вищої освіти, 

 

Протокол засідання 

кафедри 

менеджменту № 12 

від 3.03.2020 р.   

 

Розроблено 

пропозиції щодо 

удосконалення 

освітньої програми. 

 

Квітень 2020 

року 

1. Проектування 

та цілі освітньої 

програми 

2. Структура та 

зміст освітньої 

програми 

4. Навчання і 

викладання за 

освітньою 

програмою; 

5. Контрольні 

заходи, 

оцінювання 

здобувачів вищої 

Викладачі 

кафедри 

менеджменту 

Засідання кафедри менеджменту.  

Розглянуто питання «Про 

обговорення проекту оновленої 

освітньої програми «Туризм» з 

урахуванням вимог та 

рекомендацій НАЗЯВО» 

 

Протокол засідання 

кафедри 

менеджменту  

№ 13 від 14.04.2020 р. 

Оновлення ОП зі 

спрямуванням до 

публічного 

обговорення 



освіти та 

академічна 

доброчесність 

8. Внутрішнє 

забезпечення 

якості освітньої 

програми 

9. Прозорість та 

публічність 

Квітень - 

травень 2020 

року 

4. Навчання і 

викладання за 

освітньою 

програмою; 

5. Контрольні 

заходи, 

оцінювання 

здобувачів вищої 

освіти та 

академічна 

доброчесність 

8. Внутрішнє 

забезпечення 

якості освітньої 

програми 

9. Прозорість та 

публічність 

Викладачі 

кафедри 

менеджменту, 

студенти ОП, 

випускники ОП, 

роботодавці  

 
Дистанційна зустріч учасників 

проектної групи освітньої 

програми «Туризм» для другого 

(магістерського) рівня вищої 

освіти з представниками 

провідних підприємств 

туристичної галузі м. Маріуполя. 

 
https://www.facebook.com/manage
ment.mdu/posts/265639158168031

?__tn__=K-R 

Протокол засідання 

кафедри 

менеджменту 

 № 14 від 

06.05.2020 р. 

 

Удосконалення та 

покращення якості 

освітньо-професійної 

програми з 

урахуванням 

пропозицій 

стейкголдерів для 

поглиблення ЗВО 

рівня знань, навичок 

та набуття 

професійних 

компетенцій в 

процесі навчання. 

Менеджмент. 

Управління 

фінансово-

економічною 

безпекою 
 

Другий 

(магістерський)  

Кислова  

Л. А., доцент 

кафедри 

менеджменту 

Серпень 

2019 року 

1. Проектування 

та цілі освітньої 

програми 

2. Структура та 

зміст освітньої 

програми 

4. Навчання і 

викладання за 

освітньою 

програмою; 

5. Контрольні 

Проектна група 

ОП (Балабаниць 

А.В., д.е.н., 

професор, в.о. 

завідувача 

кафедри 

менеджменту; 

Омельченко 

В.Я., д.е.н., 

професор; 

Кислова Л.А., 

Засідання кафедри 

менеджменту.  

Перевірка ОП та її зміни у 

відповідності до вимог 

Стандарту вищої освіти 

України 
https://mon.gov.ua/storage/app/m

edia/vishcha-

osvita/zatverdzeni%20standarty/2

019/07/12/073-menedzhment-

magistr.pdf, та Ліцензійним 

Оновлено ОП у 

відповідності до 

вимог нормативних 

документів  

(протокол засідання 

кафедри 

менеджменту  

№ 1 від 28.09.2019). 

 

Освітню програму 

схвалено на 

https://www.facebook.com/management.mdu/posts/265639158168031?__tn__=K-R
https://www.facebook.com/management.mdu/posts/265639158168031?__tn__=K-R
https://www.facebook.com/management.mdu/posts/265639158168031?__tn__=K-R
https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/zatverdzeni%20standarty/2019/07/12/073-menedzhment-magistr.pdf
https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/zatverdzeni%20standarty/2019/07/12/073-menedzhment-magistr.pdf
https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/zatverdzeni%20standarty/2019/07/12/073-menedzhment-magistr.pdf
https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/zatverdzeni%20standarty/2019/07/12/073-menedzhment-magistr.pdf
https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/zatverdzeni%20standarty/2019/07/12/073-menedzhment-magistr.pdf


заходи, 

оцінювання 

здобувачів вищої 

освіти та 

академічна 

доброчесність 

8. Внутрішнє 

забезпечення 

якості освітньої 

програми 

9. Прозорість та 

публічність 

к.е.н, доцент, 

гарант освітньої 

програми; 

Горбашевська 

М.О., к.е.н., 

доцент кафедри 

менеджменту),  

викладачі 

кафедри 

менеджменту. 

умовам провадження освітньої 

діяльності 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/sho

w/1187-2015-%D0%BF 

 

Засідання ВР ЕПФ. 

Обговорення змісту ОП. 

 

Засідання ВР МДУ. 

Обговорення змісту ОП. 
 

засіданні ВР ЕПФ 

(протокол № 5 від 

20.11.2019). 

 

Освітню програму 

«Менеджмент. 

Управління 

фінансово-

економічною 

безпекою» 

затверджено ВР 

МДУ (протокол №5 

від 26.12.2019). 

Вересень 

2019 року 

4. Навчання і 

викладання за 

освітньою 

програмою 

Здобувачі вищої 

освіти за ОП, 

викладачі 

кафедри, 

стейкхолдери 

XI Всеукраїнська 

науково-практична конференція 

студентів та молодих учених 

«Сучасні технології управління 

туристичним та готельно-

ресторанним бізнесом» 
http://mdu.in.ua/news/u_mdu_proj
shla_naukova_konferencija_z_mene
dzhmentu_do_vsesvitnogo_dnja_tur

izmu/2019-09-27-
3275?fbclid=IwAR1G_EclBzNvls45jNj
IZrjTU56b6tZZkJe30CBxu5c1v6Yp8S8

TYPm3EDQ 
 

Удосконалення 

наукової складової 

освітньої програми  

Грудень 

2019 року 

4. Навчання і 

викладання за 

освітньою 

програмою; 

5. Контрольні 

заходи, 

оцінювання 

здобувачів 

вищої освіти та 

академічна 

Здобувачі вищої 

освіти за ОП 

Анкетування здобувачів 

другого (магістерського) рівня 

вищої освіти щодо якості 

викладання навчальних 

дисциплін. 

Протокол засідання 

кафедри 

менеджменту  

№ 9 від 

19.12.2019 р. 

Удосконалення ОП 

у відповідності з 

пропозиціями ЗВО. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1187-2015-%D0%BF
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1187-2015-%D0%BF
http://mdu.in.ua/news/u_mdu_projshla_naukova_konferencija_z_menedzhmentu_do_vsesvitnogo_dnja_turizmu/2019-09-27-3275?fbclid=IwAR1G_EclBzNvls45jNjIZrjTU56b6tZZkJe30CBxu5c1v6Yp8S8TYPm3EDQ
http://mdu.in.ua/news/u_mdu_projshla_naukova_konferencija_z_menedzhmentu_do_vsesvitnogo_dnja_turizmu/2019-09-27-3275?fbclid=IwAR1G_EclBzNvls45jNjIZrjTU56b6tZZkJe30CBxu5c1v6Yp8S8TYPm3EDQ
http://mdu.in.ua/news/u_mdu_projshla_naukova_konferencija_z_menedzhmentu_do_vsesvitnogo_dnja_turizmu/2019-09-27-3275?fbclid=IwAR1G_EclBzNvls45jNjIZrjTU56b6tZZkJe30CBxu5c1v6Yp8S8TYPm3EDQ
http://mdu.in.ua/news/u_mdu_projshla_naukova_konferencija_z_menedzhmentu_do_vsesvitnogo_dnja_turizmu/2019-09-27-3275?fbclid=IwAR1G_EclBzNvls45jNjIZrjTU56b6tZZkJe30CBxu5c1v6Yp8S8TYPm3EDQ
http://mdu.in.ua/news/u_mdu_projshla_naukova_konferencija_z_menedzhmentu_do_vsesvitnogo_dnja_turizmu/2019-09-27-3275?fbclid=IwAR1G_EclBzNvls45jNjIZrjTU56b6tZZkJe30CBxu5c1v6Yp8S8TYPm3EDQ
http://mdu.in.ua/news/u_mdu_projshla_naukova_konferencija_z_menedzhmentu_do_vsesvitnogo_dnja_turizmu/2019-09-27-3275?fbclid=IwAR1G_EclBzNvls45jNjIZrjTU56b6tZZkJe30CBxu5c1v6Yp8S8TYPm3EDQ
http://mdu.in.ua/news/u_mdu_projshla_naukova_konferencija_z_menedzhmentu_do_vsesvitnogo_dnja_turizmu/2019-09-27-3275?fbclid=IwAR1G_EclBzNvls45jNjIZrjTU56b6tZZkJe30CBxu5c1v6Yp8S8TYPm3EDQ


доброчесність 

8. Внутрішнє 

забезпечення 

якості освітньої 

програми 

Лютий 2020 

року 

 Викладачі 

кафедри 

менеджменту 

Засідання кафедри 

менеджменту. Розглянуто 

питання «Про підсумки зимової 

екзаменаційної сесії і 

визначення показників 

абсолютної успішності та якості 

знань здобувачів вищої освіти» 

Протокол засідання 

кафедри 

менеджменту № 11 

від 18.02.2020 р. 

Січень 2019 

року 

5. Контрольні 

заходи, 

оцінювання 

здобувачів 

вищої освіти та 

академічна 

доброчесність 
 

Викладачі 

кафедри 

менеджменту 

Засідання кафедри 

менеджменту.  

Розглянуто питання «Про 

підсумки державної атестації 

студентів спеціальності 073 

«Менеджмент», ОП 

«Менеджмент. Управління 

фінансово- 

економічною безпекою»  

та обговорення звіту голови 

ЕК» 

Протокол засідання 

кафедри 

менеджменту № 10 

від 14.01.2020 р.  

Сформовано 

пропозиції щодо 

удосконалення 

освітніх компонент 

ОП «Менеджмент. 

Управління 

фінансово-

економічною 

безпекою». 

Квітень 2020 

року 

1. Проектування 

та цілі освітньої 

програми 

2. Структура та 

зміст освітньої 

програми 

4. Навчання і 

викладання за 

освітньою 

програмою; 

5. Контрольні 

Викладачі 

кафедри 

менеджменту 

Засідання кафедри 

менеджменту.  

Розглянуто питання «Про 

обговорення проекту оновленої 

освітньої програми 

«Менеджмент. Управління 

фінансово-економічною 

безпекою» з урахуванням вимог 

та рекомендацій НАЗЯВО» 
 

Протокол засідання 

кафедри 

менеджменту  

№ 13 від 

14.04.2020 р. 

Оновлення ОП зі 

спрямуванням до 

публічного 

обговорення 



заходи, 

оцінювання 

здобувачів вищої 

освіти та 

академічна 

доброчесність 

8. Внутрішнє 

забезпечення 

якості освітньої 

програми 

9. Прозорість та 

публічність 

Квітень - 

травень 2020 

року 

4. Навчання і 

викладання за 

освітньою 

програмою; 

5. Контрольні 

заходи, 

оцінювання 

здобувачів 

вищої освіти та 

академічна 

доброчесність 

8. Внутрішнє 

забезпечення 

якості освітньої 

програми 

9. Прозорість 

та публічність 

Викладачі 

кафедри 

менеджменту, 

студенти ОП, 

випускники ОП, 

роботодавці  

Круглий стіл на тему: 
«Проблематика підвищення 

конкурентоспроможності 

фахівців у сфері управління 

фінансово-економічною 

безпекою на ринку праці» 

https://www.facebook.com/manag

ement.mdu/?hc_ref=ARTtyKmKp

9tFJ7M1badqKEQKlfX6lZ2NUH

xy03-

MWCqu6BTYnG6YlWqtg9TGm

OnQbM0&__xts__[0]=68.ARAD

U9GsFzfvX4Hf_yYVZZ60mP8G

ZQMJTdIaJExVGFBOnljr4 

Протокол засідання 

студентського 

науково-дослідного 

товариства 

«EconoMix» 

№ 7 від 

23.04.2020 р. 

 

Протокол засідання 

кафедри 

менеджменту 

 № 14 від 

06.05.2020 р. 

 

Удосконалення та 

покращення якості 

освітньо-

професійної 

програми, для 

поглиблення ЗВО 

рівня знань, 

навичок та набуття 

професійних 

компетенцій в 

https://www.facebook.com/management.mdu/?hc_ref=ARTtyKmKp9tFJ7M1badqKEQKlfX6lZ2NUHxy03-MWCqu6BTYnG6YlWqtg9TGmOnQbM0&__xts__%5b0%5d=68.ARADU9GsFzfvX4Hf_yYVZZ60mP8GZQMJTdIaJExVGFBOnljr4TZNaU6yqPDqRMFfTyk7n4mOxB20O1fkb253VM1T7GOTIer-xWS_uydyq1_s66AoiIhxbwmVvYs2FdPo7ufLmMiQmZjUUTwPwj14bLOkIc539wxVtNeksNTVSxlspeD6pBXNbdIIhNoXic1-MEYUP6Q6HLNTWIpVyHW7gjQL9wJ_FQGXgYqenzoOhVfiiDRPul_Olt6qPpLrJTXvZ1ds0aw7s2KEwsDTU6l3rK8fjowIQaGGTdTH4XPDyYjN9fYASSWdvpNWhGuzNXfpA9ZhUA5i7f_Tx8gxmCcK42Y&__tn__=kC-R
https://www.facebook.com/management.mdu/?hc_ref=ARTtyKmKp9tFJ7M1badqKEQKlfX6lZ2NUHxy03-MWCqu6BTYnG6YlWqtg9TGmOnQbM0&__xts__%5b0%5d=68.ARADU9GsFzfvX4Hf_yYVZZ60mP8GZQMJTdIaJExVGFBOnljr4TZNaU6yqPDqRMFfTyk7n4mOxB20O1fkb253VM1T7GOTIer-xWS_uydyq1_s66AoiIhxbwmVvYs2FdPo7ufLmMiQmZjUUTwPwj14bLOkIc539wxVtNeksNTVSxlspeD6pBXNbdIIhNoXic1-MEYUP6Q6HLNTWIpVyHW7gjQL9wJ_FQGXgYqenzoOhVfiiDRPul_Olt6qPpLrJTXvZ1ds0aw7s2KEwsDTU6l3rK8fjowIQaGGTdTH4XPDyYjN9fYASSWdvpNWhGuzNXfpA9ZhUA5i7f_Tx8gxmCcK42Y&__tn__=kC-R
https://www.facebook.com/management.mdu/?hc_ref=ARTtyKmKp9tFJ7M1badqKEQKlfX6lZ2NUHxy03-MWCqu6BTYnG6YlWqtg9TGmOnQbM0&__xts__%5b0%5d=68.ARADU9GsFzfvX4Hf_yYVZZ60mP8GZQMJTdIaJExVGFBOnljr4TZNaU6yqPDqRMFfTyk7n4mOxB20O1fkb253VM1T7GOTIer-xWS_uydyq1_s66AoiIhxbwmVvYs2FdPo7ufLmMiQmZjUUTwPwj14bLOkIc539wxVtNeksNTVSxlspeD6pBXNbdIIhNoXic1-MEYUP6Q6HLNTWIpVyHW7gjQL9wJ_FQGXgYqenzoOhVfiiDRPul_Olt6qPpLrJTXvZ1ds0aw7s2KEwsDTU6l3rK8fjowIQaGGTdTH4XPDyYjN9fYASSWdvpNWhGuzNXfpA9ZhUA5i7f_Tx8gxmCcK42Y&__tn__=kC-R
https://www.facebook.com/management.mdu/?hc_ref=ARTtyKmKp9tFJ7M1badqKEQKlfX6lZ2NUHxy03-MWCqu6BTYnG6YlWqtg9TGmOnQbM0&__xts__%5b0%5d=68.ARADU9GsFzfvX4Hf_yYVZZ60mP8GZQMJTdIaJExVGFBOnljr4TZNaU6yqPDqRMFfTyk7n4mOxB20O1fkb253VM1T7GOTIer-xWS_uydyq1_s66AoiIhxbwmVvYs2FdPo7ufLmMiQmZjUUTwPwj14bLOkIc539wxVtNeksNTVSxlspeD6pBXNbdIIhNoXic1-MEYUP6Q6HLNTWIpVyHW7gjQL9wJ_FQGXgYqenzoOhVfiiDRPul_Olt6qPpLrJTXvZ1ds0aw7s2KEwsDTU6l3rK8fjowIQaGGTdTH4XPDyYjN9fYASSWdvpNWhGuzNXfpA9ZhUA5i7f_Tx8gxmCcK42Y&__tn__=kC-R
https://www.facebook.com/management.mdu/?hc_ref=ARTtyKmKp9tFJ7M1badqKEQKlfX6lZ2NUHxy03-MWCqu6BTYnG6YlWqtg9TGmOnQbM0&__xts__%5b0%5d=68.ARADU9GsFzfvX4Hf_yYVZZ60mP8GZQMJTdIaJExVGFBOnljr4TZNaU6yqPDqRMFfTyk7n4mOxB20O1fkb253VM1T7GOTIer-xWS_uydyq1_s66AoiIhxbwmVvYs2FdPo7ufLmMiQmZjUUTwPwj14bLOkIc539wxVtNeksNTVSxlspeD6pBXNbdIIhNoXic1-MEYUP6Q6HLNTWIpVyHW7gjQL9wJ_FQGXgYqenzoOhVfiiDRPul_Olt6qPpLrJTXvZ1ds0aw7s2KEwsDTU6l3rK8fjowIQaGGTdTH4XPDyYjN9fYASSWdvpNWhGuzNXfpA9ZhUA5i7f_Tx8gxmCcK42Y&__tn__=kC-R
https://www.facebook.com/management.mdu/?hc_ref=ARTtyKmKp9tFJ7M1badqKEQKlfX6lZ2NUHxy03-MWCqu6BTYnG6YlWqtg9TGmOnQbM0&__xts__%5b0%5d=68.ARADU9GsFzfvX4Hf_yYVZZ60mP8GZQMJTdIaJExVGFBOnljr4TZNaU6yqPDqRMFfTyk7n4mOxB20O1fkb253VM1T7GOTIer-xWS_uydyq1_s66AoiIhxbwmVvYs2FdPo7ufLmMiQmZjUUTwPwj14bLOkIc539wxVtNeksNTVSxlspeD6pBXNbdIIhNoXic1-MEYUP6Q6HLNTWIpVyHW7gjQL9wJ_FQGXgYqenzoOhVfiiDRPul_Olt6qPpLrJTXvZ1ds0aw7s2KEwsDTU6l3rK8fjowIQaGGTdTH4XPDyYjN9fYASSWdvpNWhGuzNXfpA9ZhUA5i7f_Tx8gxmCcK42Y&__tn__=kC-R
https://www.facebook.com/management.mdu/?hc_ref=ARTtyKmKp9tFJ7M1badqKEQKlfX6lZ2NUHxy03-MWCqu6BTYnG6YlWqtg9TGmOnQbM0&__xts__%5b0%5d=68.ARADU9GsFzfvX4Hf_yYVZZ60mP8GZQMJTdIaJExVGFBOnljr4TZNaU6yqPDqRMFfTyk7n4mOxB20O1fkb253VM1T7GOTIer-xWS_uydyq1_s66AoiIhxbwmVvYs2FdPo7ufLmMiQmZjUUTwPwj14bLOkIc539wxVtNeksNTVSxlspeD6pBXNbdIIhNoXic1-MEYUP6Q6HLNTWIpVyHW7gjQL9wJ_FQGXgYqenzoOhVfiiDRPul_Olt6qPpLrJTXvZ1ds0aw7s2KEwsDTU6l3rK8fjowIQaGGTdTH4XPDyYjN9fYASSWdvpNWhGuzNXfpA9ZhUA5i7f_Tx8gxmCcK42Y&__tn__=kC-R
https://www.facebook.com/management.mdu/?hc_ref=ARTtyKmKp9tFJ7M1badqKEQKlfX6lZ2NUHxy03-MWCqu6BTYnG6YlWqtg9TGmOnQbM0&__xts__%5b0%5d=68.ARADU9GsFzfvX4Hf_yYVZZ60mP8GZQMJTdIaJExVGFBOnljr4TZNaU6yqPDqRMFfTyk7n4mOxB20O1fkb253VM1T7GOTIer-xWS_uydyq1_s66AoiIhxbwmVvYs2FdPo7ufLmMiQmZjUUTwPwj14bLOkIc539wxVtNeksNTVSxlspeD6pBXNbdIIhNoXic1-MEYUP6Q6HLNTWIpVyHW7gjQL9wJ_FQGXgYqenzoOhVfiiDRPul_Olt6qPpLrJTXvZ1ds0aw7s2KEwsDTU6l3rK8fjowIQaGGTdTH4XPDyYjN9fYASSWdvpNWhGuzNXfpA9ZhUA5i7f_Tx8gxmCcK42Y&__tn__=kC-R


процесі навчання. 

Менеджмент.

Менеджмент 

організацій та 

адмініструван

ня 

Другий 

(магістерський)  

Мацука В.М., 

доцент 

кафедри 

менеджменту 

Серпень 

2019 року 

1. Проектування 

та цілі освітньої 

програми 

2. Структура та 

зміст освітньої 

програми 

4. Навчання і 

викладання за 

освітньою 

програмою; 

5. Контрольні 

заходи, 

оцінювання 

здобувачів вищої 

освіти та 

академічна 

доброчесність 

8. Внутрішнє 

забезпечення 

якості освітньої 

програми 

9. Прозорість та 

публічність 

4. Навчання і 

викладання за 

освітньою 

програмою; 

5. Контрольні 

заходи, 

оцінювання 

здобувачів вищої 

освіти та 

академічна 

доброчесність 

8. Внутрішнє 

Проектна група 

(Балабаниць 

А.В., д.е.н., 

професор, в.о. 

завідувача 

кафедри 

менеджменту; 

Омельченко 

В.Я., д.е.н., 

професор; 

Мацука В.М., 

к.е.н, доцент, 

гарант освітньої 

програми; 

Перепадя Ф.Л., 

к.е.н., доцент),  

викладачі 

кафедри 

менеджменту. 

Засідання кафедри 

менеджменту.  

Перевірка ОП та її зміни у 

відповідності до вимог 

Стандарту вищої освіти 

України 
https://mon.gov.ua/storage/app/m

edia/vishcha-

osvita/zatverdzeni%20standarty/2

019/07/12/073-menedzhment-

magistr.pdf  та Ліцензійним 

умовам провадження освітньої 

діяльності 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/sho

w/1187-2015-%D0%BF 

 

Засідання ВР ЕПФ. 

Обговорення змісту ОП. 

 

Засідання ВР МДУ. 

Обговорення змісту ОП. 
 

Оновлено ОП у 

відповідності до 

вимог нормативних 

документів  

(протокол засідання 

кафедри 

менеджменту  

№ 1 від 28.09.2019). 

 

Освітню програму 

схвалено на 

засіданні ВР ЕПФ 

(протокол № 5 від 

20.11.2019). 

 

Освітню програму 

«Туризм» 

затверджено ВР 

МДУ (протокол №5 

від 26.12.2019). 

https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/zatverdzeni%20standarty/2019/07/12/073-menedzhment-magistr.pdf
https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/zatverdzeni%20standarty/2019/07/12/073-menedzhment-magistr.pdf
https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/zatverdzeni%20standarty/2019/07/12/073-menedzhment-magistr.pdf
https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/zatverdzeni%20standarty/2019/07/12/073-menedzhment-magistr.pdf
https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/zatverdzeni%20standarty/2019/07/12/073-menedzhment-magistr.pdf
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1187-2015-%D0%BF
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1187-2015-%D0%BF


забезпечення 

якості освітньої 

програми 

Грудень 

2019 року 

 Здобувачі вищої 

освіти за ОП 

Анкетування здобувачів вищої 

освіти «Якість викладання 

навчальних дисциплін в МДУ» 

Протокол засідання 

кафедри 

менеджменту  

 № 10 від  

14.01.2020 р. 

За результатами 

роботи ЕК та 

рекомендацій голів 

ЕК сформовано 

пропозиції щодо 

удосконалення 

освітніх компонент 

ОП «Менеджмент 

організацій та 

адміністрування» 

14 січня 

2020 року 

 Викладачі 

кафедри 

Засідання кафедри 

менеджменту. Розглянуто 

питання «Аналіз результатів 

державної атестації та 

обговорення звітів голів ЕК»  

 

18 лютого 

2020 року 

 Викладачі 

кафедри  

Засідання кафедри 

менеджменту. Розглянуто 

питання «Про підсумки зимової 

екзаменаційної сесії і 

визначення показників 

абсолютної успішності та якості 

знань здобувачів вищої освіти» 

Протокол засідання 

кафедри 

менеджменту  

№ 11 від.18.02.2020 

 

Квітень 2020 

року 

1. Проектування 

та цілі освітньої 

програми 

2. Структура та 

зміст освітньої 

програми 

Проектна група 

(Балабаниць 

А.В., д.е.н., 

професор, в.о. 

завідувача 

кафедри 

Засідання кафедри 

менеджменту.  

Розглянуто питання «Про 

обговорення проекту оновленої 

освітньої програми 

«Менеджмент. Менеджмент 

Протокол засідання 

кафедри 

менеджменту  

№ 13 від 14.04.2020 

Оновлення ОП зі 

спрямуванням до 



4. Навчання і 

викладання за 

освітньою 

програмою; 

5. Контрольні 

заходи, 

оцінювання 

здобувачів вищої 

освіти та 

академічна 

доброчесність 

8. Внутрішнє 

забезпечення 

якості освітньої 

програми 

9. Прозорість та 

публічність 

менеджменту; 

Омельченко 

В.Я., д.е.н., 

професор; 

Мацука В.М., 

к.е.н, доцент, 

гарант освітньої 

програми; 

Перепадя Ф.Л., 

к.е.н., доцент) 

викладачі 

кафедри 

організацій та адміністрування» 

з урахуванням вимог та 

рекомендацій НАЗЯВО». 

Перевірка відповідності 

вимогам Національного 

агенства із забезпечення якості 

освіти; 

урахування пропозицій 

стейкголдерів 
https://www.facebook.com/11880871

9517743/posts/171144914284123/ 

(зустріч відбулася 16 грудня 

2019 року) та здобувачів вищої 

освіти 

публічного 

обговорення 

21 квітня 

2020 року 

4. Навчання і 

викладання за 

освітньою 

програмою; 

5. Контрольні 

заходи, 

оцінювання 

здобувачів 

вищої освіти та 

академічна 

доброчесність 

8. Внутрішнє 

забезпечення 

якості освітньої 

програми 

9. Прозорість 

та публічність 

Проектна група, 

стейкголдери  

У форматі відео-конференції з 

використанням програми 

ZOOM відбулася зустріч-

дискусія проектної групи 

освітньої програми 

«Менеджмент організацій та 

адміністрування» зі 

стейкголдерами програми. 

Представники компаній і 

підприємств (Смолій Інна - 

керівник напрямку НR 

Східного РУ Приватбанку; 

Козицька Аліна - проектний 

менеджер Центру підтримки та 

розвитку малого і середнього 

бізнесу)  висловили підтримку 

напрямку розвитку кафедри та 

готовність до подальшої 

співпраці, розповіли про 

Питання для 

обговорення буде 

включено в  

наступний 

плановий протокол 

засідання кафедри 

менеджменту 
 

https://www.facebook.com/118808719517743/posts/171144914284123/
https://www.facebook.com/118808719517743/posts/171144914284123/


конкретні навички, яких вони 

потребують від випускників 

цієї освітньої програми. 
https://www.facebook.com/11880

8719517743/posts/264586628273

284/   

Туризм Перший 

(бакалаврський) 

Перепадя Ф. 

Л., доцент 

кафедри 

менеджменту 

Серпень 

2019 року 

1. Проектування 

та цілі освітньої 

програми 

2. Структура та 

зміст освітньої 

програми 

4. Навчання і 

викладання за 

освітньою 

програмою; 

5. Контрольні 

заходи, 

оцінювання 

здобувачів вищої 

освіти та 

академічна 

доброчесність 

8. Внутрішнє 

забезпечення 

якості освітньої 

програми 

9. Прозорість та 

публічність 

Омельченко 

Володимир 

Якович, доктор 

економічних 

наук, професор,  

Балабаниць 

Анжеліка 

Володимирівна, 

доктор 

економічних 

наук, професор 

кафедри 

менеджменту, 

Перепадя Федір 

Леонідович, 

кандидат 

економічних 

наук, доцент 

кафедри 

менеджменту – 

гарант освітньої 

програми, 

Осипенко 

Кристина 

Валеріївна, 

кандидат 

економічних 

наук, асистент 

кафедри 

менеджменту), 

Засідання кафедри 

менеджменту. 

Перевірка ОП та її зміни у 

відповідності до вимог 

Стандарту вищої освіти 

України 
https://mon.gov.ua/storage/app/m

edia/vishcha-

osvita/zatverdzeni%20standarty/1

2/21/242-turizm-bakalavr.pdf та 

Ліцензійним умовам 
провадження освітньої 

діяльності 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/sho

w/1187-2015-%D0%BF 
 

Оновлено ОП у 

відповідності до 

вимог нормативних 

документів  

(протокол засідання 

кафедри 

менеджменту  

№ 1 від 28.09.2019). 
 

https://www.facebook.com/118808719517743/posts/264586628273284/
https://www.facebook.com/118808719517743/posts/264586628273284/
https://www.facebook.com/118808719517743/posts/264586628273284/
https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/zatverdzeni%20standarty/12/21/242-turizm-bakalavr.pdf
https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/zatverdzeni%20standarty/12/21/242-turizm-bakalavr.pdf
https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/zatverdzeni%20standarty/12/21/242-turizm-bakalavr.pdf
https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/zatverdzeni%20standarty/12/21/242-turizm-bakalavr.pdf
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1187-2015-%D0%BF
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1187-2015-%D0%BF


викладачі 

кафедри 

менеджменту 

Вересень 

2019 

1. Проектування 

та цілі освітньої 

програми 

2. Структура та 

зміст освітньої 

програми 

4. Навчання і 

викладання за 

освітньою 

програмою. 

8. Внутрішнє 

забезпечення 

якості освітньої 

програми. 

9. Прозорість та 

публічність 

Викладачі 

кафедри, 

здобувачі вищої 

освіти та 

стейкголдери: 

Агенція місцевої 

демократії у м. 

Маріуполь, 

франчайзингове 

туристичне 

агенство «ANEX 

Tour»,  

туристична 

фірма «Party 

Тravel», Travel 

Hous Marco Polo. 

Круглий стіл «Маріуполь 

туристичний: проблеми і 

сучасні тенденції розвитку», 

присвячений обговоренню 

освітньої програми «Туризм» і 

розробці  напрямів 

удосконалення її змісту,  

зокрема, у частині посилення 

практичної підготовки 

здобувачів вищої освіти. 
https://www.facebook.com/manage
ment.mdu/posts/118889736176308

?__xts__[0]=68.ARBQmaiyF-
IppqdqONCMXYUpgyeEtgBvO-
i2XuHf-qJIxyGrQpr0uHvd2EYX-

fOj8xSsdcqMOhB7SgwohRwW3a0-
pwIZc5Z_v-

5dGPguBivC3m4L1eNbijfxklvCk31wIg
H6ZyA6K8v9EKg7-Clo-
2EqsQp48n53JwOVK-

SCCzFMPpotmFsa7Zwg06rBKYB5daU
-FAUhNV-

6x1xqN7sLeMYqNdwL_0tKRAvwXBl6
Yqq9vB7XiEyQL6Jw6mEs90ISmFSNIe
5xhkLRYcvMkqIajY9VZlYBSquyRDcYX

a8qSk5-gOY_jx-uks-
S6XvvAOs5HxAri1ioDZtx_-

Jhw1GtwIk&__tn__=-R 

Удосконалення 

наукової складової 

освітньої програми 

 

Протокол засідання 

кафедри 

менеджменту  

 №4  від  15.10.2019 

р 

Вересень 

2019 

1. Проектування 

та цілі освітньої 

програми 

2. Структура та 

зміст освітньої 

програми 

Учасники 

конференції, 

викладачі 

кафедри, 

здобувачі вищої 

освіти 

XI Всеукраїнська науково-

практична конференція 

студентів та молодих учених 

«Сучасні технології управління 

туристичним та готельно-

ресторанним бізнесом».  

Удосконалення 

наукової складової 

освітньої програми 

 

Протокол засідання 

кафедри 

https://www.facebook.com/management.mdu/posts/118889736176308?__xts__%5b0%5d=68.ARBQmaiyF-IppqdqONCMXYUpgyeEtgBvO-i2XuHf-qJIxyGrQpr0uHvd2EYX-fOj8xSsdcqMOhB7SgwohRwW3a0-pwIZc5Z_v-5dGPguBivC3m4L1eNbijfxklvCk31wIgH6ZyA6K8v9EKg7-Clo-2EqsQp48n53JwOVK-SCCzFMPpotmFsa7Zwg06rBKYB5daU-FAUhNV-6x1xqN7sLeMYqNdwL_0tKRAvwXBl6Yqq9vB7XiEyQL6Jw6mEs90ISmFSNIe5xhkLRYcvMkqIajY9VZlYBSquyRDcYXa8qSk5-gOY_jx-uks-S6XvvAOs5HxAri1ioDZtx_-Jhw1GtwIk&__tn__=-R
https://www.facebook.com/management.mdu/posts/118889736176308?__xts__%5b0%5d=68.ARBQmaiyF-IppqdqONCMXYUpgyeEtgBvO-i2XuHf-qJIxyGrQpr0uHvd2EYX-fOj8xSsdcqMOhB7SgwohRwW3a0-pwIZc5Z_v-5dGPguBivC3m4L1eNbijfxklvCk31wIgH6ZyA6K8v9EKg7-Clo-2EqsQp48n53JwOVK-SCCzFMPpotmFsa7Zwg06rBKYB5daU-FAUhNV-6x1xqN7sLeMYqNdwL_0tKRAvwXBl6Yqq9vB7XiEyQL6Jw6mEs90ISmFSNIe5xhkLRYcvMkqIajY9VZlYBSquyRDcYXa8qSk5-gOY_jx-uks-S6XvvAOs5HxAri1ioDZtx_-Jhw1GtwIk&__tn__=-R
https://www.facebook.com/management.mdu/posts/118889736176308?__xts__%5b0%5d=68.ARBQmaiyF-IppqdqONCMXYUpgyeEtgBvO-i2XuHf-qJIxyGrQpr0uHvd2EYX-fOj8xSsdcqMOhB7SgwohRwW3a0-pwIZc5Z_v-5dGPguBivC3m4L1eNbijfxklvCk31wIgH6ZyA6K8v9EKg7-Clo-2EqsQp48n53JwOVK-SCCzFMPpotmFsa7Zwg06rBKYB5daU-FAUhNV-6x1xqN7sLeMYqNdwL_0tKRAvwXBl6Yqq9vB7XiEyQL6Jw6mEs90ISmFSNIe5xhkLRYcvMkqIajY9VZlYBSquyRDcYXa8qSk5-gOY_jx-uks-S6XvvAOs5HxAri1ioDZtx_-Jhw1GtwIk&__tn__=-R
https://www.facebook.com/management.mdu/posts/118889736176308?__xts__%5b0%5d=68.ARBQmaiyF-IppqdqONCMXYUpgyeEtgBvO-i2XuHf-qJIxyGrQpr0uHvd2EYX-fOj8xSsdcqMOhB7SgwohRwW3a0-pwIZc5Z_v-5dGPguBivC3m4L1eNbijfxklvCk31wIgH6ZyA6K8v9EKg7-Clo-2EqsQp48n53JwOVK-SCCzFMPpotmFsa7Zwg06rBKYB5daU-FAUhNV-6x1xqN7sLeMYqNdwL_0tKRAvwXBl6Yqq9vB7XiEyQL6Jw6mEs90ISmFSNIe5xhkLRYcvMkqIajY9VZlYBSquyRDcYXa8qSk5-gOY_jx-uks-S6XvvAOs5HxAri1ioDZtx_-Jhw1GtwIk&__tn__=-R
https://www.facebook.com/management.mdu/posts/118889736176308?__xts__%5b0%5d=68.ARBQmaiyF-IppqdqONCMXYUpgyeEtgBvO-i2XuHf-qJIxyGrQpr0uHvd2EYX-fOj8xSsdcqMOhB7SgwohRwW3a0-pwIZc5Z_v-5dGPguBivC3m4L1eNbijfxklvCk31wIgH6ZyA6K8v9EKg7-Clo-2EqsQp48n53JwOVK-SCCzFMPpotmFsa7Zwg06rBKYB5daU-FAUhNV-6x1xqN7sLeMYqNdwL_0tKRAvwXBl6Yqq9vB7XiEyQL6Jw6mEs90ISmFSNIe5xhkLRYcvMkqIajY9VZlYBSquyRDcYXa8qSk5-gOY_jx-uks-S6XvvAOs5HxAri1ioDZtx_-Jhw1GtwIk&__tn__=-R
https://www.facebook.com/management.mdu/posts/118889736176308?__xts__%5b0%5d=68.ARBQmaiyF-IppqdqONCMXYUpgyeEtgBvO-i2XuHf-qJIxyGrQpr0uHvd2EYX-fOj8xSsdcqMOhB7SgwohRwW3a0-pwIZc5Z_v-5dGPguBivC3m4L1eNbijfxklvCk31wIgH6ZyA6K8v9EKg7-Clo-2EqsQp48n53JwOVK-SCCzFMPpotmFsa7Zwg06rBKYB5daU-FAUhNV-6x1xqN7sLeMYqNdwL_0tKRAvwXBl6Yqq9vB7XiEyQL6Jw6mEs90ISmFSNIe5xhkLRYcvMkqIajY9VZlYBSquyRDcYXa8qSk5-gOY_jx-uks-S6XvvAOs5HxAri1ioDZtx_-Jhw1GtwIk&__tn__=-R
https://www.facebook.com/management.mdu/posts/118889736176308?__xts__%5b0%5d=68.ARBQmaiyF-IppqdqONCMXYUpgyeEtgBvO-i2XuHf-qJIxyGrQpr0uHvd2EYX-fOj8xSsdcqMOhB7SgwohRwW3a0-pwIZc5Z_v-5dGPguBivC3m4L1eNbijfxklvCk31wIgH6ZyA6K8v9EKg7-Clo-2EqsQp48n53JwOVK-SCCzFMPpotmFsa7Zwg06rBKYB5daU-FAUhNV-6x1xqN7sLeMYqNdwL_0tKRAvwXBl6Yqq9vB7XiEyQL6Jw6mEs90ISmFSNIe5xhkLRYcvMkqIajY9VZlYBSquyRDcYXa8qSk5-gOY_jx-uks-S6XvvAOs5HxAri1ioDZtx_-Jhw1GtwIk&__tn__=-R
https://www.facebook.com/management.mdu/posts/118889736176308?__xts__%5b0%5d=68.ARBQmaiyF-IppqdqONCMXYUpgyeEtgBvO-i2XuHf-qJIxyGrQpr0uHvd2EYX-fOj8xSsdcqMOhB7SgwohRwW3a0-pwIZc5Z_v-5dGPguBivC3m4L1eNbijfxklvCk31wIgH6ZyA6K8v9EKg7-Clo-2EqsQp48n53JwOVK-SCCzFMPpotmFsa7Zwg06rBKYB5daU-FAUhNV-6x1xqN7sLeMYqNdwL_0tKRAvwXBl6Yqq9vB7XiEyQL6Jw6mEs90ISmFSNIe5xhkLRYcvMkqIajY9VZlYBSquyRDcYXa8qSk5-gOY_jx-uks-S6XvvAOs5HxAri1ioDZtx_-Jhw1GtwIk&__tn__=-R
https://www.facebook.com/management.mdu/posts/118889736176308?__xts__%5b0%5d=68.ARBQmaiyF-IppqdqONCMXYUpgyeEtgBvO-i2XuHf-qJIxyGrQpr0uHvd2EYX-fOj8xSsdcqMOhB7SgwohRwW3a0-pwIZc5Z_v-5dGPguBivC3m4L1eNbijfxklvCk31wIgH6ZyA6K8v9EKg7-Clo-2EqsQp48n53JwOVK-SCCzFMPpotmFsa7Zwg06rBKYB5daU-FAUhNV-6x1xqN7sLeMYqNdwL_0tKRAvwXBl6Yqq9vB7XiEyQL6Jw6mEs90ISmFSNIe5xhkLRYcvMkqIajY9VZlYBSquyRDcYXa8qSk5-gOY_jx-uks-S6XvvAOs5HxAri1ioDZtx_-Jhw1GtwIk&__tn__=-R
https://www.facebook.com/management.mdu/posts/118889736176308?__xts__%5b0%5d=68.ARBQmaiyF-IppqdqONCMXYUpgyeEtgBvO-i2XuHf-qJIxyGrQpr0uHvd2EYX-fOj8xSsdcqMOhB7SgwohRwW3a0-pwIZc5Z_v-5dGPguBivC3m4L1eNbijfxklvCk31wIgH6ZyA6K8v9EKg7-Clo-2EqsQp48n53JwOVK-SCCzFMPpotmFsa7Zwg06rBKYB5daU-FAUhNV-6x1xqN7sLeMYqNdwL_0tKRAvwXBl6Yqq9vB7XiEyQL6Jw6mEs90ISmFSNIe5xhkLRYcvMkqIajY9VZlYBSquyRDcYXa8qSk5-gOY_jx-uks-S6XvvAOs5HxAri1ioDZtx_-Jhw1GtwIk&__tn__=-R
https://www.facebook.com/management.mdu/posts/118889736176308?__xts__%5b0%5d=68.ARBQmaiyF-IppqdqONCMXYUpgyeEtgBvO-i2XuHf-qJIxyGrQpr0uHvd2EYX-fOj8xSsdcqMOhB7SgwohRwW3a0-pwIZc5Z_v-5dGPguBivC3m4L1eNbijfxklvCk31wIgH6ZyA6K8v9EKg7-Clo-2EqsQp48n53JwOVK-SCCzFMPpotmFsa7Zwg06rBKYB5daU-FAUhNV-6x1xqN7sLeMYqNdwL_0tKRAvwXBl6Yqq9vB7XiEyQL6Jw6mEs90ISmFSNIe5xhkLRYcvMkqIajY9VZlYBSquyRDcYXa8qSk5-gOY_jx-uks-S6XvvAOs5HxAri1ioDZtx_-Jhw1GtwIk&__tn__=-R
https://www.facebook.com/management.mdu/posts/118889736176308?__xts__%5b0%5d=68.ARBQmaiyF-IppqdqONCMXYUpgyeEtgBvO-i2XuHf-qJIxyGrQpr0uHvd2EYX-fOj8xSsdcqMOhB7SgwohRwW3a0-pwIZc5Z_v-5dGPguBivC3m4L1eNbijfxklvCk31wIgH6ZyA6K8v9EKg7-Clo-2EqsQp48n53JwOVK-SCCzFMPpotmFsa7Zwg06rBKYB5daU-FAUhNV-6x1xqN7sLeMYqNdwL_0tKRAvwXBl6Yqq9vB7XiEyQL6Jw6mEs90ISmFSNIe5xhkLRYcvMkqIajY9VZlYBSquyRDcYXa8qSk5-gOY_jx-uks-S6XvvAOs5HxAri1ioDZtx_-Jhw1GtwIk&__tn__=-R
https://www.facebook.com/management.mdu/posts/118889736176308?__xts__%5b0%5d=68.ARBQmaiyF-IppqdqONCMXYUpgyeEtgBvO-i2XuHf-qJIxyGrQpr0uHvd2EYX-fOj8xSsdcqMOhB7SgwohRwW3a0-pwIZc5Z_v-5dGPguBivC3m4L1eNbijfxklvCk31wIgH6ZyA6K8v9EKg7-Clo-2EqsQp48n53JwOVK-SCCzFMPpotmFsa7Zwg06rBKYB5daU-FAUhNV-6x1xqN7sLeMYqNdwL_0tKRAvwXBl6Yqq9vB7XiEyQL6Jw6mEs90ISmFSNIe5xhkLRYcvMkqIajY9VZlYBSquyRDcYXa8qSk5-gOY_jx-uks-S6XvvAOs5HxAri1ioDZtx_-Jhw1GtwIk&__tn__=-R
https://www.facebook.com/management.mdu/posts/118889736176308?__xts__%5b0%5d=68.ARBQmaiyF-IppqdqONCMXYUpgyeEtgBvO-i2XuHf-qJIxyGrQpr0uHvd2EYX-fOj8xSsdcqMOhB7SgwohRwW3a0-pwIZc5Z_v-5dGPguBivC3m4L1eNbijfxklvCk31wIgH6ZyA6K8v9EKg7-Clo-2EqsQp48n53JwOVK-SCCzFMPpotmFsa7Zwg06rBKYB5daU-FAUhNV-6x1xqN7sLeMYqNdwL_0tKRAvwXBl6Yqq9vB7XiEyQL6Jw6mEs90ISmFSNIe5xhkLRYcvMkqIajY9VZlYBSquyRDcYXa8qSk5-gOY_jx-uks-S6XvvAOs5HxAri1ioDZtx_-Jhw1GtwIk&__tn__=-R
https://www.facebook.com/management.mdu/posts/118889736176308?__xts__%5b0%5d=68.ARBQmaiyF-IppqdqONCMXYUpgyeEtgBvO-i2XuHf-qJIxyGrQpr0uHvd2EYX-fOj8xSsdcqMOhB7SgwohRwW3a0-pwIZc5Z_v-5dGPguBivC3m4L1eNbijfxklvCk31wIgH6ZyA6K8v9EKg7-Clo-2EqsQp48n53JwOVK-SCCzFMPpotmFsa7Zwg06rBKYB5daU-FAUhNV-6x1xqN7sLeMYqNdwL_0tKRAvwXBl6Yqq9vB7XiEyQL6Jw6mEs90ISmFSNIe5xhkLRYcvMkqIajY9VZlYBSquyRDcYXa8qSk5-gOY_jx-uks-S6XvvAOs5HxAri1ioDZtx_-Jhw1GtwIk&__tn__=-R
https://www.facebook.com/management.mdu/posts/118889736176308?__xts__%5b0%5d=68.ARBQmaiyF-IppqdqONCMXYUpgyeEtgBvO-i2XuHf-qJIxyGrQpr0uHvd2EYX-fOj8xSsdcqMOhB7SgwohRwW3a0-pwIZc5Z_v-5dGPguBivC3m4L1eNbijfxklvCk31wIgH6ZyA6K8v9EKg7-Clo-2EqsQp48n53JwOVK-SCCzFMPpotmFsa7Zwg06rBKYB5daU-FAUhNV-6x1xqN7sLeMYqNdwL_0tKRAvwXBl6Yqq9vB7XiEyQL6Jw6mEs90ISmFSNIe5xhkLRYcvMkqIajY9VZlYBSquyRDcYXa8qSk5-gOY_jx-uks-S6XvvAOs5HxAri1ioDZtx_-Jhw1GtwIk&__tn__=-R
https://www.facebook.com/management.mdu/posts/118889736176308?__xts__%5b0%5d=68.ARBQmaiyF-IppqdqONCMXYUpgyeEtgBvO-i2XuHf-qJIxyGrQpr0uHvd2EYX-fOj8xSsdcqMOhB7SgwohRwW3a0-pwIZc5Z_v-5dGPguBivC3m4L1eNbijfxklvCk31wIgH6ZyA6K8v9EKg7-Clo-2EqsQp48n53JwOVK-SCCzFMPpotmFsa7Zwg06rBKYB5daU-FAUhNV-6x1xqN7sLeMYqNdwL_0tKRAvwXBl6Yqq9vB7XiEyQL6Jw6mEs90ISmFSNIe5xhkLRYcvMkqIajY9VZlYBSquyRDcYXa8qSk5-gOY_jx-uks-S6XvvAOs5HxAri1ioDZtx_-Jhw1GtwIk&__tn__=-R
https://www.facebook.com/management.mdu/posts/118889736176308?__xts__%5b0%5d=68.ARBQmaiyF-IppqdqONCMXYUpgyeEtgBvO-i2XuHf-qJIxyGrQpr0uHvd2EYX-fOj8xSsdcqMOhB7SgwohRwW3a0-pwIZc5Z_v-5dGPguBivC3m4L1eNbijfxklvCk31wIgH6ZyA6K8v9EKg7-Clo-2EqsQp48n53JwOVK-SCCzFMPpotmFsa7Zwg06rBKYB5daU-FAUhNV-6x1xqN7sLeMYqNdwL_0tKRAvwXBl6Yqq9vB7XiEyQL6Jw6mEs90ISmFSNIe5xhkLRYcvMkqIajY9VZlYBSquyRDcYXa8qSk5-gOY_jx-uks-S6XvvAOs5HxAri1ioDZtx_-Jhw1GtwIk&__tn__=-R


4. Навчання і 

викладання за 

освітньою 

програмою. 

5. Контрольні 

заходи, 

оцінювання 

здобувачів вищої 

освіти та 

академічна 

доброчесність 

8. Внутрішнє 

забезпечення 

якості освітньої 

програми. 

9. Прозорість та 

публічність 

У результаті пленарних та 

секційних обговорень та 

дискусій визначено 

рекомендації щодо 

удосконалення наукової  

складової освітньої програми 

242 «Туризм».  
 

менеджменту  

 №4  від  15.10.2019 

р 

Жовтень 

2019 року 

1. Проектування 

та цілі освітньої 

програми 

2. Структура та 

зміст освітньої 

програми 

4. Навчання і 

викладання за 

освітньою 

програмою. 

5. Контрольні 

заходи, 

оцінювання 

здобувачів вищої 

освіти та 

академічна 

доброчесність 

8. Внутрішнє 

забезпечення 

Викладачі 

кафедри 

Засідання кафедри 

менеджменту «Про моніторинг 

навчальних планів та освітніх 

програм за спеціальностями»: 

ОП «Туризм» (спеціальність 

242 Туризм) 

Протокол засідання 

кафедри 

менеджменту  

 №4  від  15.10.2019 

р 



якості освітньої 

програми. 

Жовтень 

2019 року 

1. Проектування 

та цілі освітньої 

програми 

2. Структура та 

зміст освітньої 

програми 

4. Навчання і 

викладання за 

освітньою 

програмою. 

9. Прозорість та 

публічність 

Викладачі 

кафедри, 

представники 

стейкголдерів: 

Бедненко Г.В., 

директор ТА 

«Лімпопо»; 

Ворожбіт Є.І.,  

директор ТОВ 

"Супутник"; 

Козицька А. О., 

проектний 

менеджер 

Агенції місцевої 

демократії у м. 

Маріуполь 

Методичний семінар з питань 

моніторингу ходу реалізації 

освітньої програми "Туризм" в 

ході якого було акцентовано 

увагу на розвиток у здобувачів 

вищої освіти соціальних 

навичок (soft skills) на основі 

посилення практичних навичок 

спілкування у командах, 

обґрунтування власної думки, 

активного пошук та аналізу 

інформації. 

Протокол засідання 

кафедри 

менеджменту  

 № 4 від  15.10.2019 

р 

Грудень 

2019 року 

4. Навчання і 

викладання за 

освітньою 

програмою; 

5. Контрольні 

заходи, 

оцінювання 

здобувачів 

вищої освіти та 

академічна 

доброчесність 

8. Внутрішнє 

забезпечення 

якості освітньої 

програми 
 

Здобувачі вищої 

освіти за ОП 

Проведено анкетування 

здобувачів вищої освіти «Якість 

викладання навчальних 

дисциплін в МДУ» 

Протокол засідання 

кафедри 

менеджменту  

 № 10 від  

14.01.2020 р. 

Січень 2020 

року 

 Викладачі 

кафедри 

Засідання кафедри 

менеджменту. Розглянуто 

 



питання «Аналіз результатів 

державної атестації та 

обговорення звітів голів ЕК» За 

результатами роботи ЕК та 

рекомендацій голів ЕК 

сформовано пропозиції щодо 

удосконалення освітніх 

компонент ОП «Туризм» 
 

Лютий 2020 

року 

 Проектна група, 

викладачі 

кафедри  

Засідання кафедри 

менеджменту. Розглянуто 

питання «Про підсумки зимової 

екзаменаційної сесії і 

визначення показників 

абсолютної успішності та якості 

знань здобувачів вищої освіти» 

Протокол засідання 

кафедри 

менеджменту  

№ 11 від.18.02.2020 

Квітень - 

травень 2020 

року 

1. Проектування 

та цілі освітньої 

програми 

2. Структура та 

зміст освітньої 

програми 

4. Навчання і 

викладання за 

освітньою 

програмою; 

5. Контрольні 

заходи, 

оцінювання 

здобувачів вищої 

освіти та 

академічна 

доброчесність 

8. Внутрішнє 

забезпечення 

якості освітньої 

Проектна група, 

гарант ОП, 

викладачі 

кафедри 

менеджменту 

 

Засідання кафедри 

менеджменту.  

Розглянуто питання «Про 

обговорення проекту оновленої 

освітньої програми «Туризм» з 

урахуванням вимог та 

рекомендацій НАЗЯВО» 

 

Протокол засідання 

кафедри 

менеджменту  

№ 13 від 14.04.2020 

(удосконалення 

ОП) 



програми 

9. Прозорість та 

публічність 

Менеджмент Перший 

(бакалаврський)  

Омельченко 

В. Я., 

професор 

кафедри 

менеджменту 

Серпень 

2019 року 

1. Проектування 

та цілі освітньої 

програми 

2. Структура та 

зміст освітньої 

програми 

4. Навчання і 

викладання за 

освітньою 

програмою; 

5. Контрольні 

заходи, 

оцінювання 

здобувачів вищої 

освіти та 

академічна 

доброчесність 

8. Внутрішнє 

забезпечення 

якості освітньої 

програми 

9. Прозорість та 

публічність 

Проектна група 

ОП (Омельченко 

В.Я., д.е.н., 

професор; 

професор 

кафедри 

менеджменту, 

гарант освітньої 

програми, 

Мацука В.М., 

к.е.н, доцент, 

доцент кафедри 

менеджменту, 

Перепадя Ф.Л., 

к.е.н., доцент, 

доцент кафедри 

менеджменту) 

Засідання кафедри 

менеджменту.  

Перевірка ОП та її зміни у 

відповідності до вимог Проєкту 

Стандарту вищої освіти 

України  та Ліцензійним 

умовам провадження освітньої 

діяльності 
https://mon.gov.ua/storage/app/m

edia/vishcha-

osvita/zatverdzeni%20standarty/1

2/21/073-menedzhment-

bakalavr.pdf, та Ліцензійним 

умовам провадження освітньої 

діяльності 
https://zakon.rada.gov.ua/laws/sho

w/1187-2015-%D0%BF 

 

Засідання ВР ЕПФ. 

Обговорення змісту ОП. 

 

Засідання ВР МДУ. 

Обговорення змісту ОП. 
 

Оновлено ОП у 

відповідності до 

вимог нормативних 

документів  

(протокол засідання 

кафедри 

менеджменту  

№ 1 від 28.09.2019). 

 

Освітню програму 

схвалено на 

засіданні ВР ЕПФ 

(протокол № 5 від 

20.11.2019). 

 
 

Вересень 

2019 

4. Навчання і 

викладання за 

освітньою 

програмою 

Здобувачі вищої 

освіти за ОП, 

викладачі 

кафедри, 

стейкхолдери 

XI Всеукраїнська 

науково-практична конференція 

студентів та молодих учених 

«Сучасні технології управління 

туристичним та готельно-

ресторанним бізнесом» 
http://mdu.in.ua/news/u_mdu_projshl

a_naukova_konferencija_z_menedzh

mentu_do_vsesvitnogo_dnja_turizmu

/2019-09-27-

Удосконалення 

наукової складової 

освітньої програми 

https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/zatverdzeni%20standarty/12/21/073-menedzhment-bakalavr.pdf
https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/zatverdzeni%20standarty/12/21/073-menedzhment-bakalavr.pdf
https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/zatverdzeni%20standarty/12/21/073-menedzhment-bakalavr.pdf
https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/zatverdzeni%20standarty/12/21/073-menedzhment-bakalavr.pdf
https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/zatverdzeni%20standarty/12/21/073-menedzhment-bakalavr.pdf
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1187-2015-%D0%BF
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1187-2015-%D0%BF
http://mdu.in.ua/news/u_mdu_projshla_naukova_konferencija_z_menedzhmentu_do_vsesvitnogo_dnja_turizmu/2019-09-27-3275?fbclid=IwAR1G_EclBzNvls45jNjIZrjTU56b6tZZkJe30CBxu5c1v6Yp8S8TYPm3EDQ
http://mdu.in.ua/news/u_mdu_projshla_naukova_konferencija_z_menedzhmentu_do_vsesvitnogo_dnja_turizmu/2019-09-27-3275?fbclid=IwAR1G_EclBzNvls45jNjIZrjTU56b6tZZkJe30CBxu5c1v6Yp8S8TYPm3EDQ
http://mdu.in.ua/news/u_mdu_projshla_naukova_konferencija_z_menedzhmentu_do_vsesvitnogo_dnja_turizmu/2019-09-27-3275?fbclid=IwAR1G_EclBzNvls45jNjIZrjTU56b6tZZkJe30CBxu5c1v6Yp8S8TYPm3EDQ
http://mdu.in.ua/news/u_mdu_projshla_naukova_konferencija_z_menedzhmentu_do_vsesvitnogo_dnja_turizmu/2019-09-27-3275?fbclid=IwAR1G_EclBzNvls45jNjIZrjTU56b6tZZkJe30CBxu5c1v6Yp8S8TYPm3EDQ


3275?fbclid=IwAR1G_EclBzNvls45j

NjIZrjTU56b6tZZkJe30CBxu5c1v6

Yp8S8TYPm3EDQ 
 

Жовтень 

2019 року 

5. Контрольні 

заходи, 

оцінювання 

здобувачів 

вищої освіти та 

академічна 

доброчесність 
 

Викладачі 

кафедри 

Засідання кафедри 

менеджменту. Розглянуто 

питання «Про моніторинг 

навчальних планів та освітніх 

програм за спеціальностями»: 

ОП «Менеджмент» 

(спеціальність 073 

Менеджмент) 

Протокол засідання 

кафедри 

менеджменту  

 № 4 від  15.10.2019 

р 

Підготовка 

акредитаційної 

справи у 

відповідності до   

ліцензійних умов та 

вимог НАЗЯВО 

Січень  

2020 року 

8. Внутрішнє 

забезпечення 

якості освітньої 

програми 
 

Викладачі 

кафедри 

Засідання кафедри 

менеджменту. Розглянуто 

питання «Аналіз результатів 

державної атестації та 

обговорення звітів голів ЕК»  

Протокол засідання 

кафедри 

менеджменту  

№10 від  

За результатами 

роботи ЕК та 

рекомендацій голів 

ЕК сформовано 

пропозиції щодо 

удосконалення 

освітніх компонент 

ОП «Менеджмент» 

Квітень 2020 

року 

4. Навчання і 

викладання за 

освітньою 

програмою; 

5. Контрольні 

заходи, 

оцінювання 

здобувачів 

вищої освіти та 

академічна 

Викладачі 

кафедри 
 

Засідання кафедри 

менеджменту. Розглянуто 

питання «Про обговорення 

висновку ГЕР щодо акредитації 

ОП «Менеджмент» для 

першого (бакалаврського) рівня 

вищої освіти» 
 

Протокол засідання 

кафедри 

менеджменту № 13 

від 14.04.2020. 

Прийнято рішення 

щодо  

удосконалення 

освітньої програми 

за рекомендаціями 

висновку ГЕР 

http://mdu.in.ua/news/u_mdu_projshla_naukova_konferencija_z_menedzhmentu_do_vsesvitnogo_dnja_turizmu/2019-09-27-3275?fbclid=IwAR1G_EclBzNvls45jNjIZrjTU56b6tZZkJe30CBxu5c1v6Yp8S8TYPm3EDQ
http://mdu.in.ua/news/u_mdu_projshla_naukova_konferencija_z_menedzhmentu_do_vsesvitnogo_dnja_turizmu/2019-09-27-3275?fbclid=IwAR1G_EclBzNvls45jNjIZrjTU56b6tZZkJe30CBxu5c1v6Yp8S8TYPm3EDQ
http://mdu.in.ua/news/u_mdu_projshla_naukova_konferencija_z_menedzhmentu_do_vsesvitnogo_dnja_turizmu/2019-09-27-3275?fbclid=IwAR1G_EclBzNvls45jNjIZrjTU56b6tZZkJe30CBxu5c1v6Yp8S8TYPm3EDQ


доброчесність. 

Кафедра раціонального природокористування та охорони навколишнього середовища 
Екологія, 

охорона 

навколишнього 

середовища та 

збалансоване 

природокорист

ування 

Перший 

(бакалаврський) 

Мітюшкіна 

Х.С., 

 доцент  
кафедри 

раціонального 

природокорис

тування та 

охорони 

навколишньог

о середовища 

18.12.2019. Структура та 

зміст ОП 

Викладачі кафедри 

раціонального 

природокористуванн

я та охорони 

навколишнього 

середовища, 

здобувачі вищої 

освіти, роботодавці 

та випускники 

(представники 

департаменту з 

питань екології, 

енергоменеджменту, 

охорони праці та 

цивільної безпеки 

Маріупольської 

міської ради; 

Управління 

державного нагляду 

за дотриманням 

санітарного 

законодавства в 

Донецькій області; 

служби охорони 

праці, пожежної 

безпеки та захисту 

навколишнього 

середовища  

дочірнього 

підприємства «Ілліч-

Агро Донбас» ПАТ 

«Маріупольський 

металургійний 

комбінат імені 

Ілліча»; 

Українського 

степового 

заповіднику 

Круглий стіл за участю викладачів 

раціонального 

природокористування та охорони 

навколишнього середовища та 

стейкголдерів – роботодавців, 

випускників та здобувачів вищої 

освіти, присвячений обговоренню 

освітніх програм «Екологія, 

охорона навколишнього 

середовища та збалансоване 

природокористування», «Екологія 

та охорона навколишнього 

середовища» (спеціальність 101 

«Екологія» 

Удосконалення ОП у 

частині освітньої 

складової 

(рішення засідання 

кафедри РПОНС, 

протокол № 7 від 

14.01.2020; засідання 

НМК ЕПФ, протокол 

№ 4 від 18.03.2020; 

засідання Вченої ради 

ЕПФ, протокол № 9 

від 19.03.2020) 

 



Національної 

академії наук 

України 

14.01.2020 р. Структура та 

зміст ОП 

Викладачі 

кафедри 

раціонального 

природокористува

ння та охорони 

навколишнього 

середовища, 

здобувачі вищої 

освіти 

Засідання кафедри, на якому 

розглянуті питання: 

1. «Про моніторинг навчальних 

планів та освітніх програм за 

спеціальністю 101 Екологія 

(протокол №7). Результат – 

узагальнення пропозицій 

стейкголдерів щодо удосконалення 

освітніх програм «Екологія, 

охорона навколишнього 

середовища та збалансоване 

природокористування» та 

««Екологія та охорона 

навколишнього середовища»»; 

2. «Аналіз результатів державної 

атестації та обговорення звітів 

голів ЕК» (протокол №7). За 

результатами роботи ЕК та 

рекомендацій голів ЕК 

сформовано пропозиції щодо 

удосконалення освітніх 

компонентів ОПП «Екологія та 

охорона навколишнього 

середовища» Визначено, яким 

чином при удосконаленні ОП 

будуть враховані пропозиції 

стейкголдерів, які були обговорені 

та систематизовані під час 

попередніх засідань кафедри, та 

досвід провідних вітчизняних та 

зарубіжних ЗВО. 

14.01.2020 р. Забезпеченість 

освітнього 

процесу 

ресурсами 

Викладачі 

кафедри 

раціонального 

природокористува

ння та охорони 

навколишнього 

На засіданні кафедри розглянуті 

питання «Про результати аналізу 

інформаційного забезпечення 

освітніх програм спеціальностей 

101 Екологія та «Про результати 

аналізу забезпечення навчально-

Протокол засідання 

кафедри № 7  від 

14.01.2020 



середовища, 

здобувачі вищої 

освіти 

методичними матеріалами 

дисциплін кафедри»  

18.02.2020 Якість навчання 

та викладання на 

ОП 

Викладачі кафедри 

раціонального 

природокористуванн

я та охорони 

навколишнього 

середовища, 

здобувачі вищої 

освіти 

Засідання кафедри, на якому 

розглянуто питання «Про підсумки 

зимової екзаменаційної сесії і 

визначення показників абсолютної 

успішності та якості знань 

здобувачів вищої освіти». 

Протокол засідання 

кафедри № 8  від 

18.02.2020 

05.03.2020 р. Забезпеченість 

освітнього 

процесу 

ресурсами 

Викладачі кафедри 

раціонального 

природокористуванн

я та охорони 

навколишнього 

середовища, 

здобувачі вищої 

освіти 

На засіданні кафедри 

раціонального 

природокористування та охорони 

навколишнього середовища 

розроблено стратегічний план 

розвитку навчальної лабораторії 

«Науково-дослідний Екологічний 

центр», основною метою якої є 

виконання наукових досліджень, 

результати яких могли б бути 

представлені на конференціях і 

конкурсах різного рівня, 

опубліковані в індексованих 

міжнародних виданнях. 

Протокол засідання 

кафедри № 9  від 

24.02.2020 

Екологія та 

охорона 

навколишнього 

середовища  

Другий 

(магістерський) 

Черніченко 

Г.О., професор  

кафедри 

раціонального 

природокорис

тування та 

охорони 

навколишньог

о середовища 

18.12.2019. Структура та 

зміст ОП 

Викладачі кафедри 

раціонального 

природокористуванн

я та охорони 

навколишнього 

середовища, 

здобувачі вищої 

освіти, роботодавці 

та випускники 

(представники 

департаменту з 

питань екології, 

енергоменеджменту, 

охорони праці та 

цивільної безпеки 

Круглий стіл за участю викладачів 

раціонального 

природокористування та охорони 

навколишнього середовища та 

стейкголдерів – роботодавців, 

випускників та здобувачів вищої 

освіти, присвячений обговоренню 

освітніх програм «Екологія, 

охорона навколишнього 

середовища та збалансоване 

природокористування», «Екологія 

та охорона навколишнього 

середовища» (спеціальність 101 

«Екологія» 

Удосконалення ОП у 

частині освітньої 

складової 

(рішення засідання 

кафедри РПОНС, 

протокол № 7 від 

14.01.2020; засідання 

НМК ЕПФ, протокол 

№ 4 від 18.03.2020; 

засідання Вченої ради 

ЕПФ, протокол № 9 

від 19.03.2020) 

 



Маріупольської 

міської ради; 

Управління 

державного нагляду 

за дотриманням 

санітарного 

законодавства в 

Донецькій області; 

служби охорони 

праці, пожежної 

безпеки та захисту 

навколишнього 

середовища  

дочірнього 

підприємства «Ілліч-

Агро Донбас» ПАТ 

«Маріупольський 

металургійний 

комбінат імені 

Ілліча»; 

Українського 

степового 

заповіднику 

Національної 

академії наук 

України 

14.01.2020 р. Структура та 

зміст ОП 

Викладачі 

кафедри 

раціонального 

природокористува

ння та охорони 

навколишнього 

середовища, 

здобувачі вищої 

освіти 

Засідання кафедри, на якому 

розглянуті питання: 

1. «Про моніторинг навчальних 

планів та освітніх програм за 

спеціальністю 101 Екологія 

(протокол №7). Результат – 

узагальнення пропозицій 

стейкголдерів щодо удосконалення 

освітніх програм «Екологія, 

охорона навколишнього 

середовища та збалансоване 

природокористування» та 

««Екологія та охорона 

навколишнього середовища»»; 



2. «Аналіз результатів державної 

атестації та обговорення звітів 

голів ЕК» (протокол №7). За 

результатами роботи ЕК та 

рекомендацій голів ЕК 

сформовано пропозиції щодо 

удосконалення освітніх 

компонентів ОПП «Екологія та 

охорона навколишнього 

середовища» Визначено, яким 

чином при удосконаленні ОП 

будуть враховані пропозиції 

стейкголдерів, які були обговорені 

та систематизовані під час 

попередніх засідань кафедри, та 

досвід провідних вітчизняних та 

зарубіжних ЗВО. 

14.01.2020 р. Забезпеченість 

освітнього 

процесу 

ресурсами 

Викладачі 

кафедри 

раціонального 

природокористува

ння та охорони 

навколишнього 

середовища, 

здобувачі вищої 

освіти 

На засіданні кафедри розглянуті 

питання «Про результати аналізу 

інформаційного забезпечення 

освітніх програм спеціальностей 

101 Екологія та «Про результати 

аналізу забезпечення навчально-

методичними матеріалами 

дисциплін кафедри». 

Протокол засідання 

кафедри № 7  від 

14.01.2020 

18.02.2020 Якість навчання 

та викладання на 

ОП 

Викладачі 

кафедри 

раціонального 

природокористува

ння та охорони 

навколишнього 

середовища, 

здобувачі вищої 

освіти 

Засідання кафедри, на якому 

розглянуто питання «Про підсумки 

зимової екзаменаційної сесії і 

визначення показників абсолютної 

успішності та якості знань 

здобувачів вищої освіти». 

Протокол засідання 

кафедри № 8  від 

18.02.2020 

05.03.2020 р. Забезпеченість 

освітнього 

процесу 

ресурсами 

Викладачі 

кафедри 

раціонального 

природокористува

ння та охорони 

На засіданні кафедри 

раціонального 

природокористування та охорони 

навколишнього середовища 

розроблено стратегічний план 

Протокол засідання 

кафедри № 9  від 

24.02.2020 



навколишнього 

середовища, 

здобувачі вищої 

освіти 

розвитку навчальної лабораторії 

«Науково-дослідний Екологічний 

центр», основною метою якої є 

виконання наукових досліджень, 

результати яких могли б бути 

представлені на конференціях і 

конкурсах різного рівня, 

опубліковані в індексованих 

міжнародних виданнях. 

Кафедра права та публічного адміністрування 
Право Перший 

(бакалаврський) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Другий 

(магістерський) 

Свірський 

Б.М., 

професор 

кафедри 

права та 

публічного 

адмініструва

ння 

 

Черних 

Є.М., 

доцент 

кафедри 

права та 

публічного 

адміністру

вання  

Грудень 

2019 року 

 

Лютий – 

квітень 2020 

року 

 

 

4. Навчання і 

викладання за 

освітньою 

програмою; 

5. Контрольні 

заходи, 

оцінювання 

здобувачів 

вищої освіти та 

академічна 

доброчесність 

8. Внутрішнє 

забезпечення 

якості освітньої 

програми 

9. Прозорість 

та публічність 

Проектна група 

(Свірський Б.М.,  

к.ю.н., доцент, 

професор 

кафедри права та 

публічного 

адміністрування; 

Черних Є.М., 

к.ю.н., доцент, 

доцент кафедри 

права та 

публічного 

адміністрування; 

Тихомирова   

Г.Є.,  

к.ю.н., доцент 

кафедри права та 

публічного 

адміністрування; 

Барегамян С.Х., 

к.ю.н., доцент 

кафедри права та 

публічного 

адміністрування), 

здобувачі вищої 

освіти за ОП 

Перевірка відповідності 

вимогам Проекту Стандарту 

вищої освіти України 

https://mon.gov.ua/storage/app/m

edia/vishcha-

osvita/zatverdzeni%20standarty/1

2/21/081-pravo-bakalavr.pdf 

та Ліцензійним умовам 

провадження освітньої 

діяльності 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/sho

w/1187-2015-п 

Урахування пропозицій 

здобувачів вищої освіти, 

випускників, роботодавців  

(обговорення проблемних 

питань у телефонному режимі 

та у Skype протягом березня-

квітня 2020 року). 

Анкетування здобувачів вищої 

освіти «Щодо доступу до 

інформації про організацію 

освітнього процесу в МДУ» 

http://moodle.mdu.in.ua/mod/ques

tionnaire/report.php?instance=19

&group=0 

Протокол засідання 

кафедри права та 

публічного 

адміністрування  

№ 10 від 18.02.2020 

(перевірка 

результатів 

професійної 

діяльності (згідно п. 

30 Ліцензійних 

умов провадження 

освітньої 

діяльності)) 

14 січня 4. Навчання і Викладачі Розглянуто питання «Аналіз Протокол засідання 

https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/zatverdzeni%20standarty/12/21/081-pravo-bakalavr.pdf
https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/zatverdzeni%20standarty/12/21/081-pravo-bakalavr.pdf
https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/zatverdzeni%20standarty/12/21/081-pravo-bakalavr.pdf
https://mon.gov.ua/storage/app/media/vishcha-osvita/zatverdzeni%20standarty/12/21/081-pravo-bakalavr.pdf
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1187-2015-п
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1187-2015-п
http://moodle.mdu.in.ua/mod/questionnaire/report.php?instance=19&group
http://moodle.mdu.in.ua/mod/questionnaire/report.php?instance=19&group
http://moodle.mdu.in.ua/mod/questionnaire/report.php?instance=19&group


2020 року викладання за 

освітньою 

програмою; 

5. Контрольні 

заходи, 

оцінювання 

здобувачів 

вищої освіти та 

академічна 

доброчесність 

8. Внутрішнє 

забезпечення 

якості освітньої 

програми 

кафедри результатів державної атестації 

та обговорення звітів голів ЕК» 

За результатами роботи ЕК та 

рекомендацій голів ЕК 

сформовано пропозиції щодо 

удосконалення освітніх 

компонент ОП «Право»  

кафедри права та 

публічного 

адміністрування 

 № 9 від  14.01.2020 

р. 

18 лютого 

2020 року 

Викладачі 

кафедри  

Розглянуто питання «Про 

підсумки зимової 

екзаменаційної сесії і 

визначення показників 

абсолютної успішності та якості 

знань здобувачів вищої освіти» 

Протокол засідання 

кафедри права та 

публічного 

адміністрування 

№ 10 від.18.02.2020 



Квітень, 

травень 2020 

року 

1. 

Проектування 

та цілі 

освітньої 

програми 

2. Структура та 

зміст освітньої 

програми 

(Оновлення та 

удосконалення 

ОПП з 

врахуванням 

побажань 

здобувачів 

вищої освіти, 

випускників та 

роботодавців) 

4. Навчання і 

викладання за 

освітньою 

програмою 

 

  

Здобувачі вищої 

освіти , 

випускники, 

роботодавці/ 

стейкхолдери 

спеціальності 

081 Право 

Анкетування 

здобувачів вищої освіти: 

https://docs.google.com/forms/d/1

A1GbrDwtpGvwkgiWHrS9J2sna

PGR1A_-n1D1kZfzggg/edit 

випускників: 

https://docs.google.com/forms/d/1

7QMXlVhPMA7hBZmaHqS9Ks

KbpUYO-

MPnTPhANOoVrwY/edit 

роботодавців/ стейкхолдерів: 

https://docs.google.com/forms/d/1

0ClQuA-nBDBb0zl-

e3UeXidDVXsgiwRKUcDPCgJK

OCI/edit 

Питання для 

обговорення  

будуть включено в  

наступний 

плановий протокол 

засідання кафедри 

права та публічного 

адміністрування 

https://docs.google.com/forms/d/1A1GbrDwtpGvwkgiWHrS9J2snaPGR1A_-n1D1kZfzggg/edit
https://docs.google.com/forms/d/1A1GbrDwtpGvwkgiWHrS9J2snaPGR1A_-n1D1kZfzggg/edit
https://docs.google.com/forms/d/1A1GbrDwtpGvwkgiWHrS9J2snaPGR1A_-n1D1kZfzggg/edit
https://docs.google.com/forms/d/17QMXlVhPMA7hBZmaHqS9KsKbpUYO-MPnTPhANOoVrwY/edit
https://docs.google.com/forms/d/17QMXlVhPMA7hBZmaHqS9KsKbpUYO-MPnTPhANOoVrwY/edit
https://docs.google.com/forms/d/17QMXlVhPMA7hBZmaHqS9KsKbpUYO-MPnTPhANOoVrwY/edit
https://docs.google.com/forms/d/17QMXlVhPMA7hBZmaHqS9KsKbpUYO-MPnTPhANOoVrwY/edit
https://docs.google.com/forms/d/10ClQuA-nBDBb0zl-e3UeXidDVXsgiwRKUcDPCgJKOCI/edit
https://docs.google.com/forms/d/10ClQuA-nBDBb0zl-e3UeXidDVXsgiwRKUcDPCgJKOCI/edit
https://docs.google.com/forms/d/10ClQuA-nBDBb0zl-e3UeXidDVXsgiwRKUcDPCgJKOCI/edit
https://docs.google.com/forms/d/10ClQuA-nBDBb0zl-e3UeXidDVXsgiwRKUcDPCgJKOCI/edit


Публічне 

управління та 

адмініструван

ня 

Другий 

(магістерський) 
Філіпенко 

Т.В., 

професор 

кафедри 

права та 

публічного 

адміністру

вання  

Грудень 

2019 року 

 

Лютий 2020 

року 

 

4. Навчання і 

викладання за 

освітньою 

програмою; 

5. Контрольні 

заходи, 

оцінювання 

здобувачів 

вищої освіти та 

академічна 

доброчесність 

8. Внутрішнє 

забезпечення 

якості освітньої 

програми 

9. Прозорість 

та публічність 

Проектна група 

(Філіпенко Т.В., 

д.н.держ.упр., 

професор, гарант 

освітньої 

програми; 

Бражко О.В., 

д.н.держ.упр., 

професор; 

Надежденко 

А.О., 

к.н.держ.упр, 

доцент), 

здобувачі вищої 

освіти за ОП 

Перевірка відповідності 

вимогам Проекту Стандарту 

вищої освіти України 

https://ktpu.kpi.ua/wp-

content/uploads/2017/12/SVO_m

agistr_281-074-Publichne-

upravlinnya-ta-

administruvannya_red.pdf 

та Ліцензійним умовам 

провадження освітньої 

діяльності 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/sho

w/1187-2015-п 

Урахування пропозицій 

здобувачів вищої освіти, 

випускників, роботодавців  

(обговорення проблемних 

питань у телефонному режимі 

та у Skype протягом березня-

квітня 2020 року) 

Анкетування здобувачів вищої 

освіти «Щодо доступу до 

інформації про організацію 

освітнього процесу в МДУ» 

http://moodle.mdu.in.ua/mod/ques

tionnaire/report.php?instance=19

&group=0 

Протокол засідання 

кафедри права та 

публічного 

адміністрування  

№ 10 від 18.02.2020 

(перевірка 

результатів 

професійної 

діяльності (згідно п. 

30 Ліцензійних 

умов провадження 

освітньої 

діяльності)) 

14 січня 

2020 року 

4. Навчання і 

викладання за 

освітньою 

програмою; 

5. Контрольні 

заходи, 

оцінювання 

здобувачів 

вищої освіти та 

Викладачі 

кафедри 

Розглянуто питання «Аналіз 

результатів державної атестації 

та обговорення звітів голів ЕК» 

За результатами роботи ЕК та 

рекомендацій голів ЕК 

сформовано пропозиції щодо 

удосконалення освітніх 

компонент ОП «Публічне 

управління та адміністрування»  

Протокол засідання 

кафедри права та 

публічного 

адміністрування 

 № 9 від  14.01.2020 

р. 

https://ktpu.kpi.ua/wp-content/uploads/2017/12/SVO_magistr_281-074-Publichne-upravlinnya-ta-administruvannya_red.pdf
https://ktpu.kpi.ua/wp-content/uploads/2017/12/SVO_magistr_281-074-Publichne-upravlinnya-ta-administruvannya_red.pdf
https://ktpu.kpi.ua/wp-content/uploads/2017/12/SVO_magistr_281-074-Publichne-upravlinnya-ta-administruvannya_red.pdf
https://ktpu.kpi.ua/wp-content/uploads/2017/12/SVO_magistr_281-074-Publichne-upravlinnya-ta-administruvannya_red.pdf
https://ktpu.kpi.ua/wp-content/uploads/2017/12/SVO_magistr_281-074-Publichne-upravlinnya-ta-administruvannya_red.pdf
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1187-2015-п
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1187-2015-п
http://moodle.mdu.in.ua/mod/questionnaire/report.php?instance=19&group
http://moodle.mdu.in.ua/mod/questionnaire/report.php?instance=19&group
http://moodle.mdu.in.ua/mod/questionnaire/report.php?instance=19&group


академічна 

доброчесність 

8. Внутрішнє 

забезпечення 

якості освітньої 

програми 

18 лютого 

2020 року 

4. Навчання і 

викладання за 

освітньою 

програмою; 

5. Контрольні 

заходи, 

оцінювання 

здобувачів 

вищої освіти та 

академічна 

доброчесність 

8. Внутрішнє 

забезпечення 

якості освітньої 

програми 

Викладачі 

кафедри  

Розглянуто питання «Про 

підсумки зимової 

екзаменаційної сесії і 

визначення показників 

абсолютної успішності та якості 

знань здобувачів вищої освіти» 

Протокол засідання 

кафедри права та 

публічного 

адміністрування 

№ 10 від.18.02.2020 

Квітень, 

травень 2020 

року 

1. 

Проектування 

та цілі 

освітньої 

програми 

2. Структура та 

зміст освітньої 

програми 

(Оновлення та 

удосконалення 

ОПП з 

врахуванням 

побажань 

здобувачів 

вищої освіти, 

Здобувачі вищої 

освіти , 

випускники, 

роботодавці/ 

стейкхолдери 

спеціальності 

281 Публічне 

управління та 

адміністрування 

Анкетування 

здобувачів вищої освіти: 

https://docs.google.com/forms/d/1

A1GbrDwtpGvwkgiWHrS9J2sna

PGR1A_-n1D1kZfzggg/edit 

випускників: 

https://docs.google.com/forms/d/1

hmX_vNpeuFSW_CALbj8T97K

wUCaZgbPugUOw7EbXLp0/edit 

роботодавців/ стейкхолдерів: 

https://docs.google.com/forms/d/1

8fqnBtHVOt59MpoW6kWGxbp

NeFCjS_QkRkR7E4lFMGc/edit 

Питання для 

обговорення  

будуть включено в  

наступний 

плановий протокол 

засідання кафедри 

права та публічного 

адміністрування 

https://docs.google.com/forms/d/1A1GbrDwtpGvwkgiWHrS9J2snaPGR1A_-n1D1kZfzggg/edit
https://docs.google.com/forms/d/1A1GbrDwtpGvwkgiWHrS9J2snaPGR1A_-n1D1kZfzggg/edit
https://docs.google.com/forms/d/1A1GbrDwtpGvwkgiWHrS9J2snaPGR1A_-n1D1kZfzggg/edit
https://docs.google.com/forms/d/1hmX_vNpeuFSW_CALbj8T97KwUCaZgbPugUOw7EbXLp0/edit
https://docs.google.com/forms/d/1hmX_vNpeuFSW_CALbj8T97KwUCaZgbPugUOw7EbXLp0/edit
https://docs.google.com/forms/d/1hmX_vNpeuFSW_CALbj8T97KwUCaZgbPugUOw7EbXLp0/edit
https://docs.google.com/forms/d/18fqnBtHVOt59MpoW6kWGxbpNeFCjS_QkRkR7E4lFMGc/edit
https://docs.google.com/forms/d/18fqnBtHVOt59MpoW6kWGxbpNeFCjS_QkRkR7E4lFMGc/edit
https://docs.google.com/forms/d/18fqnBtHVOt59MpoW6kWGxbpNeFCjS_QkRkR7E4lFMGc/edit


випускників та 

роботодавців) 

4. Навчання і 

викладання за 

освітньою 

програмою 

 6. Людські 

ресурси 

 

Гарант ОП 

Філіпенко Т.В. 

д-р держ.упр., 

професор 

Підвищення кваліфікації 

гарантом ОП Філіпенко Т.В. 

шляхом проходження 9-ти 

онлайн-курсів: 

1) 24.11.2019 курс «Взаємодія 

органів державної влади з 

громадськістю» 

https://courses.prometheus.org.ua:

18090/cert/e44e9583129f41d0ad2

f21ad874d2002 

2) 5.12.2019 курс 

«Децентралізація: від 

патерналізму до 

відповідального розвитку»  

https://courses.prometheus.org.ua:

18090/cert/fb477da129354a4b87b

f5e588715daf1 

3) 6.12.2019 курс 

«Антикорупційні програми 

органів влади» 

https://courses.prometheus.org.ua:

18090/cert/55e6651920b24b56a5

c2caf8cf069923 

4) 26.01.2020 курс «Академічна 

доброчесність» 

https://s3-eu-west-

1.amazonaws.com/ed-

era/cert/05a5b81cf52d41bb9ae27

785e5015153/valid.html 

5) 26.01.2020 курс «Бюджетний 

 

https://courses.prometheus.org.ua:18090/cert/e44e9583129f41d0ad2f21ad874d2002
https://courses.prometheus.org.ua:18090/cert/e44e9583129f41d0ad2f21ad874d2002
https://courses.prometheus.org.ua:18090/cert/e44e9583129f41d0ad2f21ad874d2002
https://courses.prometheus.org.ua:18090/cert/fb477da129354a4b87bf5e588715daf1
https://courses.prometheus.org.ua:18090/cert/fb477da129354a4b87bf5e588715daf1
https://courses.prometheus.org.ua:18090/cert/fb477da129354a4b87bf5e588715daf1
https://courses.prometheus.org.ua:18090/cert/55e6651920b24b56a5c2caf8cf069923
https://courses.prometheus.org.ua:18090/cert/55e6651920b24b56a5c2caf8cf069923
https://courses.prometheus.org.ua:18090/cert/55e6651920b24b56a5c2caf8cf069923
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/ed-era/cert/05a5b81cf52d41bb9ae27785e5015153/valid.html
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/ed-era/cert/05a5b81cf52d41bb9ae27785e5015153/valid.html
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/ed-era/cert/05a5b81cf52d41bb9ae27785e5015153/valid.html
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/ed-era/cert/05a5b81cf52d41bb9ae27785e5015153/valid.html


 

 

 

 

 

процес-основи» 

https://s3-eu-west-

1.amazonaws.com/ed-

era/cert/b66322be21bf46c8bf9df4

8bb13b8a37/valid.html 

6) 31.01.2020 курс 

«Децентралізація в Україні – 

теорія та практика» 

https://courses.prometheus.org.ua:

18090/cert/2903f2e400a543318e1

8cc3441b1b263 

7) 19.03.2020 курс «Ефективна 

взаємодія органів місцевого 

самоврядування з 

громадськістю»  

https://courses.prometheus.org.ua:

18090/cert/2d9e9deb57b74f4883f

ffd80f2748884 

8) 23.03.2020 курс 

«Європейський механізм 

захисту прав людини» 

https://s3-eu-west-

1.amazonaws.com/ed-

era/cert/5b68cdc66bb84becbba5d

12a30995705/valid.html 

9) 11.04.2020 курс «Освіті 

інструменти критичного 

мислення» 

https://courses.prometheus.org.ua:

18090/cert/2acca30cf9924bd6bf7

1dab301e522fe 

https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/ed-era/cert/b66322be21bf46c8bf9df48bb13b8a37/valid.html
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/ed-era/cert/b66322be21bf46c8bf9df48bb13b8a37/valid.html
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/ed-era/cert/b66322be21bf46c8bf9df48bb13b8a37/valid.html
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/ed-era/cert/b66322be21bf46c8bf9df48bb13b8a37/valid.html
https://courses.prometheus.org.ua:18090/cert/2903f2e400a543318e18cc3441b1b263
https://courses.prometheus.org.ua:18090/cert/2903f2e400a543318e18cc3441b1b263
https://courses.prometheus.org.ua:18090/cert/2903f2e400a543318e18cc3441b1b263
https://courses.prometheus.org.ua:18090/cert/2d9e9deb57b74f4883fffd80f2748884
https://courses.prometheus.org.ua:18090/cert/2d9e9deb57b74f4883fffd80f2748884
https://courses.prometheus.org.ua:18090/cert/2d9e9deb57b74f4883fffd80f2748884
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/ed-era/cert/5b68cdc66bb84becbba5d12a30995705/valid.html
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/ed-era/cert/5b68cdc66bb84becbba5d12a30995705/valid.html
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/ed-era/cert/5b68cdc66bb84becbba5d12a30995705/valid.html
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/ed-era/cert/5b68cdc66bb84becbba5d12a30995705/valid.html
https://courses.prometheus.org.ua:18090/cert/2acca30cf9924bd6bf71dab301e522fe
https://courses.prometheus.org.ua:18090/cert/2acca30cf9924bd6bf71dab301e522fe
https://courses.prometheus.org.ua:18090/cert/2acca30cf9924bd6bf71dab301e522fe


Додаток 4 

 

Результати моніторингу освітніх програм  у 2019-2020 н. р. факультету філології та масових комунікацій 

 

Назва ОП 
Рівень вищої 

освіти 
Гарант ОП 

Дата 

проведеного 

моніторингу 

Критерій Учасники Які заходи були проведені 
Результат 

моніторингу 

Кафедра соціальних комунікацій 

Журналістика 

 

Перший 

(бакалаврський) 

Вялкова І. О., 

доцент 

кафедри 

соціальних 

комунікацій 

2019 – 2020 рр. 

Відповідність 

компонентів ОП 

Стандарту вищої 

освіти за 

спеціальністю 061 

Журналістика для 

першого 

(бакалаврського) 

рівня вищої 

освіти (Наказ 

МОН № 864 від 

20.06.2019 р.); 

Рекомендаціям 

експертної групи 

міжнародного 

проєкту 

«DESTIN» 

«Журналістська 

освіта задля 

демократії в 

Україні: 

розвиваємо 

стандарти, 

доброчесність і 

професіоналізм» 

програм ЄС 

Еразмус Плюс 

(PEER REVIEW 

REPORT An 

Evaluation of the 

Безчотнікова С.В. 

Почепцов Г.Г. 

Іванова Т.В. 

Вялкова І.О. 

Мельникова-

Курганова О.С. 

 

Роботодавці 

 

Студенти 

спеціальності 

«Журналістика» 

Анкетування 

Https://Docs.Google.Com/Forms/D/

15YC6HFLiUaief6XaDtpMwzP-

Mpz_R6qycjxzi7xcpmm/Viewform?

Edit_Requested=True 

2. Перевірка на відповідність 

вимогам нормативних документів: 

Стандарт вищої освіти за 

спеціальністю 061 Журналістика 

для першого (бакалаврського) 

рівня вищої освіти (Наказ МОН № 

864 від 20.06.2019 Р.); 

Рекомендації експертної групи 

міжнародного проєкту «DESTIN» 

«Журналістська освіта задля 

демократії в Україні: розвиваємо 

стандарти, доброчесність і 

професіоналізм» програм ЄС 

Еразмус Плюс (PEER REVIEW 

REPORT An Evaluation of the 

Alignment of Academic 

Programmes and their Quality 

Assurance at MSU from 

2020\03\25). 

3. Проведені науково-

комунікативні заходи: 

- «Приазовські 

журналістикознавчі читання» 

16.04.2019 

http://mdu.in.ua/news/kerivniki_zmi

Оновлення та 

удосконалення ОП 

(зміна назви на 

«Журналістика та 

соціальна 

комунікація», 

перегляд змісту 

навчального плану, 

розширення переліку 

компетентностей та 

програмних 

результатів 

навчання). 

 

Протокол засідання 

кафедри №5 від 

17.12.2019. 

Протокол НМК №6 

від 08.04.2020. 

Протокол ВР 

факультету №8 від 

15.04.2020. 

Журналістика. 

Реклама та 

зв’язки з 

громадськістю 

Мельникова-

Курганова О. 

С., старший 

викладач 

кафедри 

соціальних 

комунікацій  

https://docs.google.com/forms/d/15YC6HFLiUaief6XaDtpMwzP-MPz_R6qycJxzi7XCpMM/viewform?edit_requested=true
https://docs.google.com/forms/d/15YC6HFLiUaief6XaDtpMwzP-MPz_R6qycJxzi7XCpMM/viewform?edit_requested=true
https://docs.google.com/forms/d/15YC6HFLiUaief6XaDtpMwzP-MPz_R6qycJxzi7XCpMM/viewform?edit_requested=true
https://docs.google.com/forms/d/15YC6HFLiUaief6XaDtpMwzP-MPz_R6qycJxzi7XCpMM/viewform?edit_requested=true
http://mdu.in.ua/news/kerivniki_zmi_mariupolja_ta_vikladachi_mdu_obgovorili_majbutne_specialistiv_u_galuzi_zhurnalistiki_reklami_ta_pr/2019-04-16-3018


Alignment of 

Academic 

Programmes and 

their Quality 

Assurance at MSU 

from 2020\03\25). 

_mariupolja_ta_vikladachi_mdu_ob

govorili_majbutne_specialistiv_u_ga

luzi_zhurnalistiki_reklami_ta_pr/201

9-04-16-3018 

- круглий стіл «Оновлення 

журналістської освіти: 

європейський вимір» 07.06.2019 

http://mdu.in.ua/news/vcheni_i_pred

stavniki_zmi_obgovorili_pitannja_o

novlennja_zhurnalistskoji_osviti/201

9-06-07-3130 

- І Всеукраїнська інтернет-

конференція здобувачів вищої 

освіти та молодих вчених 

«Професійна підготовка фахівців 

у галузі журналістики, реклами та 

PR» 15.04.2020 

http://phmc.mdu.in.ua/news/kafedra

_socialnikh_komunikacij_provela_v

seukrajinsku_naukovo_praktichnu_k

onferenciju_v_rezhimi_onlajn/2020-

04-16-55 

Журналістика 

Другий 

(магістерський) 

Безчотнікова 

С. В., 

професор 

кафедри 

соціальних 

комунікацій 

 

 

2019 – 2020 

рр. 

Відповідність 

компонентів ОП 

Проєкту 

Стандарту 

вищої освіти за 

спеціальністю  

061 

Журналістика 

для другого 

(магістерського) 

рівня вищої 

освіти  та  

Рекомендацій 

експертної 

групи 

міжнародного 

проєкту 

«DESTIN» 

Почепцов Г.Г. 

Безчотнікова С.В. 

Іванова Т.В. 

Вялкова І.О. 

Мельникова-

Курганова О.С. 

 

Роботодавці 

 

Студенти 

спеціальності 

«Журналістика» 

1. Анкетування 

Https://Docs.Google.Com/Forms/D/

15YC6HFLiUaief6XaDtpMwzP-

Mpz_R6qycjxzi7xcpmm/Viewform?

Edit_Requested=True 

2. Перевірка на відповідність 

вимогам нормативних документів: 

Проєкт Стандарту вищої освіти за 

спеціальністю  061 Журналістика 

для другого (магістерського) рівня 

вищої освіти; Рекомендації 

експертної групи міжнародного 

проєкту «DESTIN» 

«Журналістська освіта задля 

демократії в Україні: розвиваємо 

стандарти, доброчесність і 

професіоналізм» програм ЄС 

Еразмус Плюс (PEER REVIEW 

Оновлення та 

удосконалення ОП 

(зміна назви на 

«Журналістика. 

Медіа-комунікації та 

зв’язки з 

громадськістю», 

перегляд змісту 

навчального плану, 

розширення переліку 

компетентностей та 

програмних 

результатів 

навчання). 

 

Протокол засідання 

кафедри №5 від 

17.12.2019. Протокол 

Журналістика. 

Реклама та 

зв’язки з 

громадськістю 

Іванова Т. В., 

професор  
кафедри 

соціальних 

комунікацій 

http://mdu.in.ua/news/kerivniki_zmi_mariupolja_ta_vikladachi_mdu_obgovorili_majbutne_specialistiv_u_galuzi_zhurnalistiki_reklami_ta_pr/2019-04-16-3018
http://mdu.in.ua/news/kerivniki_zmi_mariupolja_ta_vikladachi_mdu_obgovorili_majbutne_specialistiv_u_galuzi_zhurnalistiki_reklami_ta_pr/2019-04-16-3018
http://mdu.in.ua/news/kerivniki_zmi_mariupolja_ta_vikladachi_mdu_obgovorili_majbutne_specialistiv_u_galuzi_zhurnalistiki_reklami_ta_pr/2019-04-16-3018
http://mdu.in.ua/news/kerivniki_zmi_mariupolja_ta_vikladachi_mdu_obgovorili_majbutne_specialistiv_u_galuzi_zhurnalistiki_reklami_ta_pr/2019-04-16-3018
http://mdu.in.ua/news/vcheni_i_predstavniki_zmi_obgovorili_pitannja_onovlennja_zhurnalistskoji_osviti/2019-06-07-3130
http://mdu.in.ua/news/vcheni_i_predstavniki_zmi_obgovorili_pitannja_onovlennja_zhurnalistskoji_osviti/2019-06-07-3130
http://mdu.in.ua/news/vcheni_i_predstavniki_zmi_obgovorili_pitannja_onovlennja_zhurnalistskoji_osviti/2019-06-07-3130
http://mdu.in.ua/news/vcheni_i_predstavniki_zmi_obgovorili_pitannja_onovlennja_zhurnalistskoji_osviti/2019-06-07-3130
http://phmc.mdu.in.ua/news/kafedra_socialnikh_komunikacij_provela_vseukrajinsku_naukovo_praktichnu_konferenciju_v_rezhimi_onlajn/2020-04-16-55
http://phmc.mdu.in.ua/news/kafedra_socialnikh_komunikacij_provela_vseukrajinsku_naukovo_praktichnu_konferenciju_v_rezhimi_onlajn/2020-04-16-55
http://phmc.mdu.in.ua/news/kafedra_socialnikh_komunikacij_provela_vseukrajinsku_naukovo_praktichnu_konferenciju_v_rezhimi_onlajn/2020-04-16-55
http://phmc.mdu.in.ua/news/kafedra_socialnikh_komunikacij_provela_vseukrajinsku_naukovo_praktichnu_konferenciju_v_rezhimi_onlajn/2020-04-16-55
http://phmc.mdu.in.ua/news/kafedra_socialnikh_komunikacij_provela_vseukrajinsku_naukovo_praktichnu_konferenciju_v_rezhimi_onlajn/2020-04-16-55
https://docs.google.com/forms/d/15YC6HFLiUaief6XaDtpMwzP-MPz_R6qycJxzi7XCpMM/viewform?edit_requested=true
https://docs.google.com/forms/d/15YC6HFLiUaief6XaDtpMwzP-MPz_R6qycJxzi7XCpMM/viewform?edit_requested=true
https://docs.google.com/forms/d/15YC6HFLiUaief6XaDtpMwzP-MPz_R6qycJxzi7XCpMM/viewform?edit_requested=true
https://docs.google.com/forms/d/15YC6HFLiUaief6XaDtpMwzP-MPz_R6qycJxzi7XCpMM/viewform?edit_requested=true


«Журналістська 

освіта задля 

демократії в 

Україні: 

розвиваємо 

стандарти, 

доброчесність і 

професіоналізм

» програм ЄС 

Еразмус Плюс 

(PEER REVIEW 

REPORT An 

Evaluation of the 

Alignment of 

Academic 

Programmes and 

their Quality 

Assurance at 

MSU from 

2020\03\25) 

REPORT An Evaluation of the 

Alignment of Academic 

Programmes and their Quality 

Assurance at MSU from 

2020\03\25). 

3. Проведені науково-

комунікативні заходи: 

- «Приазовські 

журналістикознавчі читання» 

16.04.2019 

http://mdu.in.ua/news/kerivniki_zmi

_mariupolja_ta_vikladachi_mdu_ob

govorili_majbutne_specialistiv_u_ga

luzi_zhurnalistiki_reklami_ta_pr/201

9-04-16-3018 

- круглий стіл «Оновлення 

журналістської освіти: 

європейський вимір» 07.06.2019 

http://mdu.in.ua/news/vcheni_i_pred

stavniki_zmi_obgovorili_pitannja_o

novlennja_zhurnalistskoji_osviti/201

9-06-07-3130 

- І Всеукраїнська інтернет-

конференція здобувачів вищої 

освіти та молодих вчених 

«Професійна підготовка фахівців 

у галузі журналістики, реклами та 

PR» 15.04.2020 

http://phmc.mdu.in.ua/news/kafedra

_socialnikh_komunikacij_provela_v

seukrajinsku_naukovo_praktichnu_k

onferenciju_v_rezhimi_onlajn/2020-

04-16-55 

НМК №6 від 

08.04.2020. Протокол 

ВР факультету №8 від 

15.04.2020. 

Кафедра практичної психології 

Практична 

психологія 

Перший 

(бакалаврський) 

Варава Л.А., 

доцент 

кафедри 

практичної 

психології 

26.04.2019-

14.05.2019 

Стандарт вищої 

освіти за 

спеціальністю 

053 «Психологія» 

для першого 

(бакалаврського) 

Гаранти ОП, в.о. 

завідувача 

кафедри, 

науково-

педагогічні 

працівники 

Перевірка на відповідність 

вимогам нормативних документів 

(Стандарт вищої освіти за 

спеціальністю 053 «Психологія» 

для першого (бакалаврського) 

рівня вищої освіти. Наказ МОН 

Оновлення ОП 

відповідно до нових 

Стандартів (Протокол 

засідання кафедри 

14.05.2019 р. № 12) 

http://mdu.in.ua/news/kerivniki_zmi_mariupolja_ta_vikladachi_mdu_obgovorili_majbutne_specialistiv_u_galuzi_zhurnalistiki_reklami_ta_pr/2019-04-16-3018
http://mdu.in.ua/news/kerivniki_zmi_mariupolja_ta_vikladachi_mdu_obgovorili_majbutne_specialistiv_u_galuzi_zhurnalistiki_reklami_ta_pr/2019-04-16-3018
http://mdu.in.ua/news/kerivniki_zmi_mariupolja_ta_vikladachi_mdu_obgovorili_majbutne_specialistiv_u_galuzi_zhurnalistiki_reklami_ta_pr/2019-04-16-3018
http://mdu.in.ua/news/kerivniki_zmi_mariupolja_ta_vikladachi_mdu_obgovorili_majbutne_specialistiv_u_galuzi_zhurnalistiki_reklami_ta_pr/2019-04-16-3018
http://mdu.in.ua/news/kerivniki_zmi_mariupolja_ta_vikladachi_mdu_obgovorili_majbutne_specialistiv_u_galuzi_zhurnalistiki_reklami_ta_pr/2019-04-16-3018
http://mdu.in.ua/news/vcheni_i_predstavniki_zmi_obgovorili_pitannja_onovlennja_zhurnalistskoji_osviti/2019-06-07-3130
http://mdu.in.ua/news/vcheni_i_predstavniki_zmi_obgovorili_pitannja_onovlennja_zhurnalistskoji_osviti/2019-06-07-3130
http://mdu.in.ua/news/vcheni_i_predstavniki_zmi_obgovorili_pitannja_onovlennja_zhurnalistskoji_osviti/2019-06-07-3130
http://mdu.in.ua/news/vcheni_i_predstavniki_zmi_obgovorili_pitannja_onovlennja_zhurnalistskoji_osviti/2019-06-07-3130
http://phmc.mdu.in.ua/news/kafedra_socialnikh_komunikacij_provela_vseukrajinsku_naukovo_praktichnu_konferenciju_v_rezhimi_onlajn/2020-04-16-55
http://phmc.mdu.in.ua/news/kafedra_socialnikh_komunikacij_provela_vseukrajinsku_naukovo_praktichnu_konferenciju_v_rezhimi_onlajn/2020-04-16-55
http://phmc.mdu.in.ua/news/kafedra_socialnikh_komunikacij_provela_vseukrajinsku_naukovo_praktichnu_konferenciju_v_rezhimi_onlajn/2020-04-16-55
http://phmc.mdu.in.ua/news/kafedra_socialnikh_komunikacij_provela_vseukrajinsku_naukovo_praktichnu_konferenciju_v_rezhimi_onlajn/2020-04-16-55
http://phmc.mdu.in.ua/news/kafedra_socialnikh_komunikacij_provela_vseukrajinsku_naukovo_praktichnu_konferenciju_v_rezhimi_onlajn/2020-04-16-55


рівня вищої 

освіти. Наказ 

МОН України від 

24.04.2019 №565 

кафедри 

 

України від 24.04.2019 №565) 

10.10.02019 Якість 

викладання 

дисциплін, 

формування 

професійних 

компетенцій 

здобувачів вищої 

освіти 

Викладачі кафедри 

практичної 

психології, 

здобувачі вищої 

освіти ОС 

«Бакалавр» 

Науково-комунікативний захід в 

рамках Психологічної лабораторії 

«День психічного здоров’я» 

 

http://mdu.in.ua/news/u_mdu_vidsvj

atkuvali_vsesvitnij_den_psikhichnog

o_zdorov_ja/2019-10-10-3311 

 

Протокол засідання 

кафедри 15.10.2019 р. 

№ 4 

03.12.2019 

Стандарт вищої 

освіти за 

спеціальністю 

053 «Психологія» 

для першого 

(бакалаврського) 

рівня вищої 

освіти. Наказ 

МОН України від 

24.04.2019 №565 

Викладачі кафедри 

практичної 

психології, 

стейкхолдери, 

випускники 

кафедри 

Проведення семінару в рамках 

Курсів підвищення кваліфікації 

«Усвідомлення суб’єктної позиції 

фахівця як чинник 

конкурентоспроможності 

психолога» щодо актуалізації 

проблем проектування 

професійного майбутнього 

практичного психолога 

В результаті 

обговорення, 

прийнято рішення про 

перегляд змісту 

навчального плану, 

розширення переліку 

компетентностей ОС 

«Бакалавр» 

(Протокол засідання 

кафедри 17.12.2019 р. 

№ 6) 

20.01.2020-

25.01.2020 

Наказ МДУ 

06.04.2020 № 93 

«Про введення в 

дію Положення 

про організацію 

та проведення 

опитувань 

стейкхолдерів в 

Маріупольському 

державному 

університеті» 

Здобувачі вищої 

освіти МДУ, 

освітньо-

професійної 

програми 

«Практична 

психологія» 

Анкетування здобувачів вищої 

освіти 

«Якість викладання навчальних 

дисциплін в МДУ» 

Прийнято рішення 

звернути увагу на 

результати 

анкетування, 

провести науково-

практичний семінар 

для викладачів 

кафедри щодо 

покращення якості 

викладання 

(Протокол засідання 

кафедри 18.02.2020 р. 

№ 8) 

18.02.2020 

Стандарт вищої 

освіти за 

спеціальністю 

053 «Психологія» 

Викладачі кафедри 

практичної 

психології, 

стейкхолдери 

Проведення розширеного 

планового засідання кафедри 

практичної психології із 

залученням стейкхолдерів 

Обговорено 

можливість внесення 

змін до ОП 

здобувачів вищої 

http://mdu.in.ua/news/u_mdu_vidsvjatkuvali_vsesvitnij_den_psikhichnogo_zdorov_ja/2019-10-10-3311
http://mdu.in.ua/news/u_mdu_vidsvjatkuvali_vsesvitnij_den_psikhichnogo_zdorov_ja/2019-10-10-3311
http://mdu.in.ua/news/u_mdu_vidsvjatkuvali_vsesvitnij_den_psikhichnogo_zdorov_ja/2019-10-10-3311


для першого 

(бакалаврського) 

рівня вищої 

освіти. Наказ 

МОН України від 

24.04.2019 №565 

освіти ОС «Бакалавр» 

(Протокол засідання 

кафедри 18.02.2020 р. 

№ 8) 

Практична 

психологія 

Другий 

(магістерський) 

Тищенко 

Л.В. 

Доцент 

кафедри 

практичної 

психології 

26.04.2019-

14.05.2019 

Стандарт вищої 

освіти за 

спеціальністю 

053 

«Психологія» 

для другого 

(магістерського) 

рівня вищої 

освіти. Наказ 

МОН України 

від 24.04.2019 

№564 

Гаранти ОП, в.о. 

завідувача 

кафедри, 

науково-

педагогічні 

працівники 

кафедри 

Перевірка на відповідність 

вимогам нормативних документів 

(Стандарт вищої освіти за 

спеціальністю 053 «Психологія» 

для другого (магістерського) рівня 

вищої освіти. Наказ МОН України 

від 24.04.2019 №564) 

Оновлення ОП 

відповідно до нових 

Стандартів (Протокол 

засідання кафедри 

14.05.2019 р. № 12) 

 

18.06.2019 - 

22.06.2019 

Якість 

викладання 

дисциплін, 

формування 

професійних 

компетенцій 

здобувачів 

вищої освіти 

 

Викладачі кафедри 

практичної 

психології, 

здобувачі вищої 

освіти ОС 

«Магістр» 

Науково-комунікативний захід в 

рамках Психологічної лабораторії 

«Літня психологічна школа» 

 

http://mdu.in.ua/news/mariupolski_s

tarshoklasniki_nabuli_socialno_psik

hologichnikh_kompetencij_pid_chas

_litnoji_psikhologichnoji_shkoli_md

u/2019-06-25-3156 

Обговорення 

здобутих професійних 

компетенцій та їх 

застосування в 

практичній діяльності 

(Протокол засідання 

кафедри 26.06.2019 р. 

№ 14)  

03.12.2019 

Стандарт вищої 

освіти за 

спеціальністю 

053 

«Психологія» 

для другого 

(магістерського) 

рівня вищої 

освіти. Наказ 

МОН України 

від 24.04.2019 

№564 

Викладачі кафедри 

практичної 

психології, 

стейкхолдери, 

випускники 

кафедри 

Проведення семінару в рамках 

Курсів підвищення кваліфікації 

«Усвідомлення суб’єктної позиції 

фахівця як чинник 

конкурентоспроможності 

психолога» щодо актуалізації 

проблем проектування 

професійного майбутнього 

практичного психолога 

В результаті 

обговорення, 

прийнято рішення про 

перегляд змісту 

навчального плану, 

розширити перелік 

компетентностей  

ОС «Магістр» 

(Протокол засідання 

кафедри 17.12.2019 р. 

№ 6) 

26.12.2019 Результати Екзаменаційна Державна атестація ОС «Магістр» Оновлення та 

http://mdu.in.ua/news/mariupolski_starshoklasniki_nabuli_socialno_psikhologichnikh_kompetencij_pid_chas_litnoji_psikhologichnoji_shkoli_mdu/2019-06-25-3156
http://mdu.in.ua/news/mariupolski_starshoklasniki_nabuli_socialno_psikhologichnikh_kompetencij_pid_chas_litnoji_psikhologichnoji_shkoli_mdu/2019-06-25-3156
http://mdu.in.ua/news/mariupolski_starshoklasniki_nabuli_socialno_psikhologichnikh_kompetencij_pid_chas_litnoji_psikhologichnoji_shkoli_mdu/2019-06-25-3156
http://mdu.in.ua/news/mariupolski_starshoklasniki_nabuli_socialno_psikhologichnikh_kompetencij_pid_chas_litnoji_psikhologichnoji_shkoli_mdu/2019-06-25-3156
http://mdu.in.ua/news/mariupolski_starshoklasniki_nabuli_socialno_psikhologichnikh_kompetencij_pid_chas_litnoji_psikhologichnoji_shkoli_mdu/2019-06-25-3156


складання 

державної 

атестації 

здобувачами 

вищої освіти ОС 

«Магістр», як 

показник якості 

освіти 

 

Стандарт вищої 

освіти за 

спеціальністю 

053 

«Психологія» 

для другого 

(магістерського) 

рівня вищої 

освіти. Наказ 

МОН України 

від 24.04.2019 

№564 

комісія (викладачі 

кафедри, 

стейкхолдер -

голова ЕК) 

удосконалення ОП, 

розширення переліку 

компетентностей та 

програмних 

результатів навчання 

щодо підготовки 

фахівців 

спеціальності 053 

«Психологія» ОС 

«Магістр» (Протокол 

ЕК 26.12.2019 р. № 3) 

20.01.2020-

25.01.2020 

Наказ МДУ 

06.04.2020 № 93 

«Про введення в 

дію Положення 

про організацію 

та проведення 

опитувань 

стейкхолдерів в 

Маріупольськом

у державному 

університеті» 

Здобувачі вищої 

освіти МДУ, 

освітньо-

професійної 

програми 

«Практична 

психологія» 

Анкетування здобувачів вищої 

освіти 

«Якість викладання навчальних 

дисциплін в МДУ» 

Прийнято рішення 

звернути увагу на 

результати 

анкетування, 

провести науково-

практичний семінар 

для викладачів 

кафедри щодо 

покращення якості 

викладання 

 (Протокол засідання 

кафедри 18.02.2020 р. 

№ 8) 

18.02.2020 

Стандарт вищої 

освіти за 

спеціальністю 

053 

«Психологія» 

для другого 

Викладачі кафедри 

практичної 

психології, 

стейкхолдери 

Проведення розширеного 

планового засідання кафедри 

практичної психології із 

залученням стейкхолдерів 

Обговорено 

можливість внесення 

змін до ОП 

здобувачів вищої 

освіти ОС «Магістр» 

(Протокол засідання 



(магістерського) 

рівня вищої 

освіти. Наказ 

МОН України 

від 24.04.2019 

№564 

кафедри 18.02.2020 р. 

№ 8) 

Кафедра фізичного виховання , спорту та здоров’я людини 

Середня освіта. 

Фізична 

культура 

Перший 

(бакалаврський) 

Вертель О.В., 

доцент 

кафедри  
фізичного 

виховання , 

спорту та 

здоров’я 

людини 

27.12.2019- 

13.03.2020 

 

 

 

Відповідність 

ОП 

Професійному 

стандарту 

вчителя Нової 

української 

школи 

 

 

Викладачі кафедри 

ФВСЗЛ 

А.В Осіпцов., 

О.В. Вертель; 

Є.А. Павленко; 

стейкхолдери – 

директори шкіл, 

спортивних шкіл 

та фітнес клубів. 

 

 

Здобувачі вищої 

освіти за 

спеціальністю 

014.11 Середня 

освіта. (Фізична 

культура) 

Зустріч зі стейкхолдерами з 

питань удосконалення освітньої 

програми на базі ЗОШ №41 

(27.12.2019 р.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анкетування здобувачів вищої 

освіти 

«Якість викладання навчальних 

дисциплін в МДУ» Наказ МДУ 

06.04.2020 № 93 

Удосконалення ОП 

(рішення  кафедри 

ФВСЗЛ, протокол № 

8 від 17.03.2020, 

науково методична 

комісія протокол №6 

від 08.04.2020 

рішення вченої ради 

факультету філології 

та масових 

комунікацій, 

протокол № 8 від 

15.04.2020 

Відповідність 

компонентів ОП 

Державному 

стандарту 

загальної 

початкової 

освіти 

Фізична 

культура і 

спорт 

Другий 

(магістерський) 

Осіпцов 

А.В., 

професор 

кафедри  
фізичного 

виховання , 

спорту та 

здоров’я 

людини 

04.11.2019- 

13.03.2020 

Відповідність 

змісту 

практичної 

підготовки за 

ОП чинній 

нормативній 

базі з питань 

фізичного 

виховання та 

спорту в 

закладах вищої 

освіти 

 

 

 

Викладачі кафедри 

ФВСЗЛ 

А.В. Осіпцов, Т.Г. 

Шаповалаова, О.П. 

Мягченко, І.А. 

Максимчук; 

стейкхолдери – 

директори 

спортивних шкіл, 

клубів та фітнес 

центрів 

Маріуполя. 

Здобувачі вищої 

освіти за освітнім 

ступенем 

«Магістр» 

Круглий стіл «Педагогічна 

майстерність викладача фізичного 

виховання та тренера з видів 

спорту в закладах освіти» 

(04.11.2019 р.); 

 

 

 

Анкетування здобувачів вищої 

освіти 

«Якість викладання навчальних 

дисциплін в МДУ» Наказ МДУ 

06.04.2020 № 93 

Удосконалення ОП 

(рішення  кафедри 

ФВСЗЛ, протокол № 

8 від 17.03.2020, 

науково методична 

комісія протокол №6 

від 08.04.2020 

рішення вченої ради 

факультету філології 

та масових 

комунікацій, 

протокол № 8 від 

15.04.2020 



спеціальності 

017 «Фізична 

культура і спорт», 

2-й рік навчання. 

Кафедра української філології 

Філологія. 

Українська мова 

та література 

Перший 

(бакалаврський) 

Мельничук І. 

В., доцент 

кафедри 

української 

філології 

2019 – 2020 

рр. 

Відповідність 

компонентів ОП 

стандарту вищої 

освіти України: 

перший 

(бакалаврський) 

рівень, галузь 

знань 03 

Гуманітарні науки, 

спеціальність 

035«Філологія» 

(наказ МОН № 869 

від 20.06.2019) 

Мельничук І.В., 

Євмененко О.В., 

Грачова Т.М., 

Коновалова М. М. 

Мороз О.А., 

Романенко Л.В., 

Нікольченко М.В., 

Дворянкін В.О., 

Тютюма Т.С. 

 

 

Студенти 

спеціальності 

«Філологія. 

Українська мова та 

література» 

 

Стейкхолдери 

 

Анкетування здобувачів вищої 

освіти: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1

FAIpQLSfjzc7RTPLgpeKGkvfh-

CzXWIXoNj2Pp_R4XmOPMcV-

X9VRWA/formResponse 

 

анкетування здобувачів вищої 

освіти 

«Якість викладання навчальних 

дисциплін в МДУ» 

 

Моніторинг досягнутих 

результатів ЗВО 

 

Перевірка ОП на відповідність 

вимогам стандарту вищої освіти 

України: перший (бакалаврський) 

рівень, галузь знань 03 

Гуманітарні науки, спеціальність 

035«Філологія» (наказ МОН 

№ 869 від 20.06.2019) 

 

Науково-комунікативні заходи: 

кафедральний семінар 

«Впровадження інтерактивних 

методів навчання у практику 

роботи студентів філологічних 

спеціальностей» 

(жовтень 2019) 

Оновлення та 

удосконалення ОП 

(рішення кафедри – 

протокол №8 від 

17.03.2020; 

рішення науково-

методичної комісії 

ФФМК протокол №6 

від 08.04.2020; 

рішення вченої ради 

ФФМК протокол №8 

від 15.04.2020 

Філологія. 

Українська мова 

та література 

Другий 

(магістерський) 

Коновалова 

М. М. доцент  

кафедри 

української 

філології 

2019 – 2020 

рр. 

Відповідність 

компонентів ОП 

стандарту вищої 

освіти України: 

другий 

Коновалова М. М. 

Мельничук І.В., 

Євмененко О.В., 

Грачова Т.М., 

Мороз О.А., 

Анкетування здобувачів вищої 

освіти: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1

FAIpQLSfjzc7RTPLgpeKGkvfh-

CzXWIXoNj2Pp_R4XmOPMcV-

Оновлення та 

удосконалення ОП 

(рішення кафедри – 

протокол №8 від 

17.03.2020; 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfjzc7RTPLgpeKGkvfh-CzXWIXoNj2Pp_R4XmOPMcV-X9VRWA/formResponse
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfjzc7RTPLgpeKGkvfh-CzXWIXoNj2Pp_R4XmOPMcV-X9VRWA/formResponse
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfjzc7RTPLgpeKGkvfh-CzXWIXoNj2Pp_R4XmOPMcV-X9VRWA/formResponse
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfjzc7RTPLgpeKGkvfh-CzXWIXoNj2Pp_R4XmOPMcV-X9VRWA/formResponse
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfjzc7RTPLgpeKGkvfh-CzXWIXoNj2Pp_R4XmOPMcV-X9VRWA/formResponse
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfjzc7RTPLgpeKGkvfh-CzXWIXoNj2Pp_R4XmOPMcV-X9VRWA/formResponse
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfjzc7RTPLgpeKGkvfh-CzXWIXoNj2Pp_R4XmOPMcV-X9VRWA/formResponse


(магістерський) 

рівень, галузь 

знань 03 

Гуманітарні науки, 

спеціальність 035 

«Філологія» (наказ 

МОН № 871 від 

20.06.2019) 

Романенко Л.В., 

Нікольченко М.В., 

Дворянкін В.О., 

Тютюма Т.С. 

 

Студенти 

спеціальності 

«Філологія. 

Українська мова та 

література» 

 

Стейкхолдери 

 

X9VRWA/formResponse 

 

анкетування здобувачів вищої 

освіти 

«Якість викладання навчальних 

дисциплін в МДУ» 

 

Моніторинг досягнутих 

результатів ЗВО 

 

Перевірка ОП на відповідність 

вимогам стандарту вищої освіти 

України: перший (бакалаврський) 

рівень, галузь знань 03 

Гуманітарні науки, спеціальність 

035«Філологія» (наказ МОН 

№ 869 від 20.06.2019) 

 

Науково-комунікативні заходи: 

кафедральний семінар 

«Впровадження інтерактивних 

методів навчання у практику 

роботи студентів філологічних 

спеціальностей» 

(жовтень 2019) 

рішення науково-

методичної комісії 

ФФМК протокол №6 

від 08.04.2020; 

рішення вченої ради 

ФФМК протокол №8 

від 15.04.2020 

Середня освіта. 

Українська мова і 

література 

Перший 

(бакалаврський) 

Мороз О. А. 

доцент  

кафедри 

української 

філології 

2019 – 2020 

рр. 

Відповідність 

компонентів ОП 

сьомому 

кваліфікаційном

у рівню 

Національної 

рамки 

кваліфікацій 

Мороз О.А., 

Мельничук І.В., 

Євмененко О.В., 

Грачова Т.М., 

Коновалова М. М. 

Романенко Л.В., 

Нікольченко М.В., 

Дворянкін В.О., 

Тютюма Т.С. 

 

 

Студенти 

спеціальності 

«Середня освіта. 

Українська мова та 

Анкетування здобувачів вищої 

освіти: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1

FAIpQLSfjzc7RTPLgpeKGkvfh-

CzXWIXoNj2Pp_R4XmOPMcV-

X9VRWA/formResponse 

 

анкетування здобувачів вищої 

освіти 

«Якість викладання навчальних 

дисциплін в МДУ» 

 

Моніторинг досягнутих 

результатів ЗВО 

 

Оновлення та 

удосконалення ОП 

(рішення кафедри – 

протокол №8 від 

17.03.2020; 

рішення науково-

методичної комісії 

ФФМК протокол №6 

від 08.04.2020; 

рішення вченої ради 

ФФМК протокол №8 

від 15.04.2020 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfjzc7RTPLgpeKGkvfh-CzXWIXoNj2Pp_R4XmOPMcV-X9VRWA/formResponse
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfjzc7RTPLgpeKGkvfh-CzXWIXoNj2Pp_R4XmOPMcV-X9VRWA/formResponse
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfjzc7RTPLgpeKGkvfh-CzXWIXoNj2Pp_R4XmOPMcV-X9VRWA/formResponse
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfjzc7RTPLgpeKGkvfh-CzXWIXoNj2Pp_R4XmOPMcV-X9VRWA/formResponse
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfjzc7RTPLgpeKGkvfh-CzXWIXoNj2Pp_R4XmOPMcV-X9VRWA/formResponse


література» 

 

Стейкхолдери 

 

Науково-комунікативні заходи: 

кафедральний семінар 

«Впровадження інтерактивних 

методів навчання у практику 

роботи студентів філологічних 

спеціальностей» 

(жовтень 2019) 

Середня освіта. 

Українська мова 

та література 

Другий 

(магістерський) 

Грачова Т. 

М., доцент  

кафедри 

української 

філології 

2019 – 2020 

рр. 

Відповідність 

компонентів ОП 

восьмому 

кваліфікаційном

у рівню 

Національної 

рамки 

кваліфікацій 

Грачова Т.М., 

Мельничук І.В., 

Євмененко О.В., 

Коновалова М. М. 

Мороз О.А., 

Романенко Л.В., 

Нікольченко М.В., 

Дворянкін В.О., 

Тютюма Т.С. 

 

 

Студенти 

спеціальності 

«Середня освіта. 

Українська мова та 

література» 

 

Стейкхолдери 

 

Анкетування здобувачів вищої 

освіти: 

https://docs.google.com/forms/d/e/1

FAIpQLSfjzc7RTPLgpeKGkvfh-

CzXWIXoNj2Pp_R4XmOPMcV-

X9VRWA/formResponse 

 

анкетування здобувачів вищої 

освіти 

«Якість викладання навчальних 

дисциплін в МДУ» 

 

Моніторинг досягнутих 

результатів ЗВО 

 

Науково-комунікативні заходи: 

кафедральний семінар 

«Впровадження інтерактивних 

методів навчання у практику 

роботи студентів філологічних 

спеціальностей» 

(жовтень 2019) 

Оновлення та 

удосконалення ОП 

(рішення кафедри – 

протокол №8 від 

17.03.2020; 

рішення науково-

методичної комісії 

ФФМК протокол №6 

від 08.04.2020; 

рішення вченої ради 

ФФМК протокол №8 

від 15.04.2020 

Кафедра дошкільної освіти 

Дошкільна 

освіта 

Перший 

(бакалаврський) 

Демидова Ю. 

О., доцент 

кафедри 

дошкільної 

освіти 

2019 – 2020 

рр. 

Відповідність 

компонентів ОП 

Стандарту вищої 

освіти за 

спеціальністю 

012 Дошкільна 

освіта для 

першого 

(бакалаврського) 

рівня вищої 

Брежнєва О.Г. 

Демидова Ю.О. 

Щербакова К.Й. 

Фунтікова О.О. 

Бухало О.Л. 

Березіна О.О. 

Макаренко Л.В. 

Макаренко С.В. 

Яйленко В.Ф. 

Андрєєва М.Ф. 

1. Анкетування студентів 

спеціальності «Дошкільна освіта» 

щодо вдосконалення освітньо-

професійної програми 

https://docs.google.com/forms/d/e/1

FAIpQLSdL8rQ4MQ696dwDTAw

NptnVNg6hc4w9B19Qjvihes2BX4l

7QQ/viewform 
2. Перевірка на відповідність 

вимогам нормативних документів: 

Оновлення та 

удосконалення ОП 

(рішення кафедри 

дошкільної освіти – 

протокол №8 від 

17.03.2020; 

рішення науково-

методичної комісії 

ФФМК протокол №6 

від 08.04.2020; 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfjzc7RTPLgpeKGkvfh-CzXWIXoNj2Pp_R4XmOPMcV-X9VRWA/formResponse
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfjzc7RTPLgpeKGkvfh-CzXWIXoNj2Pp_R4XmOPMcV-X9VRWA/formResponse
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfjzc7RTPLgpeKGkvfh-CzXWIXoNj2Pp_R4XmOPMcV-X9VRWA/formResponse
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfjzc7RTPLgpeKGkvfh-CzXWIXoNj2Pp_R4XmOPMcV-X9VRWA/formResponse
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdL8rQ4MQ696dwDTAwNptnVNg6hc4w9B19Qjvihes2BX4l7QQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdL8rQ4MQ696dwDTAwNptnVNg6hc4w9B19Qjvihes2BX4l7QQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdL8rQ4MQ696dwDTAwNptnVNg6hc4w9B19Qjvihes2BX4l7QQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdL8rQ4MQ696dwDTAwNptnVNg6hc4w9B19Qjvihes2BX4l7QQ/viewform


освіти (Наказ 

МОН № 1456 від 

21.11.2019 Р.); 

 

Роботодавці 

 

Студенти 

спеціальності 

«Дошкільна 

освіта» 

Стандарт вищої освіти за 

спеціальністю 012 Дошкільна 

освіта для першого 

(бакалаврського) рівня вищої 

освіти (Наказ МОН № 1456 від 

21.11.2019 Р.); 

3. Проведені науково-

комунікативні заходи: 

- 28 квітня 2020 року кафедра 

дошкільної освіти провела 

засідання наукового семінару у 

дистанційному режимі, засобом 

месенджера Scype. У ході якого 

відбулася групова відео-дискусія 

викладачів кафедри з проблем 

інклюзивної освіти дітей. 

http://phmc.mdu.in.ua/news/naukovi

j_seminar_kafedri_doshkolnoji_osvi

ti_vidbuvsja_v_online_formati/2020

-04-29-63 

- 14 листопада 2019 року за 

участю двох університетів 

Переяслав-Хмельницького 

державного педагогічного 

університету імені Г. Сковороди і 

Маріупольського державного 

університету відбувся Вебінар. В 

форматі on-line спілкування 

науковці-автори проекту 

"Впевнений старт" 

https://www.facebook.com/profile.p

hp?id=100041367632376 

рішення вченої ради 

ФФМК протокол №8 

від 15.04.2020 

Дошкільна 

освіта 

Другий 

(магістерський) 

Брежнєва О. 

Г., доцент 

кафедри 

дошкільної 

освіти 

2019 – 2020 

рр. 

Визнання 

результатів 

навчання 

 

Внутрішнє 

забезпечення 

якості освітньої 

програми 

Брежнєва О.Г. 

Демидова Ю.О. 

Щербакова К.Й. 

Фунтікова О.О. 

Бухало О.Л. 

Березіна О.О. 

Макаренко Л.В. 

Макаренко С.В. 

1. Анкетування студентів 

спеціальності «Дошкільна освіта» 

щодо задоволеності якістю 

навчального процесу   

https://docs.google.com/forms/d/e/1

FAIpQLSfr3ZpITQz0qTiZK0LgEY

ZJicasFgWgfoAyAjh6IPMGLKiG-

Q/viewform 

Оновлення та 

удосконалення ОП  

(рішення кафедри 

дошкільної освіти– 

протокол №8 від 

17.03.2020; 

рішення науково-

методичної комісії 

http://phmc.mdu.in.ua/news/naukovij_seminar_kafedri_doshkolnoji_osviti_vidbuvsja_v_online_formati/2020-04-29-63
http://phmc.mdu.in.ua/news/naukovij_seminar_kafedri_doshkolnoji_osviti_vidbuvsja_v_online_formati/2020-04-29-63
http://phmc.mdu.in.ua/news/naukovij_seminar_kafedri_doshkolnoji_osviti_vidbuvsja_v_online_formati/2020-04-29-63
http://phmc.mdu.in.ua/news/naukovij_seminar_kafedri_doshkolnoji_osviti_vidbuvsja_v_online_formati/2020-04-29-63
https://www.facebook.com/profile.php?id=100041367632376
https://www.facebook.com/profile.php?id=100041367632376
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfr3ZpITQz0qTiZK0LgEYZJicasFgWgfoAyAjh6IPMGLKiG-Q/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfr3ZpITQz0qTiZK0LgEYZJicasFgWgfoAyAjh6IPMGLKiG-Q/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfr3ZpITQz0qTiZK0LgEYZJicasFgWgfoAyAjh6IPMGLKiG-Q/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfr3ZpITQz0qTiZK0LgEYZJicasFgWgfoAyAjh6IPMGLKiG-Q/viewform


 

 

Додаток 5 

Яйленко В.Ф. 

Андрєєва М.Ф. 

 

Роботодавці 

 

Студенти 

спеціальності 

«Дошкільна 

освіта» 

2. Робота з створення предметної 

«Лабораторії інклюзивної освіти 

дітей та підлітків» на факультеті 

філології та масових комунікацій 

МДУ, яка у майбутньому дасть 

розширення освітньої програми. З 

січня 2020 року стартував проект 

кафедри дошкільної освіти з 

відкриття «Лабораторії 

інклюзивної освіти дітей та 

підлітків». В межах проекту 

фахівці кафедри вивчають досвід 

роботи неформальних організацій, 

які забезпечують освітні потреби 

дітей з особливостями розвитку. 

http://phmc.mdu.in.ua/news/mandriv

ka_z_vivchennja_dosvidu/2020-02-

14-29 

 

http://mdu.in.ua/news/vikladachi_m

du_perejmali_dosvid_roboti_z_inklj

uzivnoji_osviti/2020-02-14-3532 

 

3. Проведені науково-

комунікативні заходи: 

- робота педагогічної студії  

«Сухомлинівські читання» 

https://www.facebook.com/profile.p

hp?id=100041367632376 

 

4. Спілкування з работодавцями, 

щодо відповідності програмових 

результатів навчання та 

актуальних запитів щодо 

професійних компетенцій 

фахівців. 

ФФМК протокол №6 

від 08.04.2020; 

рішення вченої ради 

ФФМК протокол №8 

від 15.04.2020 

http://phmc.mdu.in.ua/news/mandrivka_z_vivchennja_dosvidu/2020-02-14-29
http://phmc.mdu.in.ua/news/mandrivka_z_vivchennja_dosvidu/2020-02-14-29
http://phmc.mdu.in.ua/news/mandrivka_z_vivchennja_dosvidu/2020-02-14-29
http://mdu.in.ua/news/vikladachi_mdu_perejmali_dosvid_roboti_z_inkljuzivnoji_osviti/2020-02-14-3532
http://mdu.in.ua/news/vikladachi_mdu_perejmali_dosvid_roboti_z_inkljuzivnoji_osviti/2020-02-14-3532
http://mdu.in.ua/news/vikladachi_mdu_perejmali_dosvid_roboti_z_inkljuzivnoji_osviti/2020-02-14-3532
https://www.facebook.com/profile.php?id=100041367632376
https://www.facebook.com/profile.php?id=100041367632376


 

Результати моніторингу освітніх програм  у 2019-2020 н. р. історичного факультету  

 

Назва ОП 
Рівень вищої 

освіти 
Гарант ОП 

Дата 

проведеного 

моніторингу 

Критерій Учасники Які заходи були проведені 
Результат 

моніторингу 

Кафедра міжнародних відносин та  зовнішньої політики 

Міжнародні 

відносини 

Перший 

(бакалаврський) 

Булик М.В.,  

доцент кафедри 

міжнародних 

відносин та 

зовнішньої 

політики 

24.01.2020 

Положення про 

розробку, 

моніторинг, 

перегляд, 

удосконалення 

та закриття 

освітніх програм 

в МДУ 

 

Стейкхолдер 

Янченко А., 

комунікаційний 

менеджер Агенції 

місцевої 

демократії у м. 

Маріуполі; 

викладачі кафедр 

міжнародних 

відносин та 

зовнішньої 

політики та 

культурології та 

інформаційної 

діяльності; 

студенти 

спеціальностей 

«Політологія», 

«Міжнародні 

відносини, 

суспільні 

комунікації та 

регіональні 

студії», 

«Культурологія» 

та «Інформаційна, 

бібліотечна та 

архівна справа» 

Науково-комунікативний захід 

(круглий стіл) 

http://history.mdu.in.ua/news/student

i_ta_ 

vikladachi_kafedr_mizhnarodnikh_v

idnosin_ 

ta_zovnishnoji_politiki_ta_kulturolo

giji_ 

proveli_zustrich_zi_stejkkholderom 

/2020-01-24-105 

Оновлення та 

удосконалення ОП 

(Протокол 

засідання кафедри 

№11 від 21.04.2020 

р. (п.4.3)) 

Другий 

(магістерський) 

Грідіна І.М., 

професор  

кафедри 

25.02.2020 

Стейкхолдери, 

депутати 

Верховної Ради 

Науково-комунікативний захід 

(круглий стіл) 

http://mdu.in.ua/news/u_mdu_projsh

 

Оновлення та 

удосконалення ОП 

http://history.mdu.in.ua/news/studenti_ta_vikladachi_kafedr_mizhnarodnikh_vidnosin_ta_zovnishnoji_politiki_ta_kulturologiji_proveli_zustrich_zi_stejkkholderom/2020-01-24-105
http://history.mdu.in.ua/news/studenti_ta_vikladachi_kafedr_mizhnarodnikh_vidnosin_ta_zovnishnoji_politiki_ta_kulturologiji_proveli_zustrich_zi_stejkkholderom/2020-01-24-105
http://history.mdu.in.ua/news/studenti_ta_vikladachi_kafedr_mizhnarodnikh_vidnosin_ta_zovnishnoji_politiki_ta_kulturologiji_proveli_zustrich_zi_stejkkholderom/2020-01-24-105
http://history.mdu.in.ua/news/studenti_ta_vikladachi_kafedr_mizhnarodnikh_vidnosin_ta_zovnishnoji_politiki_ta_kulturologiji_proveli_zustrich_zi_stejkkholderom/2020-01-24-105
http://history.mdu.in.ua/news/studenti_ta_vikladachi_kafedr_mizhnarodnikh_vidnosin_ta_zovnishnoji_politiki_ta_kulturologiji_proveli_zustrich_zi_stejkkholderom/2020-01-24-105
http://history.mdu.in.ua/news/studenti_ta_vikladachi_kafedr_mizhnarodnikh_vidnosin_ta_zovnishnoji_politiki_ta_kulturologiji_proveli_zustrich_zi_stejkkholderom/2020-01-24-105
http://history.mdu.in.ua/news/studenti_ta_vikladachi_kafedr_mizhnarodnikh_vidnosin_ta_zovnishnoji_politiki_ta_kulturologiji_proveli_zustrich_zi_stejkkholderom/2020-01-24-105
http://history.mdu.in.ua/news/studenti_ta_vikladachi_kafedr_mizhnarodnikh_vidnosin_ta_zovnishnoji_politiki_ta_kulturologiji_proveli_zustrich_zi_stejkkholderom/2020-01-24-105
http://mdu.in.ua/news/u_mdu_projshla_zustrich_z_deputatami_verkhovnoji_radi_ukrajini/2020-02-26-3543


міжнародних 

відносин та 

зовнішньої 

політики 

України 9-го 

скликання – 

Лубінець Д., 

Перебийніс М.; 

адміністрація та 

викладачі вишу, а 

також студенти 

спеціальностей 

«Міжнародні 

відносини, 

суспільні 

комунікації та 

регіональні 

студії», 

«Політологія», 

«Культурологія», 

«Інформаційна, 

бібліотечна та 

архівна справа», 

«Соціологія» й 

«Історія та 

археологія». 

la_zustrich_ 

z_deputatami_verkhovnoji_radi_ukr

ajini/2020-02-26-3543 

Протокол засідання 

кафедри №11 від 

21.04.2020 р. (п. 

4.3) 

Політологія 

Перший 

(бакалаврський) 

Гільченко О. 

Л., доцент 

кафедри 

міжнародних 

відносин та 

зовнішньої 

політики 

18.03.2020 

Викладачі кафедри 

міжнародних 

відносин та 

зовнішньої 

політики 

Перевірка на відповідність 

вимогам нормативних документів 

(Положення про комплекс 

навчально-методичного 

забезпечення навчальної 

дисципліни МДУ) 

Обговорено 

можливість 

внесення змін до 

робочих програм 

навчальних 

дисциплін на 2020-

2021 н.р. 

(Протокол 

засідання кафедри 

№10 від 18.03.2020 

р. (п.3)) 

Третій (освітньо-

науковий) 

Пашина Н.П., 

професор 

кафедри 

міжнародних 

відносин та 

зовнішньої 

21.04.2020  

Викладачі кафедри 

міжнародних 

відносин та 

зовнішньої 

політики 

Анкетування, перевірка на 

відповідність анкет для 

опитування стейкхолдерів у 

відповідності до Положення про 

розробку, моніторинг, перегляд, 

удосконалення та закриття 

Обговорення та 

затвердження 

шаблонів анкет для 

систематичного 

проведення 

http://mdu.in.ua/news/u_mdu_projshla_zustrich_z_deputatami_verkhovnoji_radi_ukrajini/2020-02-26-3543
http://mdu.in.ua/news/u_mdu_projshla_zustrich_z_deputatami_verkhovnoji_radi_ukrajini/2020-02-26-3543
http://mdu.in.ua/news/u_mdu_projshla_zustrich_z_deputatami_verkhovnoji_radi_ukrajini/2020-02-26-3543


політики освітніх програм в 

Маріупольському державному 

університеті та до Положення про 

організацію та проведення 

опитувань стейкхолдерів в 

Маріупольському державному 

університеті. Обговорення та 

затвердження шаблонів анкет ля 

систематичного проведення 

опитування стейкхолдерів з метою 

моніторингу перегляду та 

удосконалення освітніх програм, 

які викладаються на кафедрі 

міжнародних відносин та 

зовнішньої політики 

опитування 

стейкхолдерів з 

метою моніторингу 

перегляду та 

удосконалення 

освітніх програм, які 

викладаються на 

кафедрі 

міжнародних 

відносин та 

зовнішньої політики 

(Протокол 

засідання кафедри 

№11 від 21.04.2020 

р. (п. 4.4)); 
 

Кафедра філософії та соціології 

Соціологія 
Перший 

(бакалаврський) 

Слющинський 

Б.В.,  професор 

кафедри 

філософії та 

соціології 

 

24.01.2020 

Структура та 

зміст ОП;  

якість навчання та 

викладання 

на ОП 

Стейкхолдер 

Чупрін Юрій 

Павлович, 

Маріупольський 

міський центр 

зайнятості 

Науково-комунікативний захід 

(круглий стіл) 

 

Протокол кафедри 

№ 7 від 

18. 02. 2020 р.(п. 4) 

25.02.2020 

Стейкхолдери, 

депутати 

Верховної Ради 

України 9-го 

скликання – 

Лубінець Д., 

Перебийніс М.; 

адміністрація та 

викладачі вишу, а 

також студенти 

спеціальностей 

«Міжнародні 

відносини, 

суспільні 

комунікації та 

Науково-комунікативний захід 

(круглий стіл) 

http://mdu.in.ua/news/u_mdu_projsh

la_zustrich_ 

z_deputatami_verkhovnoji_radi_ukr

ajini/2020-02-26-3543 

Протокол кафедри № 

8 від 

17.03. 2020 р.(п. 4) 

http://mdu.in.ua/news/u_mdu_projshla_zustrich_z_deputatami_verkhovnoji_radi_ukrajini/2020-02-26-3543
http://mdu.in.ua/news/u_mdu_projshla_zustrich_z_deputatami_verkhovnoji_radi_ukrajini/2020-02-26-3543
http://mdu.in.ua/news/u_mdu_projshla_zustrich_z_deputatami_verkhovnoji_radi_ukrajini/2020-02-26-3543
http://mdu.in.ua/news/u_mdu_projshla_zustrich_z_deputatami_verkhovnoji_radi_ukrajini/2020-02-26-3543


регіональні 

студії», 

«Політологія», 

«Культурологія», 

«Інформаційна, 

бібліотечна та 

архівна справа», 

«Соціологія» й 

«Історія та 

археологія». 

18.03.2020 

Викладачі кафедри 

філософії та 

соціології 

Перевірка на відповідність 

вимогам нормативних документів 

(Положення про комплекс 

навчально-методичного 

забезпечення навчальної 

дисципліни МДУ) 

Протокол кафедри 

№ 9 від 

14.04.2020 р. (п. 4) 

21.04.2020 

Викладачі кафедри 

філософії та 

соціології 

Анкетування, перевірка на 

відповідність анкет для 

опитування стейкхолдерів у 

відповідності до Положенняпро 

розробку, моніторинг, перегляд, 

удосконалення та закриття 

освітніх програм в 

Маріупольському державному 

університеті та до Положення про 

організацію та проведення 

опитувань стейкхолдерів в 

Маріупольському державному 

університеті. Обговорення та 

затвердження шаблонів анкет ля 

систематичного проведення 

опитування стейкхолдерів з метою 

моніторингу перегляду та 

удосконалення освітніх програм, 

які викладаються на кафедрі 

філософії та соціології 

Протокол кафедри 

№10 від 21.04.2020 р. 

(п. 4.4); 

 

Кафедра історичних дисциплін 



Історія 

Перший 

(бакалаврський) 

Новікова С.В. 

доцент кафедри 

історичних 

дисциплін 

16.12.2019 

Структура та 

зміст ОП;  

якість навчання та 

викладання 

на ОП 

Гарант ОП,  

викладачі кафедри 

та здобувачі вищої 

освіти 

 

 

Зустріч викладачів кафедри та 

здобувачів вищої освіти 

І бакалаврського та 

ІІ магістерського 

рівнів спеціальностей 

032 «Історія та археологія», 

014 «Середня освіта. Історія» з 

методистом МКЦ 

Медведєвою А.М., заступником 

директора з навчально-виховної 

роботи ЗОШ №25 

м. Маріуполя Бутримено Л.Ю., 

заступником директора з 

навчально-виховної роботи ЗОШ 

№3 Овсянніковою Л.О., 

вчителями  історії 

загальноосвітніх шкіл 

м. Маріуполя 

 

Рішення кафедри про 

удосконалення ОП 

(Протокол № 5 від 

17. 12. 2019) 

Другий 

(магістерський) 

Волониць В.С. 

доцент  

кафедри 

історичних 

дисциплін 

Січень 2020 

Здобувачі вищої 

освіти 

 

Анкетування студентів 

Якість викладання навчальних 

дисциплін в МДУ 

 

Рішення кафедри про 

удосконалення ОП 

(Протокол № 7 від 

18.02.2020) 

 

Третій (освітньо-

науковий) 

Романцов В.М., 

професор  

кафедри 

історичних 

дисциплін 

16.01.2020 

 

Студенти ІІ – ІV 

курсів 

 

Науково-комунікативний захід. 

Студентська олімпіада з історії 

 

Рішення кафедри про 

вдосконалення 

апарату  організації 

студентської 

олімпіади. 

Протокол № 7 від 

18.02.2020 

 

Середня освіта. 

Історія 

Перший 

(бакалаврський) 

Шипік Н.Ф.,  

доцент 

 

25.02.2020 

 

Студенти-

історики, учні 

ЗОШ № 25, № 45 

 

Науково-комунікативний захід. 

Турнір з настільної гри «Маріуполь 

stepbystep».https://youtu.be/su8IMiap

pj4 

 

Рішення кафедри про 

поширення досвіду 

проведення турніру з 

настільної гри. 

(Протокол № 8 від 

19.03.2020) 

https://youtu.be/su8IMiappj4
https://youtu.be/su8IMiappj4


Другий 

(магістерський) 

Коробка В.М., 

доцент  

кафедри 

історичних 

дисциплін  

кафедри 

історичних 

дисциплін 

    

Кафедра культурології та інформаційної діяльності 

Культурологія 
Перший 

(бакалаврський) 

Сабадаш Ю.С., 

Професор 

кафедри  
культурології 

та 

інформаційної 

діяльності 

12.09.2019 

Компетентнос

ті випускників 

(легкі навички) 

Шакула А.П. 

 

Засідання СНТ за темою «Історія 

та сучасність кінематографу» 

http://mdu.in.ua/news/chleni_stud

entskikh_naukovikh_tovaristv_m

du_proveli_spilne_zasidannja_do

_juvileju_oleksandra_dovzhenka

_i_dnja_ukrajinskogo_kino/2019-

09-12-3250 

Обговорено 

можливості 

розширення 

дисциплін в ОП,, 

які формують у 

студентів легкі 

навички. 

01.10.2019 

 

Якість 

викладання 

дисциплін 

та 

Компетенції 

випускників 

 

Трима Д. В., 

Капустнікова Н.

О., Лісогор В.О., 

Підтикан О., 

Данілова Ю., 

Садовська А., 

Полинкова Д., 

Афанас’єва Н., 

Пічахчі А., 

Юрченко М., 

Петрачкова А., 

Бакієва А., 

Деліман В. 

Обговорення освітньої 

програми 034 Культурологія зі 

студентським активом 

спеціальності та 

стейкхолдерами 

Урахувати 

побажання, щодо 

внесення оновлень в 

робочі програми  

стейкхолдерів та 

студентів 

Затверджено 

засіданням 

кафедри (протокол 

№4 від 01.10.2019) 

17.10.2019 

 

Якість 

викладання 

дисциплін. 

Компетенції 

випускників 

(легкі 

навички) 

Скиба А.А. 

СНТ «Парадигма», «Контент» 

(обговорення ОП в межах 

круглого столу до 75-річчя 

депортації українців у Польщі) 

https://www.facebook.com/kultur

ologiyaMDU/posts/24384450397

00459 

Обговорено 

можливості 

розширення 

дисциплін в ОП,, 

які формують у 

студентів легкі 

навички. 

http://mdu.in.ua/news/chleni_studentskikh_naukovikh_tovaristv_mdu_proveli_spilne_zasidannja_do_juvileju_oleksandra_dovzhenka_i_dnja_ukrajinskogo_kino/2019-09-12-3250
http://mdu.in.ua/news/chleni_studentskikh_naukovikh_tovaristv_mdu_proveli_spilne_zasidannja_do_juvileju_oleksandra_dovzhenka_i_dnja_ukrajinskogo_kino/2019-09-12-3250
http://mdu.in.ua/news/chleni_studentskikh_naukovikh_tovaristv_mdu_proveli_spilne_zasidannja_do_juvileju_oleksandra_dovzhenka_i_dnja_ukrajinskogo_kino/2019-09-12-3250
http://mdu.in.ua/news/chleni_studentskikh_naukovikh_tovaristv_mdu_proveli_spilne_zasidannja_do_juvileju_oleksandra_dovzhenka_i_dnja_ukrajinskogo_kino/2019-09-12-3250
http://mdu.in.ua/news/chleni_studentskikh_naukovikh_tovaristv_mdu_proveli_spilne_zasidannja_do_juvileju_oleksandra_dovzhenka_i_dnja_ukrajinskogo_kino/2019-09-12-3250
http://mdu.in.ua/news/chleni_studentskikh_naukovikh_tovaristv_mdu_proveli_spilne_zasidannja_do_juvileju_oleksandra_dovzhenka_i_dnja_ukrajinskogo_kino/2019-09-12-3250
https://www.facebook.com/kulturologiyaMDU/posts/2438445039700459
https://www.facebook.com/kulturologiyaMDU/posts/2438445039700459
https://www.facebook.com/kulturologiyaMDU/posts/2438445039700459


 Затверджено на 

засіданні кафедри 

(протокол №10 від 

14.01.2020) 

 

05.11.2019 

 

Компетенції 

випускників 

(легкі навички) 

Гончарова Н. 

 

Майстер-класи з постановки 

голосу 

https://www.facebook.com/kultur

ologiyaMDU/posts/24553578346

75846 

Обговорили 

компетенції (софт 

скіслс) студентів 

щодо організацій 

та проведення 

публічних заходів  

 

15.11.2019 

Якість 

викладання 

дисциплін 

Трима Д.В., 

Капустнікова Н. 

О., Лісогор В.О., 

Шакула А.П., 

Лісогор В.О. 

Василенко Ю.В. 

Науково-практична конференція 

«Траєкторія сталого розвитку 

українського суспільства: 

особистість і культура» 

http://mdu.in.ua/news/u_mdu_ob

govorili_traektoriji_stalogo_rozvi

tku_ukrajinskogo_suspilstva/201

9-11-15-

3391?fbclid=IwAR2Qo2xPxw8z

wgMBWbC9s_ya20BJ-

E1m_ccfbmTRwLqwptns61m1kc

FFQio 

Затверджено на 

засіданні кафедри 

(Протокол № 6 від 

19.11.2019).  

Обговорили 

структуру та зміст 

ОП та можливості  

розширення 

вибіркових 

дисциплін  

 

 

12.12.2019 

 

Якість 

викладання 

дисциплін 

та 

Компетенції 

випускників 

 

 
Анкетування роботодавців та 

студентів 

Затверджено на 

засіданні кафедри 

(протокол №7 від 

12.12.2019) 

Врахувати 

висловлені 

побажання 

https://www.facebook.com/kulturologiyaMDU/posts/2455357834675846
https://www.facebook.com/kulturologiyaMDU/posts/2455357834675846
https://www.facebook.com/kulturologiyaMDU/posts/2455357834675846
http://mdu.in.ua/news/u_mdu_obgovorili_traektoriji_stalogo_rozvitku_ukrajinskogo_suspilstva/2019-11-15-3391?fbclid=IwAR2Qo2xPxw8zwgMBWbC9s_ya20BJ-E1m_ccfbmTRwLqwptns61m1kcFFQio
http://mdu.in.ua/news/u_mdu_obgovorili_traektoriji_stalogo_rozvitku_ukrajinskogo_suspilstva/2019-11-15-3391?fbclid=IwAR2Qo2xPxw8zwgMBWbC9s_ya20BJ-E1m_ccfbmTRwLqwptns61m1kcFFQio
http://mdu.in.ua/news/u_mdu_obgovorili_traektoriji_stalogo_rozvitku_ukrajinskogo_suspilstva/2019-11-15-3391?fbclid=IwAR2Qo2xPxw8zwgMBWbC9s_ya20BJ-E1m_ccfbmTRwLqwptns61m1kcFFQio
http://mdu.in.ua/news/u_mdu_obgovorili_traektoriji_stalogo_rozvitku_ukrajinskogo_suspilstva/2019-11-15-3391?fbclid=IwAR2Qo2xPxw8zwgMBWbC9s_ya20BJ-E1m_ccfbmTRwLqwptns61m1kcFFQio
http://mdu.in.ua/news/u_mdu_obgovorili_traektoriji_stalogo_rozvitku_ukrajinskogo_suspilstva/2019-11-15-3391?fbclid=IwAR2Qo2xPxw8zwgMBWbC9s_ya20BJ-E1m_ccfbmTRwLqwptns61m1kcFFQio
http://mdu.in.ua/news/u_mdu_obgovorili_traektoriji_stalogo_rozvitku_ukrajinskogo_suspilstva/2019-11-15-3391?fbclid=IwAR2Qo2xPxw8zwgMBWbC9s_ya20BJ-E1m_ccfbmTRwLqwptns61m1kcFFQio
http://mdu.in.ua/news/u_mdu_obgovorili_traektoriji_stalogo_rozvitku_ukrajinskogo_suspilstva/2019-11-15-3391?fbclid=IwAR2Qo2xPxw8zwgMBWbC9s_ya20BJ-E1m_ccfbmTRwLqwptns61m1kcFFQio
http://mdu.in.ua/news/u_mdu_obgovorili_traektoriji_stalogo_rozvitku_ukrajinskogo_suspilstva/2019-11-15-3391?fbclid=IwAR2Qo2xPxw8zwgMBWbC9s_ya20BJ-E1m_ccfbmTRwLqwptns61m1kcFFQio


стейкхолдерів та 

студентів, щодо 

вибіркових 

дисциплін. 

Запропонували 

розглянути 

можливість 

розширення 

отримання 

практичних 

навичок 

анімаційної освіти. 

13.12.2019 

 

Компетенції 

випускників 

 

Капустнікова 

Н.О. 

Зустріч з директором 

Маріупольського краєзнавчого 

музею 

Лекція 

 

http://history.mdu.in.ua/news/direk

tor_mariupolskogo_kraeznavchog

o_muzeju_natalja_kapustnikova_o

znajomila_studentiv_mdu_iz_rizn

oplanovoju_robotoju_muzejnikh_

pracivnikiv/2019-12-14-

92?fbclid=IwAR2TMelONRzl_pc

wK8eTXzI1lcs8I7FkqWd9giq_nx

0N4OzgOfqAPwJ7awA 

Обговорено ОП 

«Культурологія» та 

компетенції 

випускників якими 

вони мають 

володіти при 

влаштуванні на 

роботу в різні типу 

музеїв. 

24.01.2020 

 

Компетенції 

випускників 

 

Янченко А. 

 

Зустріч з менеджером  Агенції 

місцевої демократії 

http://history.mdu.in.ua/news/stud

enti_ta_vikladachi_kafedr_mizhna

rodnikh_vidnosin_ta_zovnishnoji 

_politiki_ta_kulturologiji_proveli_

zustrich_zi_stejkkholderom/2020-

01-24-105 

Обговорили ОП та 

громадські 

організації 

http://history.mdu.in.ua/news/direktor_mariupolskogo_kraeznavchogo_muzeju_natalja_kapustnikova_oznajomila_studentiv_mdu_iz_riznoplanovoju_robotoju_muzejnikh_pracivnikiv/2019-12-14-92?fbclid=IwAR2TMelONRzl_pcwK8eTXzI1lcs8I7FkqWd9giq_nx0N4OzgOfqAPwJ7awA
http://history.mdu.in.ua/news/direktor_mariupolskogo_kraeznavchogo_muzeju_natalja_kapustnikova_oznajomila_studentiv_mdu_iz_riznoplanovoju_robotoju_muzejnikh_pracivnikiv/2019-12-14-92?fbclid=IwAR2TMelONRzl_pcwK8eTXzI1lcs8I7FkqWd9giq_nx0N4OzgOfqAPwJ7awA
http://history.mdu.in.ua/news/direktor_mariupolskogo_kraeznavchogo_muzeju_natalja_kapustnikova_oznajomila_studentiv_mdu_iz_riznoplanovoju_robotoju_muzejnikh_pracivnikiv/2019-12-14-92?fbclid=IwAR2TMelONRzl_pcwK8eTXzI1lcs8I7FkqWd9giq_nx0N4OzgOfqAPwJ7awA
http://history.mdu.in.ua/news/direktor_mariupolskogo_kraeznavchogo_muzeju_natalja_kapustnikova_oznajomila_studentiv_mdu_iz_riznoplanovoju_robotoju_muzejnikh_pracivnikiv/2019-12-14-92?fbclid=IwAR2TMelONRzl_pcwK8eTXzI1lcs8I7FkqWd9giq_nx0N4OzgOfqAPwJ7awA
http://history.mdu.in.ua/news/direktor_mariupolskogo_kraeznavchogo_muzeju_natalja_kapustnikova_oznajomila_studentiv_mdu_iz_riznoplanovoju_robotoju_muzejnikh_pracivnikiv/2019-12-14-92?fbclid=IwAR2TMelONRzl_pcwK8eTXzI1lcs8I7FkqWd9giq_nx0N4OzgOfqAPwJ7awA
http://history.mdu.in.ua/news/direktor_mariupolskogo_kraeznavchogo_muzeju_natalja_kapustnikova_oznajomila_studentiv_mdu_iz_riznoplanovoju_robotoju_muzejnikh_pracivnikiv/2019-12-14-92?fbclid=IwAR2TMelONRzl_pcwK8eTXzI1lcs8I7FkqWd9giq_nx0N4OzgOfqAPwJ7awA
http://history.mdu.in.ua/news/direktor_mariupolskogo_kraeznavchogo_muzeju_natalja_kapustnikova_oznajomila_studentiv_mdu_iz_riznoplanovoju_robotoju_muzejnikh_pracivnikiv/2019-12-14-92?fbclid=IwAR2TMelONRzl_pcwK8eTXzI1lcs8I7FkqWd9giq_nx0N4OzgOfqAPwJ7awA
http://history.mdu.in.ua/news/direktor_mariupolskogo_kraeznavchogo_muzeju_natalja_kapustnikova_oznajomila_studentiv_mdu_iz_riznoplanovoju_robotoju_muzejnikh_pracivnikiv/2019-12-14-92?fbclid=IwAR2TMelONRzl_pcwK8eTXzI1lcs8I7FkqWd9giq_nx0N4OzgOfqAPwJ7awA
http://history.mdu.in.ua/news/direktor_mariupolskogo_kraeznavchogo_muzeju_natalja_kapustnikova_oznajomila_studentiv_mdu_iz_riznoplanovoju_robotoju_muzejnikh_pracivnikiv/2019-12-14-92?fbclid=IwAR2TMelONRzl_pcwK8eTXzI1lcs8I7FkqWd9giq_nx0N4OzgOfqAPwJ7awA
http://history.mdu.in.ua/news/studenti_ta_vikladachi_kafedr_mizhnarodnikh_vidnosin_ta_zovnishnoji%20_politiki_ta_kulturologiji_proveli_zustrich_zi_stejkkholderom/2020-01-24-105
http://history.mdu.in.ua/news/studenti_ta_vikladachi_kafedr_mizhnarodnikh_vidnosin_ta_zovnishnoji%20_politiki_ta_kulturologiji_proveli_zustrich_zi_stejkkholderom/2020-01-24-105
http://history.mdu.in.ua/news/studenti_ta_vikladachi_kafedr_mizhnarodnikh_vidnosin_ta_zovnishnoji%20_politiki_ta_kulturologiji_proveli_zustrich_zi_stejkkholderom/2020-01-24-105
http://history.mdu.in.ua/news/studenti_ta_vikladachi_kafedr_mizhnarodnikh_vidnosin_ta_zovnishnoji%20_politiki_ta_kulturologiji_proveli_zustrich_zi_stejkkholderom/2020-01-24-105
http://history.mdu.in.ua/news/studenti_ta_vikladachi_kafedr_mizhnarodnikh_vidnosin_ta_zovnishnoji%20_politiki_ta_kulturologiji_proveli_zustrich_zi_stejkkholderom/2020-01-24-105
http://history.mdu.in.ua/news/studenti_ta_vikladachi_kafedr_mizhnarodnikh_vidnosin_ta_zovnishnoji%20_politiki_ta_kulturologiji_proveli_zustrich_zi_stejkkholderom/2020-01-24-105


25.02.2020 

 

Компетенції 

випускників 

 

Любінець Д.В., 

Перебийніс М.В. 

Зустріч з депутатами 

 

http://history.mdu.in.ua/news/vikla

dachi_aspiranti_ta_studenti_istoric

hnogo_fakultetu_mdu_zustrilis_z_

deputatom_verkhovnoji_radi_ukra

jini_lubincem_dmitrom_valerijovi

chem/2020-02-25-111 

Обговорили ОП та 

компетенції. На 

роботи державного 

службовця в 

департаментах 

культури. 

05.03.2020 

 

Компетенції 

випускників 

(легкі навички) 

Матюшин І.В. 

Відкриття арт-простору «М-

студія» 

http://history.mdu.in.ua/news/u_m

du_vidkrili_art_prostir_m_studija/

2020-03-06-119 

Обговорили 

можливості 

розширення 

дисциплін  ОП, які 

формують легкі 

навички. 

06.04.2020 

 

Якість 

викладання 

дисциплін 

 

Керівники 

практик, 

здобувачі вищої 

освіти 

Онлайн-обговорення зі 

стейкхолдерами результатів 

практик студентів (звіти 

роботодавців надані у 

щоденниках) 

https://www.facebook.com/kulturo

logiyaMDU/posts/2585405238337

771 

 

Врахувати 

побажання 

керівників 

практики від 

установ, щодо 

розширення 

практичної 

підготовки 

студентів. 

Інформаційна, 

бібліотечна та 

архівна справа 

Перший 

(бакалаврський) 

Кудлай В.О., 

доцент 

кафедри  

культурології 

та 

інформаційної 

діяльності 

27.09.2019 

 

 

Якість 

викладання 

дисциплін 

Компетенції 

випускників 

 

Кібкало Н.А. 

Засідання СНТ «Перспективи 

розвитку бібліотек» 

http://mdu.in.ua/news/studentski_n

aukovi_tovaristva_mdu_kontent_i

_paradigma_proveli_zasidannja_d

o_dnja_bibliotek/2019-09-27-3276 

Обговорили 

компетенції якими 

мають володіти 

майбутні 

випускників для 

працевлаштування 

в бібліотечних 

установах. 

17.10.2019 

 

Якість 

викладання 

дисциплін 

Скиба А.А. 

СНТ «Парадигма», «Контент» 

(обговорення ОП в межах 

круглого столу до 75-річчя 

Затверджено на 

засіданні кафедри 

(протокол №10 від 

http://history.mdu.in.ua/news/vikladachi_aspiranti_ta_studenti_istorichnogo_fakultetu_mdu_zustrilis_z_deputatom_verkhovnoji_radi_ukrajini_lubincem_dmitrom_valerijovichem/2020-02-25-111
http://history.mdu.in.ua/news/vikladachi_aspiranti_ta_studenti_istorichnogo_fakultetu_mdu_zustrilis_z_deputatom_verkhovnoji_radi_ukrajini_lubincem_dmitrom_valerijovichem/2020-02-25-111
http://history.mdu.in.ua/news/vikladachi_aspiranti_ta_studenti_istorichnogo_fakultetu_mdu_zustrilis_z_deputatom_verkhovnoji_radi_ukrajini_lubincem_dmitrom_valerijovichem/2020-02-25-111
http://history.mdu.in.ua/news/vikladachi_aspiranti_ta_studenti_istorichnogo_fakultetu_mdu_zustrilis_z_deputatom_verkhovnoji_radi_ukrajini_lubincem_dmitrom_valerijovichem/2020-02-25-111
http://history.mdu.in.ua/news/vikladachi_aspiranti_ta_studenti_istorichnogo_fakultetu_mdu_zustrilis_z_deputatom_verkhovnoji_radi_ukrajini_lubincem_dmitrom_valerijovichem/2020-02-25-111
http://history.mdu.in.ua/news/vikladachi_aspiranti_ta_studenti_istorichnogo_fakultetu_mdu_zustrilis_z_deputatom_verkhovnoji_radi_ukrajini_lubincem_dmitrom_valerijovichem/2020-02-25-111
http://history.mdu.in.ua/news/u_mdu_vidkrili_art_prostir_m_studija/2020-03-06-119
http://history.mdu.in.ua/news/u_mdu_vidkrili_art_prostir_m_studija/2020-03-06-119
http://history.mdu.in.ua/news/u_mdu_vidkrili_art_prostir_m_studija/2020-03-06-119
https://www.facebook.com/kulturologiyaMDU/posts/2585405238337771
https://www.facebook.com/kulturologiyaMDU/posts/2585405238337771
https://www.facebook.com/kulturologiyaMDU/posts/2585405238337771
http://mdu.in.ua/news/studentski_naukovi_tovaristva_mdu_kontent_i_paradigma_proveli_zasidannja_do_dnja_bibliotek/2019-09-27-3276
http://mdu.in.ua/news/studentski_naukovi_tovaristva_mdu_kontent_i_paradigma_proveli_zasidannja_do_dnja_bibliotek/2019-09-27-3276
http://mdu.in.ua/news/studentski_naukovi_tovaristva_mdu_kontent_i_paradigma_proveli_zasidannja_do_dnja_bibliotek/2019-09-27-3276
http://mdu.in.ua/news/studentski_naukovi_tovaristva_mdu_kontent_i_paradigma_proveli_zasidannja_do_dnja_bibliotek/2019-09-27-3276


 

Компетенції 

випускників 

(легкі 

навички) 

 

депортації українців у Польщі) 

https://www.facebook.com/kulturo

logiyaMDU/posts/2438445039700

459 

14.01.2019) 

Обговорено 

можливості 

розширення 

дисциплін в ОП,, 

які формують у 

студентів легкі 

навички. 

15.11.2019 

 

Якість 

викладання 

дисциплін 

Компетенції 

випускників 

 

 

Трима Д. В., 

Капустнікова Н.

О., Лісогор В.О., 

Шакула А.П., 

Лісогор В.О. 

Василенко Ю.В. 

 

Науково-практична 

конференціїя «Траєкторія 

сталого розвитку українського 

суспільства: особистість і 

культура» 

http://mdu.in.ua/news/u_mdu_ob

govorili_traektoriji_stalogo_rozvi

tku_ukrajinskogo_suspilstva/201

9-11-15-

3391?fbclid=IwAR2Qo2xPxw8z

wgMBWbC9s_ya20BJ-

E1m_ccfbmTRwLqwptns61m1kc

FFQio 

 

Затверджено на 

засіданні кафедри 

(Протокол № 6 від 

19.11.2019) 

Обговорили 

структуру та зміст 

ОП та можливість 

розширення 

вибіркових 

дисциплін  

06.12.2019 

Якість 

викладання 

дисциплін 

 

Компетенції 

випускників 

 

Смаровайло М.К. 

 

Засідання СНТ «Культура 

діловодства та архівної справи в 

установах м. Маріуполя» 

http://mdu.in.ua/news/studentski_

naukovi_tovaristva_paradigma_ta

_kontent_proveli_spilne_zasidan

nja_do_dnja_miscevogo_samovrj

aduvannja/2019-12-06-3456 

 

Обговорили ОП та 

компетенції 

студентів, які 

необхідні для 

ведення  сучасного 

діловодства. 

12.12.2019 

 

Якість 

викладання 

дисциплін 

 

 
Анкетування роботодавців та 

студентів 

Затверджено на 

засіданні кафедри 

(протокол №7 від 

https://www.facebook.com/kulturologiyaMDU/posts/2438445039700459
https://www.facebook.com/kulturologiyaMDU/posts/2438445039700459
https://www.facebook.com/kulturologiyaMDU/posts/2438445039700459
http://mdu.in.ua/news/u_mdu_obgovorili_traektoriji_stalogo_rozvitku_ukrajinskogo_suspilstva/2019-11-15-3391?fbclid=IwAR2Qo2xPxw8zwgMBWbC9s_ya20BJ-E1m_ccfbmTRwLqwptns61m1kcFFQio
http://mdu.in.ua/news/u_mdu_obgovorili_traektoriji_stalogo_rozvitku_ukrajinskogo_suspilstva/2019-11-15-3391?fbclid=IwAR2Qo2xPxw8zwgMBWbC9s_ya20BJ-E1m_ccfbmTRwLqwptns61m1kcFFQio
http://mdu.in.ua/news/u_mdu_obgovorili_traektoriji_stalogo_rozvitku_ukrajinskogo_suspilstva/2019-11-15-3391?fbclid=IwAR2Qo2xPxw8zwgMBWbC9s_ya20BJ-E1m_ccfbmTRwLqwptns61m1kcFFQio
http://mdu.in.ua/news/u_mdu_obgovorili_traektoriji_stalogo_rozvitku_ukrajinskogo_suspilstva/2019-11-15-3391?fbclid=IwAR2Qo2xPxw8zwgMBWbC9s_ya20BJ-E1m_ccfbmTRwLqwptns61m1kcFFQio
http://mdu.in.ua/news/u_mdu_obgovorili_traektoriji_stalogo_rozvitku_ukrajinskogo_suspilstva/2019-11-15-3391?fbclid=IwAR2Qo2xPxw8zwgMBWbC9s_ya20BJ-E1m_ccfbmTRwLqwptns61m1kcFFQio
http://mdu.in.ua/news/u_mdu_obgovorili_traektoriji_stalogo_rozvitku_ukrajinskogo_suspilstva/2019-11-15-3391?fbclid=IwAR2Qo2xPxw8zwgMBWbC9s_ya20BJ-E1m_ccfbmTRwLqwptns61m1kcFFQio
http://mdu.in.ua/news/u_mdu_obgovorili_traektoriji_stalogo_rozvitku_ukrajinskogo_suspilstva/2019-11-15-3391?fbclid=IwAR2Qo2xPxw8zwgMBWbC9s_ya20BJ-E1m_ccfbmTRwLqwptns61m1kcFFQio
http://mdu.in.ua/news/u_mdu_obgovorili_traektoriji_stalogo_rozvitku_ukrajinskogo_suspilstva/2019-11-15-3391?fbclid=IwAR2Qo2xPxw8zwgMBWbC9s_ya20BJ-E1m_ccfbmTRwLqwptns61m1kcFFQio
http://mdu.in.ua/news/studentski_naukovi_tovaristva_paradigma_ta_kontent_proveli_spilne_zasidannja_do_dnja_miscevogo_samovrjaduvannja/2019-12-06-3456
http://mdu.in.ua/news/studentski_naukovi_tovaristva_paradigma_ta_kontent_proveli_spilne_zasidannja_do_dnja_miscevogo_samovrjaduvannja/2019-12-06-3456
http://mdu.in.ua/news/studentski_naukovi_tovaristva_paradigma_ta_kontent_proveli_spilne_zasidannja_do_dnja_miscevogo_samovrjaduvannja/2019-12-06-3456
http://mdu.in.ua/news/studentski_naukovi_tovaristva_paradigma_ta_kontent_proveli_spilne_zasidannja_do_dnja_miscevogo_samovrjaduvannja/2019-12-06-3456
http://mdu.in.ua/news/studentski_naukovi_tovaristva_paradigma_ta_kontent_proveli_spilne_zasidannja_do_dnja_miscevogo_samovrjaduvannja/2019-12-06-3456


Компетенції 

випускників 

 

12.12.2019) 

Врахувати 

висловлені 

побажання 

стейкхолдерів та 

студентів, щодо 

вибіркових 

дисциплін. 

 

16.12.2019 

 

Якість 

викладання 

дисциплін 

 

Терещенко І.О. 

 

Зустріч зі стейкхолдером 

ПрАТ «МК «Азовсталь» 

http://history.mdu.in.ua/news/stud

enti_kafedri_kulturologiji_ta_infor

macijnoji_dijalnosti_zustrilisja_zi

_stejkkholderom_mk_azovstal_ine

soju_tereshhenko/2019-12-16-

93?fbclid=IwAR0TjcnI5G0FK5p9

V63ZY06ArxgftsaLYYEGioRsHp

85tHx7_yMH-3UF7mI 

Обговорили якість 

викладання 

дисциплін та 

компетенції 

студентів ІБАС які 

необхідні для 

працевлаштування 

в загальні відділи 

підприємств міста. 

25.02.2020 

Компетенції 

випускників 

Компетенції 

випускників 

(легкі 

навички) 

 

Лубінець Д.В., 

Перебийніс М.В. 

Зустріч з депутатами 

 

http://history.mdu.in.ua/news/vikla

dachi_aspiranti_ta_studenti_istoric

hnogo_fakultetu_mdu_zustrilis_z_

deputatom_verkhovnoji_radi_ukra

jini_lubincem_dmitrom_valerijovi

chem/2020-02-25-111 

Обговорили 

компетенції 

студентів які 

необхідні для 

працевлаштування 

секретаря депутатів 

рад.  

06.04.2020 

 

Якість 

викладання 

дисциплін 

Керівники 

практик, 

здобувачі вищої 

освіти 

Онлайн-обговорення зі 

стейкхолдерами результатів 

практик студентів (звіти 

роботодавців надані у 

щоденниках) 

https://www.facebook.com/kulturo

logiyaMDU/posts/2585405238337

Врахувати 

побажання 

керівників практик 

від установ, щодо 

розширення 

практичної 

підготовки 

http://history.mdu.in.ua/news/studenti_kafedri_kulturologiji_ta_informacijnoji_dijalnosti_zustrilisja_zi_stejkkholderom_mk_azovstal_inesoju_tereshhenko/2019-12-16-93?fbclid=IwAR0TjcnI5G0FK5p9V63ZY06ArxgftsaLYYEGioRsHp85tHx7_yMH-3UF7mI
http://history.mdu.in.ua/news/studenti_kafedri_kulturologiji_ta_informacijnoji_dijalnosti_zustrilisja_zi_stejkkholderom_mk_azovstal_inesoju_tereshhenko/2019-12-16-93?fbclid=IwAR0TjcnI5G0FK5p9V63ZY06ArxgftsaLYYEGioRsHp85tHx7_yMH-3UF7mI
http://history.mdu.in.ua/news/studenti_kafedri_kulturologiji_ta_informacijnoji_dijalnosti_zustrilisja_zi_stejkkholderom_mk_azovstal_inesoju_tereshhenko/2019-12-16-93?fbclid=IwAR0TjcnI5G0FK5p9V63ZY06ArxgftsaLYYEGioRsHp85tHx7_yMH-3UF7mI
http://history.mdu.in.ua/news/studenti_kafedri_kulturologiji_ta_informacijnoji_dijalnosti_zustrilisja_zi_stejkkholderom_mk_azovstal_inesoju_tereshhenko/2019-12-16-93?fbclid=IwAR0TjcnI5G0FK5p9V63ZY06ArxgftsaLYYEGioRsHp85tHx7_yMH-3UF7mI
http://history.mdu.in.ua/news/studenti_kafedri_kulturologiji_ta_informacijnoji_dijalnosti_zustrilisja_zi_stejkkholderom_mk_azovstal_inesoju_tereshhenko/2019-12-16-93?fbclid=IwAR0TjcnI5G0FK5p9V63ZY06ArxgftsaLYYEGioRsHp85tHx7_yMH-3UF7mI
http://history.mdu.in.ua/news/studenti_kafedri_kulturologiji_ta_informacijnoji_dijalnosti_zustrilisja_zi_stejkkholderom_mk_azovstal_inesoju_tereshhenko/2019-12-16-93?fbclid=IwAR0TjcnI5G0FK5p9V63ZY06ArxgftsaLYYEGioRsHp85tHx7_yMH-3UF7mI
http://history.mdu.in.ua/news/studenti_kafedri_kulturologiji_ta_informacijnoji_dijalnosti_zustrilisja_zi_stejkkholderom_mk_azovstal_inesoju_tereshhenko/2019-12-16-93?fbclid=IwAR0TjcnI5G0FK5p9V63ZY06ArxgftsaLYYEGioRsHp85tHx7_yMH-3UF7mI
http://history.mdu.in.ua/news/studenti_kafedri_kulturologiji_ta_informacijnoji_dijalnosti_zustrilisja_zi_stejkkholderom_mk_azovstal_inesoju_tereshhenko/2019-12-16-93?fbclid=IwAR0TjcnI5G0FK5p9V63ZY06ArxgftsaLYYEGioRsHp85tHx7_yMH-3UF7mI
http://history.mdu.in.ua/news/vikladachi_aspiranti_ta_studenti_istorichnogo_fakultetu_mdu_zustrilis_z_deputatom_verkhovnoji_radi_ukrajini_lubincem_dmitrom_valerijovichem/2020-02-25-111
http://history.mdu.in.ua/news/vikladachi_aspiranti_ta_studenti_istorichnogo_fakultetu_mdu_zustrilis_z_deputatom_verkhovnoji_radi_ukrajini_lubincem_dmitrom_valerijovichem/2020-02-25-111
http://history.mdu.in.ua/news/vikladachi_aspiranti_ta_studenti_istorichnogo_fakultetu_mdu_zustrilis_z_deputatom_verkhovnoji_radi_ukrajini_lubincem_dmitrom_valerijovichem/2020-02-25-111
http://history.mdu.in.ua/news/vikladachi_aspiranti_ta_studenti_istorichnogo_fakultetu_mdu_zustrilis_z_deputatom_verkhovnoji_radi_ukrajini_lubincem_dmitrom_valerijovichem/2020-02-25-111
http://history.mdu.in.ua/news/vikladachi_aspiranti_ta_studenti_istorichnogo_fakultetu_mdu_zustrilis_z_deputatom_verkhovnoji_radi_ukrajini_lubincem_dmitrom_valerijovichem/2020-02-25-111
http://history.mdu.in.ua/news/vikladachi_aspiranti_ta_studenti_istorichnogo_fakultetu_mdu_zustrilis_z_deputatom_verkhovnoji_radi_ukrajini_lubincem_dmitrom_valerijovichem/2020-02-25-111
https://www.facebook.com/kulturologiyaMDU/posts/2585405238337771
https://www.facebook.com/kulturologiyaMDU/posts/2585405238337771


771 студентів. 

Інформаційна, 

бібліотечна та 

архівна справа 

Другий 

(магістерський) 

Сивак О. А., 

доцент 

кафедри 

культурології 

та 

інформаційної 

діяльності 

27.09.2019 

 

Якість 

викладання 

дисциплін 

Компетенції 

випускників 

 

Кібкало Н.А. 

Засідання СНТ «Перспективи 

розвитку бібліотек» 

http://mdu.in.ua/news/studentski_

naukovi_tovaristva_mdu_kontent

_i_paradigma_proveli_zasidannja

_do_dnja_bibliotek/2019-09-27-

3276 

 

Затверджено на 

засіданні кафедри 

(протокол №10 від 

14.01.2019) 

Обговорили 

компетенції якими 

мають володіти 

майбутні 

випускники для 

працевлаштування 

в бібліотечних 

установах  

17.10.2019 

Якість 

викладання 

дисциплін 

Скиба А.А. 

 
СНТ «Парадигма», «Контент» 

Затверджено на 

засіданні кафедри 

(Протокол № 6 від 

19.11.2019) 

Обговорено 

можливості 

розширення 

дисциплін в ОП,, 

які формують у 

студентів легкі 

навички. 

 

15.11.2019 

 

Якість 

викладання 

дисциплін 

Компетенції 

випускників 

 

Трима Д. В., 

Капустнікова Н.

О., Лісогор В.О., 

Шакула А.П., 

Лісогор В.О. 

Василенко Ю.В. 

 

Науково-практична конференціїя 

«Траєкторія сталого розвитку 

українського суспільства: 

особистість і культура» 

http://mdu.in.ua/news/u_mdu_obg

ovorili_traektoriji_stalogo_rozvitk

u_ukrajinskogo_suspilstva/2019-

Затверджено на 

засіданні кафедри 

(Протокол № 6 від 

19.11.2019) 

 

https://www.facebook.com/kulturologiyaMDU/posts/2585405238337771
http://mdu.in.ua/news/studentski_naukovi_tovaristva_mdu_kontent_i_paradigma_proveli_zasidannja_do_dnja_bibliotek/2019-09-27-3276
http://mdu.in.ua/news/studentski_naukovi_tovaristva_mdu_kontent_i_paradigma_proveli_zasidannja_do_dnja_bibliotek/2019-09-27-3276
http://mdu.in.ua/news/studentski_naukovi_tovaristva_mdu_kontent_i_paradigma_proveli_zasidannja_do_dnja_bibliotek/2019-09-27-3276
http://mdu.in.ua/news/studentski_naukovi_tovaristva_mdu_kontent_i_paradigma_proveli_zasidannja_do_dnja_bibliotek/2019-09-27-3276
http://mdu.in.ua/news/studentski_naukovi_tovaristva_mdu_kontent_i_paradigma_proveli_zasidannja_do_dnja_bibliotek/2019-09-27-3276
http://mdu.in.ua/news/u_mdu_obgovorili_traektoriji_stalogo_rozvitku_ukrajinskogo_suspilstva/2019-11-15-3391?fbclid=IwAR2Qo2xPxw8zwgMBWbC9s_ya20BJ-E1m_ccfbmTRwLqwptns61m1kcFFQio
http://mdu.in.ua/news/u_mdu_obgovorili_traektoriji_stalogo_rozvitku_ukrajinskogo_suspilstva/2019-11-15-3391?fbclid=IwAR2Qo2xPxw8zwgMBWbC9s_ya20BJ-E1m_ccfbmTRwLqwptns61m1kcFFQio
http://mdu.in.ua/news/u_mdu_obgovorili_traektoriji_stalogo_rozvitku_ukrajinskogo_suspilstva/2019-11-15-3391?fbclid=IwAR2Qo2xPxw8zwgMBWbC9s_ya20BJ-E1m_ccfbmTRwLqwptns61m1kcFFQio


 

11-15-

3391?fbclid=IwAR2Qo2xPxw8zw

gMBWbC9s_ya20BJ-

E1m_ccfbmTRwLqwptns61m1kc

FFQio 

Обговорили 

структуру та зміст 

ОП та можливість 

розширення 

вибіркових 

дисциплін  

16.12.2019 

 

Якість 

викладання 

дисциплін 

Компетенції 

випускників 

 

Терещенко І.О. 

 

Зустріч зі стейкхолдером ПрАТ 

«МК «Азовсталь» 

http://history.mdu.in.ua/news/stud

enti_kafedri_kulturologiji_ta_infor

macijnoji_dijalnosti_zustrilisja_zi

_stejkkholderom_mk_azovstal_ine

soju_tereshhenko/2019-12-16-

93?fbclid=IwAR0TjcnI5G0FK5p9

V63ZY06ArxgftsaLYYEGioRsHp

85tHx7_yMH-3UF7mI 

Обговорили якість 

викладання 

дисциплін та 

компетенції 

студентів ІБАС які 

необхідні для 

працевлаштування 

в загальні відділи 

підприємств міста. 

25.02.2020 

Якість 

викладання 

дисциплін 

Компетенції 

випускників 

(легкі навички) 

Любінець Д.В., 

Перебийніс М.В. 

Зустріч з депутатами 

http://history.mdu.in.ua/news/vikla

dachi_aspiranti_ta_studenti_istoric

hnogo_fakultetu_mdu_zustrilis_z_

deputatom_verkhovnoji_radi_ukra

jini_lubincem_dmitrom_valerijovi

chem/2020-02-25-111 

Обговорили 

компетенції 

студентів які 

необхідні для 

працевлаштування 

секретаря депутатів 

рад. 

http://mdu.in.ua/news/u_mdu_obgovorili_traektoriji_stalogo_rozvitku_ukrajinskogo_suspilstva/2019-11-15-3391?fbclid=IwAR2Qo2xPxw8zwgMBWbC9s_ya20BJ-E1m_ccfbmTRwLqwptns61m1kcFFQio
http://mdu.in.ua/news/u_mdu_obgovorili_traektoriji_stalogo_rozvitku_ukrajinskogo_suspilstva/2019-11-15-3391?fbclid=IwAR2Qo2xPxw8zwgMBWbC9s_ya20BJ-E1m_ccfbmTRwLqwptns61m1kcFFQio
http://mdu.in.ua/news/u_mdu_obgovorili_traektoriji_stalogo_rozvitku_ukrajinskogo_suspilstva/2019-11-15-3391?fbclid=IwAR2Qo2xPxw8zwgMBWbC9s_ya20BJ-E1m_ccfbmTRwLqwptns61m1kcFFQio
http://mdu.in.ua/news/u_mdu_obgovorili_traektoriji_stalogo_rozvitku_ukrajinskogo_suspilstva/2019-11-15-3391?fbclid=IwAR2Qo2xPxw8zwgMBWbC9s_ya20BJ-E1m_ccfbmTRwLqwptns61m1kcFFQio
http://mdu.in.ua/news/u_mdu_obgovorili_traektoriji_stalogo_rozvitku_ukrajinskogo_suspilstva/2019-11-15-3391?fbclid=IwAR2Qo2xPxw8zwgMBWbC9s_ya20BJ-E1m_ccfbmTRwLqwptns61m1kcFFQio
http://history.mdu.in.ua/news/studenti_kafedri_kulturologiji_ta_informacijnoji_dijalnosti_zustrilisja_zi_stejkkholderom_mk_azovstal_inesoju_tereshhenko/2019-12-16-93?fbclid=IwAR0TjcnI5G0FK5p9V63ZY06ArxgftsaLYYEGioRsHp85tHx7_yMH-3UF7mI
http://history.mdu.in.ua/news/studenti_kafedri_kulturologiji_ta_informacijnoji_dijalnosti_zustrilisja_zi_stejkkholderom_mk_azovstal_inesoju_tereshhenko/2019-12-16-93?fbclid=IwAR0TjcnI5G0FK5p9V63ZY06ArxgftsaLYYEGioRsHp85tHx7_yMH-3UF7mI
http://history.mdu.in.ua/news/studenti_kafedri_kulturologiji_ta_informacijnoji_dijalnosti_zustrilisja_zi_stejkkholderom_mk_azovstal_inesoju_tereshhenko/2019-12-16-93?fbclid=IwAR0TjcnI5G0FK5p9V63ZY06ArxgftsaLYYEGioRsHp85tHx7_yMH-3UF7mI
http://history.mdu.in.ua/news/studenti_kafedri_kulturologiji_ta_informacijnoji_dijalnosti_zustrilisja_zi_stejkkholderom_mk_azovstal_inesoju_tereshhenko/2019-12-16-93?fbclid=IwAR0TjcnI5G0FK5p9V63ZY06ArxgftsaLYYEGioRsHp85tHx7_yMH-3UF7mI
http://history.mdu.in.ua/news/studenti_kafedri_kulturologiji_ta_informacijnoji_dijalnosti_zustrilisja_zi_stejkkholderom_mk_azovstal_inesoju_tereshhenko/2019-12-16-93?fbclid=IwAR0TjcnI5G0FK5p9V63ZY06ArxgftsaLYYEGioRsHp85tHx7_yMH-3UF7mI
http://history.mdu.in.ua/news/studenti_kafedri_kulturologiji_ta_informacijnoji_dijalnosti_zustrilisja_zi_stejkkholderom_mk_azovstal_inesoju_tereshhenko/2019-12-16-93?fbclid=IwAR0TjcnI5G0FK5p9V63ZY06ArxgftsaLYYEGioRsHp85tHx7_yMH-3UF7mI
http://history.mdu.in.ua/news/studenti_kafedri_kulturologiji_ta_informacijnoji_dijalnosti_zustrilisja_zi_stejkkholderom_mk_azovstal_inesoju_tereshhenko/2019-12-16-93?fbclid=IwAR0TjcnI5G0FK5p9V63ZY06ArxgftsaLYYEGioRsHp85tHx7_yMH-3UF7mI
http://history.mdu.in.ua/news/studenti_kafedri_kulturologiji_ta_informacijnoji_dijalnosti_zustrilisja_zi_stejkkholderom_mk_azovstal_inesoju_tereshhenko/2019-12-16-93?fbclid=IwAR0TjcnI5G0FK5p9V63ZY06ArxgftsaLYYEGioRsHp85tHx7_yMH-3UF7mI
http://history.mdu.in.ua/news/vikladachi_aspiranti_ta_studenti_istorichnogo_fakultetu_mdu_zustrilis_z_deputatom_verkhovnoji_radi_ukrajini_lubincem_dmitrom_valerijovichem/2020-02-25-111
http://history.mdu.in.ua/news/vikladachi_aspiranti_ta_studenti_istorichnogo_fakultetu_mdu_zustrilis_z_deputatom_verkhovnoji_radi_ukrajini_lubincem_dmitrom_valerijovichem/2020-02-25-111
http://history.mdu.in.ua/news/vikladachi_aspiranti_ta_studenti_istorichnogo_fakultetu_mdu_zustrilis_z_deputatom_verkhovnoji_radi_ukrajini_lubincem_dmitrom_valerijovichem/2020-02-25-111
http://history.mdu.in.ua/news/vikladachi_aspiranti_ta_studenti_istorichnogo_fakultetu_mdu_zustrilis_z_deputatom_verkhovnoji_radi_ukrajini_lubincem_dmitrom_valerijovichem/2020-02-25-111
http://history.mdu.in.ua/news/vikladachi_aspiranti_ta_studenti_istorichnogo_fakultetu_mdu_zustrilis_z_deputatom_verkhovnoji_radi_ukrajini_lubincem_dmitrom_valerijovichem/2020-02-25-111
http://history.mdu.in.ua/news/vikladachi_aspiranti_ta_studenti_istorichnogo_fakultetu_mdu_zustrilis_z_deputatom_verkhovnoji_radi_ukrajini_lubincem_dmitrom_valerijovichem/2020-02-25-111

