
   
 

   
 

Моніторинг освітніх програм 2020-2021 н. р. 

 

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

програм в Маріупольському державному університеті та на підставі проведених опитувань, 

зустрічей зі стейкхолдерами, а також інших елементів вивчення ефективності функціонування 

освітніх програм в МДУ був проведений їх моніторинг групами забезпечення спеціальностей під 

головуванням гарантів освітніх програм. 

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 

Відповідність визначених форм та 

методів навчання і викладання 

1. Опитування, можливі фокус-групи: 
- чи потрібний даний компонент,  



   
 

   
 

та 

викладанн

я на ОП 

досягненню програмних результатів 

навчання 
- 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 

(навчально

-

методичне, 

інформацій

не та 

матеріальн

о-технічне 

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, 

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 

Інформаційне забезпечення 

спеціальності відповідно до Ліцензійних 

умов; інформаційне забезпечення 

освітніх компонентів ОП (в т.ч. 

вибіркових)  
Задоволення  потреб та інтересів 

здобувачів вищої освіти ОП створеним 

МДУ освітнім середовищем 



   
 

   
 

забезпечен

ня ОП) 
дискримінації, сексуальні домагання, корупцію тощо), яка 

є доступною для всіх учасників освітнього процесу та 

послідовно дотримується під час реалізації ОП. 

Здійснений моніторинг освітніх програм є підставою для прийняття одного з декількох 

можливих рішень, а саме: оновлення та/або удосконалення, модернізація, закриття та/або розробка 

якісно нової освітньої програми. 

Таким чином, результат моніторингу освітніх програм у 2020-2021 н. р. представлені у розрізі 

факультетів у Додатках 1,2,3,4,5. 



   
 

   
 

Додаток 1 

Результати моніторингу освітніх програм  у 2020-2021 н. р. факультету іноземних мов 
Назва ОП, 

рівень ВО 

Гарант ОП Дата 

проведеного 

моніторингу 

Критерій Учасники Методика 

вимірювання 

Які заходи були 

проведені 

Результат моніторингу* 

Кафедра англійської філології 

Філологія. Мова 

та література 

(англійська) 

 

Перший 

(бакалаврський) 

рівень 

Федорова Ю.Г.,  

к. філол. н., 

доцент 

Вересень 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Жовтень 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Контингент 

здобувачів вищої 

освіти ОП 

2. Структура та 

зміст ОП 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Структура та 

зміст ОП 

 

 

 

 

 

 

 

Гарант ОП, 

здобувачі 

вищої освіти, 

випускники, 

НПП, 

абітурієнти, 

роботодавці 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Гарант ОП, 

здобувачі 

вищої освіти, 

випускники, 

НПП, 

абітурієнти, 

роботодавці 

 

1. Аналіз показників: 

кількість вступників; 

кількість випускників 

2. Опитування (фокус 

групи) стосовно:  

-виявлення цілей та 

програмних 

результатів навчання, 

що не відбивають 

тенденцій розвитку 

спеціальності та 

ринку праці, 

галузевий та 

регіональний 

контекст. 

3. Аналіз отриманих 

результатів 

опитувань. 

4. Аналіз структури та 

змісту робочих 

програм спеціальних 

(фахових) ОК за ОП. 
 

 
 

1. Аналіз показників: 

кількість вступників; 

кількість випускників 

2. Опитування (фокус 

групи) стосовно:  

-виявлення цілей та 

програмних 

результатів навчання, 

Анкетування (Google 

Forms), усне 

опитування 

внутрішніх і 

зовнішніх 

стейкхолдерів 

(здобувачі, НПП, 

випускники, 

абітурієнти, 

роботодавці). 

Також на засіданні 

кафедри англійської 

філології було 

розглянуто питання 

щодо відповідності 

структури та змісту 

спеціальних 

(фахових) освітніх 

компонентів та 

програмних 

результатів в 

робочих програмах 

навчальних  

дисциплін. 

 

Зустріч зі 

стейкхолдерами (26 

вересня 2020р.) 

 

 

 

 

 

Протокол засідання 

кафедри АФ № 2 від  
15.09.2020 

Рішення: оновити зміст 

робочих програм 

навчальних дисциплін  

спеціальних (фахових) ОК 

згідно до особливості ОП.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Протокол засідання 

кафедри АФ №3 від 

20.10.2020 

Рішення: оновити та 

розширити освітні 

компоненти ОП; провести 

анкетування здобувачів 



   
 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Листопад 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Березень  

2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Структура та 

зміст ОП 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Структура та 

зміст ОП:  

- дотримання в 

ОП структурно-

логічної схеми 

підготовки, які у 

сукупності 

дозволяють 

 
 

 

 

 

 

 

 

Гарант ОП, 

здобувачі 

вищої освіти, 

випускники, 

НПП, 

абітурієнти, 

роботодавці 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гарант ОП, 

здобувачі 

вищої освіти, 

випускники, 

НПП,  

роботодавці 

 

що не відбивають 

тенденцій розвитку 

спеціальності та 

ринку праці, 

галузевий та 

регіональний 

контекст. 

 

1. Опитування  (фокус 

групи) стосовно:  
- зрозумілості логіки 

траєкторії підготовки;  
- виявлення освітніх 

компонентів, для 

опанування яких 

відсутні попередньо 

сформовані 

компетентності;  
- 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). 
Опитування фокус-

груп, анкетування 

стейкхолдерів  та 

аналіз результатів 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Засідання фокус-

групи з розвитку та 

модернізації ОП (09 

листопада 2020 р.) 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зустріч зі 

стейкхолдерами з 

питань 

удосконалення та 

модернізації ОП 

Філологія та Середня 

вищої освіти з питань 

модернізації ОП.  

 

 

 

 

 

 

Протокол засідання 

кафедри АФ № 6 вiд 

17.11.2020 р.  

Рішення: Модернізація ОП 

через розширення змісту ОП 

і відкриття у 2021 р. ОП 

«Філологія (англійська, 

французька)» 

Протокол засідання НМК 

ФІМ, № 3 від 16.12.2020 р. 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протокол засідання 

кафедри АФ № 11 від 

16.03.2021 р. 

Рішення: обговорення змін 

у переліку обов’язкових 

компонент та збільшення 

кредитів на мовну та 

практичну підготовки згідно 



   
 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Квітень 2021  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Травень 2021 

 

 

 

 

 

досягти заявлених 

цілей, очікуваних 

результатів 

навчання та 

набуття 

компетентностей 

за даною ОП;  
-здобуття 

компетентностей, 

необхідних для 

подальшої 

професійної 

діяльності через 

практичну 

підготовку 

здобувачів вищої 

освіти. 
 1.Структура та 

зміст  

2. Якість навчання 

та викладання на 

ОП 
3. Кадрове 

забезпечення ОП  

4. Забезпеченість 

освітнього 

процесу 

ресурсами 

(навчально-

методичне, 

інформаційне та 

матеріально-

технічне 

забезпечення ОП) 
1.Структура та 

зміст  

2. Якість навчання 

та викладання на 

ОП 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Гарант ОП, 

здобувачі 

вищої освіти, 

випускники, 

НПП,  

роботодавці 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Гарант ОП, 

здобувачі 

вищої освіти,  

НПП,  

роботодавці 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Аналіз отриманих 

результатів 

проведення 

акредитації та 

висновків експертної 

комісії та ГЕР ОП 

МДУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Аналіз отриманих 

результатів в ході 

опитування 

здобувачів вищої 

освіта (3 та 4 березня 

2021) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Міжкафедральний 

науково-методичний 

семінар “Проблемні 

питання акредитації 

освітніх програм” 

(16,23,30 квітня 

2021р.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Засідання проєктної 

групи “Філологія” 

(05 травня 2021 р.) 

 

 

 

нормативних документів 

МДУ, а також включення до 

переліку вибіркових 

професійних навчальних 

дисциплін дисципліни з 

цифрової грамотності.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Протокол кафедри АФ № 

13 від 18.05.2021 р. 

Рішення: прийняти до 

уваги інформацію проф. 

Задорожньої-Княгницької 

Л.В.; гарантам ОП постійно 

відвідувати вебінари, 

слідкувати за 

рекомендаціями 

Національного агентства із 

забезпечення якості вищої 

освіти щодо освітнього 

процесу. 

 

 

 

 
Протокол засідання 

кафедри АФ № 13 від 

18.05.2021 

Рішення: затверджено 

перелік обов’язкових 

навчальних дисциплін 



   
 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Контингент 

здобувачів вищої 

освіти ОП 

2. Структура та 

зміст ОП 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Забезпеченість 

освітнього 

процесу 

ресурсами 

(навчально-

методичне, 

інформаційне та 

матеріально-

технічне 

забезпечення ОП) 

 

 

 
 

 

 

Гарант ОП, 

здобувачі 

вищої освіти, 

НПП,  

роботодавці 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гарант ОП, 

здобувачі 

вищої освіти, 

НПП,  

роботодавці 
 

 

 

 

освіти та 

стейкхолдерів 

 

 

 
 

1. Аналіз показників: 

кількість вступників; 

кількість випускників 

2. Опитування (фокус 

групи) стосовно:  

-виявлення цілей та 

програмних 

результатів навчання, 

що не відбивають 

тенденцій розвитку 

спеціальності та 

ринку праці, 

галузевий та 

регіональний 

контекст. 

3. Аналіз отриманих 

результатів 

опитувань. 

4. Аналіз структури та 

змісту робочих 

програм спеціальних 

(фахових) ОК за ОП. 
 

 
1.Опитування (фокус 

групи) стосовно:  

-виявлення цілей та 

програмних 

результатів навчання, 

що не відбивають 

тенденцій розвитку 

спеціальності та 

ринку праці, 

 

 

 

 

 

 

Анкетування (Google 

Forms), усне 

опитування 

внутрішніх і 

зовнішніх 

стейкхолдерів 

(здобувачі, НПП, 

випускники, 

абітурієнти, 

роботодавці). 

Також на засіданні 

кафедри англійської 

філології було 

розглянуто питання 

щодо відповідності 

структури та змісту 

спеціальних 

(фахових) освітніх 

компонентів та 

програмних 

результатів в 

робочих програмах 

навчальних  

дисциплін. 

Проведення 

методичного семінар 

з питань академічної 

доброчесності (06 

жовтня 2020р) 
 

 

 

 

циклу загальної підготовки 

(Рішення НМР МДУ 

протокол № 7 від 

07.05.2021р.) 

Філологія. Мова 

та література 

(англійська) 

 

Другий 

(магістерський) 

рівень 

Павленко О.Г.,  

д. філол. н., 

професор 

Вересень 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Жовтень 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протокол засідання 

кафедри АФ №2 від 

15.09.2020 

Рішення: оновити зміст 

робочих програм 

навчальних дисциплін  

спеціальних (фахових) ОК 

згідно до особливості ОП.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Протокол засідання 

кафедри АФ № 3 від 

15.10.2020р.  

Рішення: довести до відома 

здобувачів вищої освіти 

загальні положення про 

академічну доброчесність; 

сумлінно  
дотримуватися академічної 



   
 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Листопад 2020 

 

 

 
 

2. Якість навчання 

та викладання на 

ОП  

- відповідність 

визначених форм 

та методів 

навчання і 

викладання 

досягненню 

програмних 

результатів 

навчання -

відповідність 

освітніх 

компонентів 

вимогам 

студентоцентрова

ного 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 

Структура та 

зміст ОП 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Гарант ОП, 

здобувачі 

вищої освіти, 

випускники, 

галузевий та 

регіональний 

контекст. 

2. Аналіз отриманих 

результатів 

опитувань. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1.Опитування (фокус 

групи) стосовно:  

-виявлення цілей та 

програмних 

результатів навчання, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Засідання проєктної 

групи із модернізації 

ОП  
 

 

доброчесності в освітньому 

процесі. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Протокол засідання 

кафедри АФ № 4 від 

17.11.2020р.  
Рішення: запропонувати 

освітні компоненти в ОП, 

які розширюють цифрову 



   
 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Березень 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Квітень 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Структура та 

зміст  

2. Якість навчання 

та викладання на 

ОП 
3. Кадрове 

забезпечення ОП  

4. Забезпеченість 

освітнього 

процесу 

ресурсами 

(навчально-

методичне, 

інформаційне та 

матеріально-

технічне 

забезпечення ОП) 
 

1.Контингент 

здобувачів вищої 

освіти ОП 

2. Структура та 

зміст ОП 

 

 

 

 

 

 

 

НПП,  

роботодавці 

 

 

 

 

 

 

 
 

Гарант ОП, 

здобувачі 

вищої освіти, 

випускники, 

НПП,  

роботодавці 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Гарант ОП, 

здобувачі 

вищої освіти, 

випускники, 

НПП,  

роботодавці 
 

 

 

 

 

 

що не відбивають 

тенденцій розвитку 

спеціальності та 

ринку праці, 

галузевий та 

регіональний 

контекст. 

2. Аналіз отриманих 

результатів 

опитувань. 

1.Опитування (фокус 

групи) стосовно:  

-виявлення цілей та 

програмних 

результатів навчання, 

що не відбивають 

тенденцій розвитку 

спеціальності та 

ринку праці, 

галузевий та 

регіональний 

контекст. 

2. Аналіз отриманих 

результатів 

опитувань. 
 

 
Аналіз отриманих 

результатів 

проведення 

акредитації та 

висновків експертної 

комісії та ГЕР ОП 

МДУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
Засідання проєктної 

групи із модернізації 

ОП 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Міжкафедральний 

науково-методичний 

семінар “Проблемні 

питання акредитації 

освітніх програм” 

(16,23,30 квітня 

2021р.) 

 

 

 

 

 

грамотність здобувачів 

вищої освіти 

 

 

 

 

 
 

 

 
Протокол засідання 

кафедри АФ № 11 від 

16.03.2021 р. 

Рішення: розширити блок 

професійної підготовки 

навчальними дисциплінами 

із цифрової грамотності з 

елементами прикладної 

лінгвістики;  

удосконалення ОП через 

перегляд освітніх 

компонентів відповідно до 

результатів роботи зі 

стейкхолдерами  

Протокол засідання НМК 

ФІМ № 5 від 17.03.2021 р. 

 

Протокол кафедри АФ № 

13 від 18.05.2021 р. 

Рішення: прийняти до 

уваги інформацію проф. 

Задорожньої-Княгницької 

Л.В.; гарантам ОП постійно 

відвідувати вебінари, 

слідкувати за 

рекомендаціями 

Національного агентства із 

забезпечення якості вищої 

освіти щодо освітнього 

процесу. 



   
 

   
 

Середня освіта. 

Мова і 

література 

(англійська) 

 

Перший 

(бакалаврський) 

рівень 

Бодик О.П.,  

к. філол. н., 

доцент 

Вересень 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Жовтень 

2020 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Структура та 

зміст ОП 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Контингент 

здобувачів вищої 

освіти ОП 

2. Структура та 

зміст ОП 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гарант ОП, 

здобувачі 

вищої освіти, 

випускники, 

НПП,  

роботодавці 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Гарант ОП, 

здобувачі 

вищої освіти, 

випускники, 

НПП,  

роботодавці 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Аналіз показників: 

кількість вступників; 

кількість випускників 

2. Опитування (фокус 

групи) стосовно:  

-виявлення цілей та 

програмних 

результатів навчання, 

що не відбивають 

тенденцій розвитку 

спеціальності та 

ринку праці, 

галузевий та 

регіональний 

контекст. 

3. Аналіз отриманих 

результатів 

опитувань. 

4. Аналіз структури та 

змісту робочих 

програм спеціальних 

(фахових) ОК за ОП. 
 

 
1. Опитування  (фокус 

групи) стосовно:  
- зрозумілості логіки 

траєкторії підготовки;  
- виявлення освітніх 

компонентів, для 

опанування яких 

відсутні попередньо 

сформовані 

компетентності;  
- виявлення цілей та 

програмних 

результатів навчання, 

що не відбивають 

тенденцій розвитку 

Анкетування (Google 

Forms), усне 

опитування 

внутрішніх і 

зовнішніх 

стейкхолдерів 

(здобувачі, НПП, 

випускники, 

абітурієнти, 

роботодавці). 

Також на засіданні 

кафедри англійської 

філології було 

розглянуто питання 

щодо відповідності 

структури та змісту 

спеціальних 

(фахових) освітніх 

компонентів та 

програмних 

результатів в 

робочих програмах 

навчальних  

дисциплін. 
 
Зустріч зі 

стейкхолдерами (26 

вересня 2020р.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протокол засідання 

кафедри АФ №2 від 

15.09.2020 

Рішення: оновити зміст 

робочих програм 

навчальних дисциплін  

спеціальних (фахових) ОК 

згідно до особливості ОП.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Протокол засідання 

кафедри АФ № 3 вiд 

20.10.2020 р. 

Рішення: оновити та 

розширити освітні 

компоненти ОП; провести 

анкетування здобувачів 

вищої освіти з питань 

модернізації ОП. 

 

 
 

 

 

 



   
 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Листопад 2020 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Березень 

2021  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Контингент 

здобувачів вищої 

освіти ОП 

2. Структура та 

зміст ОП 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Структура та 

зміст ОП:  

- дотримання в 

ОП структурно-

логічної схеми 

підготовки, які у 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Гарант ОП, 

здобувачі 

вищої освіти, 

випускники, 

НПП,  

роботодавці 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Гарант ОП, 

здобувачі 

вищої освіти, 

випускники, 

НПП,  

роботодавці 
 

спеціальності та 

ринку праці, 

галузевий та 

регіональний 

контекст; 
-відповідність 

результатів навчання 

ОП  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 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) 
1. Опитування  (фокус 

групи) стосовно:  
- зрозумілості логіки 

траєкторії підготовки;  
- виявлення освітніх 

компонентів, для 

опанування яких 

 

 

 

 

 

 

 

 
Засідання проєктної 

групи з розвитку та 

модернізації ОП (09 

листопада 2020 р.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Зустріч зі 

стейкхолдерами (3 та 

4 березня 2021) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протокол засідання 

кафедри АФ № 6 вiд 

17.11.2020 р.  

Рішення: Модернізація ОП 

через розширення змісту 

ОП і відкриття у 2021 р. ОП 

«Середня освіта. Англійська 

і німецька мови, зарубіжна 

література» 

Протокол засідання НМК 

ФІМ № 3 від 16.12.2020 р 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Протокол засідання 

кафедри АФ № 11 від 

16.03.2021 р. 

Рішення: обговорення змін 

у переліку обов’язкових 

компонент та збільшення 

кредитів на мовну та 



   
 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Квітень 2021  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Травень 2021 

 

сукупності 

дозволяють 

досягти заявлених 

цілей, очікуваних 

результатів 

навчання та 

набуття 

компетентностей 

за даною ОП;  
-здобуття 

компетентностей, 

необхідних для 

подальшої 

професійної 

діяльності через 

практичну 

підготовку 

здобувачів вищої 

освіти. 
 

1.Структура та 

зміст  

2. Якість навчання 

та викладання на 

ОП 
3. Кадрове 

забезпечення ОП  

4. Забезпеченість 

освітнього 

процесу 

ресурсами 

(навчально-

методичне, 

інформаційне та 

матеріально-

технічне 

забезпечення ОП) 
 

1.Структура та 

зміст  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Гарант ОП, 

здобувачі 

вищої освіти, 

випускники, 

НПП,  

роботодавці 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Гарант ОП, 

здобувачі 

відсутні попередньо 

сформовані 

компетентності;  
- 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) 
 

 

 
Аналіз отриманих 

результатів проведення 

акредитації та 

висновків експертної 

комісії та ГЕР ОП 

МДУ 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аналіз отриманих 

результатів в ході 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Міжкафедральний 

науково-методичний 

семінар “Проблемні 

питання акредитації 

освітніх програм” 

(16,23,30 квітня 

2021р.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Засідання проєктної 

групи “Середня 

практичну підготовки згідно 

нормативних документів 

МДУ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Протокол кафедри АФ № 

13 від 18.05.2021 р. 

Рішення: прийняти до 

уваги інформацію проф. 

Задорожньої-Княгницької 

Л.В.; гарантам ОП постійно 

відвідувати вебінари, 

слідкувати за 

рекомендаціями 

Національного агентства із 

забезпечення якості вищої 

освіти щодо освітнього 

процесу. 

 

  

 

 

 
Протокол засідання 

кафедри АФ № 13 від 



   
 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Якість навчання 

та викладання на 

ОП 
3. Кадрове 

забезпечення ОП 

 

 

 

 

 

 

1.Контингент 

здобувачів вищої 

освіти ОП 

2. Структура та 

зміст ОП 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Забезпеченість 

освітнього 

процесу 

ресурсами 

(навчально-

вищої освіти, 

випускники, 

НПП,  

роботодавці 
 

 

 

 

 

 

 
Гарант ОП, 

здобувачі 

вищої освіти, 

випускники, 

НПП,  

роботодавці 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Гарант ОП, 

здобувачі 

вищої освіти,  

НПП,  

роботодавці 

опитування 

здобувачів вищої 

освіти та 

стейкхолдерів 

 
 

 

 

 

 

 
1. Аналіз показників: 

кількість вступників; 

кількість випускників 

2. Опитування (фокус 

групи) стосовно:  

-виявлення цілей та 

програмних 

результатів навчання, 

що не відбивають 

тенденцій розвитку 

спеціальності та 

ринку праці, 

галузевий та 

регіональний 

контекст 
 

 

 

 

 

 

 

 
1.Опитування (фокус 

групи) стосовно:  

-виявлення цілей та 

програмних 

результатів навчання, 

що не відбивають 

освіта” (05 травня 

2021 р.) 

 

 

 

 

 

 

 

 
Анкетування (Google 

Forms), усне 

опитування 

внутрішніх і 

зовнішніх 

стейкхолдерів 

(здобувачі, НПП, 

випускники, 

абітурієнти, 

роботодавці). 

Також на засіданні 

кафедри англійської 

філології було 

розглянуто питання 

щодо відповідності 

структури та змісту 

спеціальних 

(фахових) освітніх 

компонентів та 

програмних 

результатів в 

робочих програмах 

навчальних  

дисциплін 

Проведення 

методичного семінар 

з питань академічної 

доброчесності (06 

жовтня 2020р) 

18.05.2021 

Рішення: затвердити 

перелік обов’язкових 

навчальних дисциплін 

циклу загальної підготовки 

(Рішення НМР МДУ 

протокол № 7 від 

07.05.2021р.) 

 

Середня освіта. 

Мова і 

література 

(англійська) 

 

Другий 

(магістерський) 

рівень 

Яблоков С.В., 

к. пед. н., доцент 

Вересень 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Жовтень 2020 

 

 

 

 

Протокол засідання 

кафедри АФ №2 від 

15.09.2020 

Рішення: оновити зміст 

робочих програм 

навчальних дисциплін  

спеціальних (фахових) ОК 

згідно до особливості ОП. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протокол засідання 

кафедри АФ № 3 від 

15.10.2020р.  

Рішення: довести до відома 

здобувачів вищої освіти 



   
 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Березень 2021 

методичне, 

інформаційне та 

матеріально-

технічне 

забезпечення ОП) 

2. Якість навчання 

та викладання на 

ОП  

- відповідність 

визначених форм 

та методів 

навчання і 

викладання 

досягненню 

програмних 

результатів 

навчання -

відповідність 

освітніх 

компонентів 

вимогам 

студентоцентрова

ного 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

тенденцій розвитку 

спеціальності та 

ринку праці, 

галузевий та 

регіональний 

контекст. 

2. Аналіз отриманих 

результатів 

опитувань. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

загальні положення про 

академічну доброчесність; 

сумлінно  
дотримуватися академічної 

доброчесності в освітньому 

процесі. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протокол засідання 



   
 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Квітень 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Структура та 

зміст ОП 

2. Якість навчання 

та викладання на 

ОП 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Структура та 

зміст  

2. Якість навчання 

та викладання на 

ОП 
3. Кадрове 

забезпечення ОП  

4. Забезпеченість 

освітнього 

процесу 

ресурсами 

(навчально-

методичне, 

інформаційне та 

матеріально-

технічне 

забезпечення ОП 

Гарант ОП, 

здобувачі 

вищої освіти, 

випускники,  

НПП,  

роботодавці 

 

 

 

 

 

 

 

 
Гарант ОП, 

здобувачі 

вищої освіти, 

НПП,  

роботодавці 

 

1.Опитування (фокус 

групи) стосовно:  

-виявлення цілей та 

програмних 

результатів навчання, 

що не відбивають 

тенденцій розвитку 

спеціальності та 

ринку праці, 

галузевий та 

регіональний 

контекст. 

2. Аналіз отриманих 

результатів опитувань 
 

Аналіз отриманих 

результатів 

проведення 

акредитації та 

висновків експертної 

комісії та ГЕР ОП 

МДУ 

 

Зустріч зі 

стейкхолдерами 

( 3 та 4 березня 2021 

р.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Міжкафедральний 

науково-методичний 

семінар “Проблемні 

питання акредитації 

освітніх програм” 

(16,23,30 квітня 

2021р.) 

 

кафедри АФ №11 від 

16.03.2021 

Удосконалення ОП через 

перегляд освітніх 

компонентів відповідно до 

результатів роботи зі 

стейкхолдерами  

Протокол засідання НМК 

ФІМ № 5 від 17.03.2021 р. 

 
 

 

 

 

Протокол кафедри АФ № 

13 від 18.05.2021 р. 

Рішення: прийняти до 

уваги інформацію проф. 

Задорожньої-Княгницької 

Л.В.; гарантам ОП постійно 

відвідувати вебінари, 

слідкувати за 

рекомендаціями 

Національного агентства із 

забезпечення якості вищої 

освіти щодо освітнього 

процесу. 
 

Кафедра німецької та французької філології 

Філологія. Мова 

та література 

(німецька) 

 

Перший 

(бакалаврський) 

рівень 

Марченко М.О., 

старший 

викладач  

Вересень 2020 Якість навчання 

та викладання на 

ОП 

Гарант ОП, 

НПП, 

здобувачі 

вищої освіти, 

випускники. 
 

Опитування 

здобувачів, чи 

усвідомлюють вони, 

які компетентності 

сформував той чи 

інший освітній 

компонент, наскільки 

той чи інший освітній 

Усне опитування 

внутрішніх 

стейкхолдерів 

(здобувачі, НПП, 

випускники) 
Обговорення на 

засіданні кафедри 

німецької та 

Протокол засідання 

кафедри НФФ № 3 від   
 15.09.2020  
Рішення: оновити зміст 

робочих програм 

навчальних дисциплін  

спеціальних (фахових) ОК 



   
 

   
 

компонент стосується 

даної ОП 
 

французької 

філології щодо 

відповідності 

структури та змісту 

спеціальних 

(фахових) освітніх 

компонентів та 

програмних 

результатів в 

робочих програмах 

навчальних  
дисциплін. 

відповідно до 

компетентностей та 

результатів навчання в ОП. 

Жовтень 2020 Задоволення 

потреб та 

інтересів 

здобувачів вищої 

освіти ОП 

створеним МДУ 

освітнім 

середовищем.  
Контрольні 

заходи, 

оцінювання 

здобувачів вищої 

освіти та 

академічна 

доброчесність. 

Гарант ОП, 

здобувачі 

вищої освіти,  
НПП 

Опитування   

стосовно  
відповідності 

результатів навчання 

ОП  стандарту вищої 

освіти. 
Аналіз отриманих 

результатів 

опитувань 

Проведення семінару 

з питань академічної 

доброчесності (13 

жовтня 2020р): 

http://flf.mdu.in.ua/ne

ws/kafedra_nimeckoji

_ta_francuzkoji_filolo

giji_provela_seminar_

z_akademichnoji_dobr

ochesnosti/2020-10-

15-137 

Протокол засідання 

кафедри НФФ №5 вiд 

29.10.2020 р.  
Рішення:  інформувати 

учасників освітнього 

процесу про академічну 

доброчесність; сумлінно  
дотримуватися академічної 

доброчесності в освітньому 

процесі. 

 

Листопад 2020 1.Контингент 

здобувачів вищої 

освіти ОП 
2. Структура та 

зміст ОП 
 

Гарант ОП, 

здобувачі 

вищої освіти, 

випускники, 
НПП, 

абітурієнти, 

роботодавці 

Аналіз показників: 

кількість вступників;  
2. Опитування  (фокус 

групи) стосовно:   
- зрозумілості логіки 

траєкторії підготовки;   
- виявлення освітніх 

компонентів, для 

опанування яких 

відсутні попередньо 

сформовані 

компетентності;   

Анкетування (Google 

Forms), усне 

опитування 

внутрішніх і 

зовнішніх 

стейкхолдерів 

(здобувачі, НПП, 

випускники), 

Засідання фокус-

групи з розвитку та 

модернізації ОП (09 

листопада 2020 р.) 

Протокол засідання 

кафедри НФФ № 6 вiд 

17.11.2020 р.  
Модернізація ОП через 

розширення змісту ОП і 

відкриття у 2021 р. ОП 

«Філологія (німецька, 

англійська)» 
Протокол засідання НМК 

ФІМ, № 3 від 16.12.2020 р 
 

http://flf.mdu.in.ua/news/kafedra_nimeckoji_ta_francuzkoji_filologiji_provela_seminar_z_akademichnoji_dobrochesnosti/2020-10-15-137
http://flf.mdu.in.ua/news/kafedra_nimeckoji_ta_francuzkoji_filologiji_provela_seminar_z_akademichnoji_dobrochesnosti/2020-10-15-137
http://flf.mdu.in.ua/news/kafedra_nimeckoji_ta_francuzkoji_filologiji_provela_seminar_z_akademichnoji_dobrochesnosti/2020-10-15-137
http://flf.mdu.in.ua/news/kafedra_nimeckoji_ta_francuzkoji_filologiji_provela_seminar_z_akademichnoji_dobrochesnosti/2020-10-15-137
http://flf.mdu.in.ua/news/kafedra_nimeckoji_ta_francuzkoji_filologiji_provela_seminar_z_akademichnoji_dobrochesnosti/2020-10-15-137
http://flf.mdu.in.ua/news/kafedra_nimeckoji_ta_francuzkoji_filologiji_provela_seminar_z_akademichnoji_dobrochesnosti/2020-10-15-137
http://flf.mdu.in.ua/news/kafedra_nimeckoji_ta_francuzkoji_filologiji_provela_seminar_z_akademichnoji_dobrochesnosti/2020-10-15-137


   
 

   
 

- 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) 
3. Аналіз отриманих 

результатів 

опитувань 
Січень-лютий 

2021 
Задоволення 

потреб та 

інтересів 

здобувачів вищої 

освіти ОП 

створеним МДУ 

освітнім 

середовищем.  

Контрольні 

заходи, 

оцінювання 

здобувачів вищої 

освіти та 

академічна 

доброчесність. 

Гарант ОП, 

здобувачі 

вищої освіти, 

НПП 

Опитування фокус-

груп та аналіз 

результатів 

Міжкафедральний 

науково-практичний 

семінар факультету 

іноземних мов на 

тему «Етичний 

кодекс 

Маріупольського 

державного 

університету» (30 

січня 2021): 

http://flf.mdu.in.ua/ne

ws/vikladachi_ta_zdo

buvachi_vishhoji_osvi

ti_inozemnikh_mov_o

bgovorili_etichnij_kod

eks_mdu/2021-01-30-

173  

Протокол засідання 

кафедри НФФ №9 вiд 

22.02.2021 р.  
Рішення:  дотримуватися  

норм та правил Етичного 

кодексу, який прийнято в 

Маріупольському 

державному університеті, 

зокрема дотримання 

морально-етичних засад 

учасниками освітнього 

процесу в Маріупольському 

державному університеті та 

інформувати учасників 

освітнього процесу про 

діючі в МДУ загальні 

морально-етичні засади 

діяльності МДУ. 

 
Березень 2021 Структура та 

зміст ОП:   
- дотримання в 

ОП структурно-

Гарант ОП, 

завідувач 

кафедри, 

здобувачі 

1.Опитування  (фокус 

групи) стосовно:   
- зрозумілості логіки 

траєкторії підготовки;   

Зустріч зі 

стейкхолдерами 

освітньої програми: 

http://flf.mdu.in.ua/ne

Протокол засідання 

кафедри НФФ №10 
від 16.03.2021 

http://flf.mdu.in.ua/news/vikladachi_ta_zdobuvachi_vishhoji_osviti_inozemnikh_mov_obgovorili_etichnij_kodeks_mdu/2021-01-30-173
http://flf.mdu.in.ua/news/vikladachi_ta_zdobuvachi_vishhoji_osviti_inozemnikh_mov_obgovorili_etichnij_kodeks_mdu/2021-01-30-173
http://flf.mdu.in.ua/news/vikladachi_ta_zdobuvachi_vishhoji_osviti_inozemnikh_mov_obgovorili_etichnij_kodeks_mdu/2021-01-30-173
http://flf.mdu.in.ua/news/vikladachi_ta_zdobuvachi_vishhoji_osviti_inozemnikh_mov_obgovorili_etichnij_kodeks_mdu/2021-01-30-173
http://flf.mdu.in.ua/news/vikladachi_ta_zdobuvachi_vishhoji_osviti_inozemnikh_mov_obgovorili_etichnij_kodeks_mdu/2021-01-30-173
http://flf.mdu.in.ua/news/vikladachi_ta_zdobuvachi_vishhoji_osviti_inozemnikh_mov_obgovorili_etichnij_kodeks_mdu/2021-01-30-173
http://flf.mdu.in.ua/news/vikladachi_ta_zdobuvachi_vishhoji_osviti_inozemnikh_mov_obgovorili_etichnij_kodeks_mdu/2021-01-30-173
http://flf.mdu.in.ua/news/zustrich_garantiv_osvitnikh_program_kafedri_anglijskoji_filologiji_ta_kafedri_nimeckoji_ta_francuzkoji_filologiji_stejkkholderiv_vipusknikiv_ta/2021-03-05-186


   
 

   
 

логічної схеми 

підготовки, які у 

сукупності 

дозволяють 

досягти заявлених 

цілей, очікуваних 

результатів 

навчання та 

набуття 

компетентностей 

за даною ОП;   
-здобуття 

компетентностей, 

необхідних для 

подальшої 

професійної 

діяльності через 

практичну 

підготовку 

здобувачів вищої 

освіти. 

 

вищої освіти, 

випускники, 
НПП, 

стейкхолдери 

- виявлення освітніх 

компонентів, для 

опанування яких 

відсутні попередньо 

сформовані 

компетентності;   
- 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 

ws/zustrich_garantiv_

osvitnikh_program_ka

fedri_anglijskoji_filol

ogiji_ta_kafedri_nime

ckoji_ta_francuzkoji_f

ilologiji_stejkkholderi

v_vipusknikiv_ta/202

1-03-05-186 

Удосконалення ОП 

«Філологія (німецька, 

англійська)» згідно з 

рекомендаціями 

стейкхолдерів, внести 

пропозиції  відмовитися від 

деяких навчальних 

дисциплін циклу загальної 

підготовки на користь 

мовної та методичної 

підготовки 
Протокол засідання НМК 

ФІМ № 5 від 17.03.2021 р. 

Квітень-

травень 2021 
1.Структура та 

зміст ОП 
2. Якість 

навчання та 

викладання на ОП 
3. Кадрове 

забезпечення ОП  
4. Забезпеченість 

освітнього 

процесу 

ресурсами 

(навчально-

методичне, 

інформаційне та 

матеріально-

технічне 

забезпечення ОП) 

Гарант ОП, 

завідувач 

кафедри,  
НПП 

Аналіз отриманих 

результатів 

проведення 

акредитації освітніх 

програм кафедри 

педагогіки та освіти  

та висновків 

експертної комісії та 

ГЕР 
 

Міжкафедральний 

науково-методичний 

семінар “Проблемні 

питання акредитації 

освітніх програм” 
(16,23,30 квітня 

2021р.): 

http://flf.mdu.in.ua/ne

ws/mizhkafedralnij_se

minar_z_pitan_pidgot

ovki_do_akreditaciji_

osvitnikh_program/20

21-04-30-234 

Протокол кафедри НФФ 

№ 12 від 18.05.2021 р. 
Рішення: прийняти до 

уваги інформацію проф. 

Задорожньої-Княгницької 

Л.В.; гарантам ОП постійно 

відвідувати вебінари, 

слідкувати за  

рекомендаціями 

Національного агентства із 

забезпечення якості вищої 

освіти щодо освітнього 

процесу 

http://flf.mdu.in.ua/news/zustrich_garantiv_osvitnikh_program_kafedri_anglijskoji_filologiji_ta_kafedri_nimeckoji_ta_francuzkoji_filologiji_stejkkholderiv_vipusknikiv_ta/2021-03-05-186
http://flf.mdu.in.ua/news/zustrich_garantiv_osvitnikh_program_kafedri_anglijskoji_filologiji_ta_kafedri_nimeckoji_ta_francuzkoji_filologiji_stejkkholderiv_vipusknikiv_ta/2021-03-05-186
http://flf.mdu.in.ua/news/zustrich_garantiv_osvitnikh_program_kafedri_anglijskoji_filologiji_ta_kafedri_nimeckoji_ta_francuzkoji_filologiji_stejkkholderiv_vipusknikiv_ta/2021-03-05-186
http://flf.mdu.in.ua/news/zustrich_garantiv_osvitnikh_program_kafedri_anglijskoji_filologiji_ta_kafedri_nimeckoji_ta_francuzkoji_filologiji_stejkkholderiv_vipusknikiv_ta/2021-03-05-186
http://flf.mdu.in.ua/news/zustrich_garantiv_osvitnikh_program_kafedri_anglijskoji_filologiji_ta_kafedri_nimeckoji_ta_francuzkoji_filologiji_stejkkholderiv_vipusknikiv_ta/2021-03-05-186
http://flf.mdu.in.ua/news/zustrich_garantiv_osvitnikh_program_kafedri_anglijskoji_filologiji_ta_kafedri_nimeckoji_ta_francuzkoji_filologiji_stejkkholderiv_vipusknikiv_ta/2021-03-05-186
http://flf.mdu.in.ua/news/zustrich_garantiv_osvitnikh_program_kafedri_anglijskoji_filologiji_ta_kafedri_nimeckoji_ta_francuzkoji_filologiji_stejkkholderiv_vipusknikiv_ta/2021-03-05-186
http://flf.mdu.in.ua/news/zustrich_garantiv_osvitnikh_program_kafedri_anglijskoji_filologiji_ta_kafedri_nimeckoji_ta_francuzkoji_filologiji_stejkkholderiv_vipusknikiv_ta/2021-03-05-186
http://flf.mdu.in.ua/news/mizhkafedralnij_seminar_z_pitan_pidgotovki_do_akreditaciji_osvitnikh_program/2021-04-30-234
http://flf.mdu.in.ua/news/mizhkafedralnij_seminar_z_pitan_pidgotovki_do_akreditaciji_osvitnikh_program/2021-04-30-234
http://flf.mdu.in.ua/news/mizhkafedralnij_seminar_z_pitan_pidgotovki_do_akreditaciji_osvitnikh_program/2021-04-30-234
http://flf.mdu.in.ua/news/mizhkafedralnij_seminar_z_pitan_pidgotovki_do_akreditaciji_osvitnikh_program/2021-04-30-234
http://flf.mdu.in.ua/news/mizhkafedralnij_seminar_z_pitan_pidgotovki_do_akreditaciji_osvitnikh_program/2021-04-30-234
http://flf.mdu.in.ua/news/mizhkafedralnij_seminar_z_pitan_pidgotovki_do_akreditaciji_osvitnikh_program/2021-04-30-234


   
 

   
 

Травень 2021 Структура та 

зміст 
 

Гарант ОП, 

завідувач 

кафедри 

Аналіз отриманих 

результатів в ході 

опитування 

здобувачів вищої 

освіти та 

стейкхолдерів 
 

Засідання проєктної 

групи “Філологія” 

(05 травня 2021 р.) 
 

Протокол засідання 

кафедри НФФ № 12 від 

18.05.2021 
Рішення: затверджено 

перелік обов’язкових 

навчальних дисциплін 

циклу загальної підготовки 

(Рішення НМР МДУ 

протокол № 7 від 

07.05.2021р.) 

 
Філологія. Мова 

та література 

(німецька)  

 

Другий 

(магістерський) 

рівень 

 
Гутнікова А.В., к. 

філол. н., доцент  

Вересень 2020 
 

Якість навчання 

та викладання на 

ОП 

Гарант ОП, 

НПП, 

здобувачі 

вищої освіти, 

випускники 

Опитування 

здобувачів, чи 

усвідомлюють вони, 

які компетентності 

сформував той чи 

інший освітній 

компонент, наскільки 

той чи інший освітній 

компонент стосується 

даної ОП 
 

Усне опитування 

внутрішніх 

стейкхолдерів 

(здобувачі, НПП, 

випускники) 
Обговорення на 

засіданні кафедри 

німецької та 

французької 

філології щодо 

відповідності 

структури та змісту 

спеціальних 

(фахових) освітніх 

компонентів та 

програмних 

результатів в 

робочих програмах 

навчальних  
дисциплін. 

Протокол засідання 

кафедри НФФ № 3 від   
 15.09.2020  
Рішення: оновлення змісту 

робочих програм 

навчальних дисциплін  

спеціальних (фахових) ОК 

відповідно до 

компетентностей та 

результатів навчання в ОП 

Жовтень 2020 Задоволення 

потреб та 

інтересів 

здобувачів вищої 

освіти ОП 

створеним МДУ 

освітнім 

середовищем.  

Контрольні 

заходи, 

Гарант ОП, 

здобувачі 

вищої освіти,  
НПП 

Опитування   

стосовно  
відповідності 

результатів навчання 

ОП  стандарту вищої 

освіти. 
Аналіз отриманих 

результатів опитувань 

Проведення семінару 

з питань академічної 

доброчесності (13 

жовтня 2020р): 

http://flf.mdu.in.ua/ne

ws/kafedra_nimeckoji

_ta_francuzkoji_filolo

giji_provela_seminar_

z_akademichnoji_dobr

Протокол засідання 

кафедри НФФ №5 вiд 

29.10.2020 р.  
Рішення:  інформувати 

учасників освітнього 

процесу про академічну 

доброчесність; сумлінно  
дотримуватися академічної 

доброчесності в освітньому 

процесі. 

http://flf.mdu.in.ua/news/kafedra_nimeckoji_ta_francuzkoji_filologiji_provela_seminar_z_akademichnoji_dobrochesnosti/2020-10-15-137
http://flf.mdu.in.ua/news/kafedra_nimeckoji_ta_francuzkoji_filologiji_provela_seminar_z_akademichnoji_dobrochesnosti/2020-10-15-137
http://flf.mdu.in.ua/news/kafedra_nimeckoji_ta_francuzkoji_filologiji_provela_seminar_z_akademichnoji_dobrochesnosti/2020-10-15-137
http://flf.mdu.in.ua/news/kafedra_nimeckoji_ta_francuzkoji_filologiji_provela_seminar_z_akademichnoji_dobrochesnosti/2020-10-15-137
http://flf.mdu.in.ua/news/kafedra_nimeckoji_ta_francuzkoji_filologiji_provela_seminar_z_akademichnoji_dobrochesnosti/2020-10-15-137


   
 

   
 

оцінювання 

здобувачів вищої 

освіти та 

академічна 

доброчесність. 

ochesnosti/2020-10-

15-137 

 

 

Січень-лютий 

2021 
Задоволення 

потреб та 

інтересів 

здобувачів вищої 

освіти ОП 

створеним МДУ 

освітнім 

середовищем.  
Контрольні 

заходи, 

оцінювання 

здобувачів вищої 

освіти та 

академічна 

доброчесність. 

Гарант ОП, 

здобувачі 

вищої освіти, 

НПП 

Опитування фокус-

груп та аналіз 

результатів 

Міжкафедральний 

науково-практичний 

семінар факультету 

іноземних мов на 

тему «Етичний 

кодекс 

Маріупольського 

державного 

університету» (30 

січня 2021): 

http://flf.mdu.in.ua/ne

ws/vikladachi_ta_zdo

buvachi_vishhoji_osvi

ti_inozemnikh_mov_o

bgovorili_etichnij_kod

eks_mdu/2021-01-30-

173  

Протокол засідання 

кафедри НФФ №9 вiд 

22.02.2021 р.  
Рішення:  дотримуватися  

норм та правил Етичного 

кодексу, який прийнято в 

Маріупольському 

державному університеті, 

зокрема дотримання 

морально-етичних засад 

учасниками освітнього 

процесу в Маріупольському 

державному університеті та 

інформувати учасників 

освітнього процесу про 

діючі в МДУ загальні 

морально-етичні засади 

діяльності МДУ. 

Філологія. Мова 

та література 

(німецька)  

 

Другий 

(магістерський) 

рівень 

Гутнікова А.В., к. 

філол. н., доцент  

Березень 2021 Структура та 

зміст ОП:   

- дотримання в 

ОП структурно-

логічної схеми 

підготовки, які у 

сукупності 

дозволяють 

досягти заявлених 

цілей, очікуваних 

результатів 

навчання та 

набуття 

компетентностей 

за даною ОП;   

-здобуття 

компетентностей, 

Гарант ОП, 

завідувач 

кафедри, 

здобувачі 

вищої освіти, 

випускники, 
НПП, 

стейкхолдери 

1.Опитування  (фокус 

групи) стосовно:   

- зрозумілості логіки 

траєкторії підготовки;   
- виявлення освітніх 

компонентів, для 

опанування яких 

відсутні попередньо 

сформовані 

компетентності;   
- виявлення цілей та 

програмних 

результатів навчання, 

що не відбивають 

тенденцій розвитку 

спеціальності та 

ринку праці, 

Анкетування (Google 

Forms), усне 

опитування 

внутрішніх і 

зовнішніх 

стейкхолдерів 

(здобувачі, НПП, 

випускники, 

абітурієнти, 

роботодавці) 

Зустріч зі 

стейкхолдерами 

освітньої програми: 

http://flf.mdu.in.ua/ne

ws/zustrich_garantiv_

osvitnikh_program_ka

fedri_anglijskoji_filol

Протокол засідання 

кафедри НФФ №10 

від 16.03.2021 

Оновлення ОП згідно 

результатів анкетування та 

рекомендацій стейкхолдерів 

Протокол засідання НМК 

ФІМ № 5 від 17.03.2021 р. 

http://flf.mdu.in.ua/news/kafedra_nimeckoji_ta_francuzkoji_filologiji_provela_seminar_z_akademichnoji_dobrochesnosti/2020-10-15-137
http://flf.mdu.in.ua/news/kafedra_nimeckoji_ta_francuzkoji_filologiji_provela_seminar_z_akademichnoji_dobrochesnosti/2020-10-15-137
http://flf.mdu.in.ua/news/vikladachi_ta_zdobuvachi_vishhoji_osviti_inozemnikh_mov_obgovorili_etichnij_kodeks_mdu/2021-01-30-173
http://flf.mdu.in.ua/news/vikladachi_ta_zdobuvachi_vishhoji_osviti_inozemnikh_mov_obgovorili_etichnij_kodeks_mdu/2021-01-30-173
http://flf.mdu.in.ua/news/vikladachi_ta_zdobuvachi_vishhoji_osviti_inozemnikh_mov_obgovorili_etichnij_kodeks_mdu/2021-01-30-173
http://flf.mdu.in.ua/news/vikladachi_ta_zdobuvachi_vishhoji_osviti_inozemnikh_mov_obgovorili_etichnij_kodeks_mdu/2021-01-30-173
http://flf.mdu.in.ua/news/vikladachi_ta_zdobuvachi_vishhoji_osviti_inozemnikh_mov_obgovorili_etichnij_kodeks_mdu/2021-01-30-173
http://flf.mdu.in.ua/news/vikladachi_ta_zdobuvachi_vishhoji_osviti_inozemnikh_mov_obgovorili_etichnij_kodeks_mdu/2021-01-30-173
http://flf.mdu.in.ua/news/vikladachi_ta_zdobuvachi_vishhoji_osviti_inozemnikh_mov_obgovorili_etichnij_kodeks_mdu/2021-01-30-173
http://flf.mdu.in.ua/news/zustrich_garantiv_osvitnikh_program_kafedri_anglijskoji_filologiji_ta_kafedri_nimeckoji_ta_francuzkoji_filologiji_stejkkholderiv_vipusknikiv_ta/2021-03-05-186
http://flf.mdu.in.ua/news/zustrich_garantiv_osvitnikh_program_kafedri_anglijskoji_filologiji_ta_kafedri_nimeckoji_ta_francuzkoji_filologiji_stejkkholderiv_vipusknikiv_ta/2021-03-05-186
http://flf.mdu.in.ua/news/zustrich_garantiv_osvitnikh_program_kafedri_anglijskoji_filologiji_ta_kafedri_nimeckoji_ta_francuzkoji_filologiji_stejkkholderiv_vipusknikiv_ta/2021-03-05-186
http://flf.mdu.in.ua/news/zustrich_garantiv_osvitnikh_program_kafedri_anglijskoji_filologiji_ta_kafedri_nimeckoji_ta_francuzkoji_filologiji_stejkkholderiv_vipusknikiv_ta/2021-03-05-186


   
 

   
 

необхідних для 

подальшої 

професійної 

діяльності через 

практичну 

підготовку 

здобувачів вищої 

освіти. 

 

галузевий та 

регіональний 

контекст;  
-відповідність 

результатів навчання 

ОП  стандарту вищої 

освіти (за наявності) 
2. Аналіз отриманих 

результатів 

опитувань 

ogiji_ta_kafedri_nime

ckoji_ta_francuzkoji_f

ilologiji_stejkkholderi

v_vipusknikiv_ta/202

1-03-05-186 

Квітень-

травень 2021 
1. Структура та 

зміст  

2. Якість навчання 

та викладання на 

ОП 

3. Кадрове 

забезпечення ОП  

4. Забезпеченість 

освітнього 

процесу 

ресурсами 

(навчально-

методичне, 

інформаційне та 

матеріально-

технічне 

забезпечення ОП) 

 

Гарант ОП, 

завідувач 

кафедри,  
НПП 

Аналіз отриманих 

результатів 

проведення 

акредитації освітніх 

програм кафедри 

педагогіки та освіти  

та висновків 

експертної комісії та 

ГЕР 
 

Міжкафедральний 

науково-методичний 

семінар “Проблемні 

питання акредитації 

освітніх програм” 
(16,23,30 квітня 

2021р.): 

http://flf.mdu.in.ua/ne

ws/mizhkafedralnij_se

minar_z_pitan_pidgot

ovki_do_akreditaciji_

osvitnikh_program/20

21-04-30-234 

Протокол кафедри НФФ 

№ 12 від 18.05.2021 р. 
Рішення: прийняти до 

уваги інформацію проф. 

Задорожньої-Княгницької 

Л.В.; гарантам ОП постійно 

відвідувати вебінари, 

слідкувати за  

рекомендаціями 

Національного агентства із 

забезпечення якості вищої 

освіти щодо освітнього 

процесу 

Філологія. Мова 

та література 

(французька) 
 

Перший 

(бакалаврський) 

рівень 

Лоскутова Н.М., 

к. філол. н., 

доцент 

Вересень-

жовтень 2020 

1.Контингент 

здобувачів вищої 

освіти ОП 

2. Кадрове 

забезпечення ОП 

 

Здобувачі 

вищої освіти, 

випускники, 

НПП, 

абітурієнти, 

роботодавці 

1. Аналіз показників: 

кількість вступників; 

кількість випускників 

2. Опитування (фокус 

групи) стосовно:  

-виявлення цілей та 

програмних 

результатів навчання, 

що не відбивають 

тенденцій розвитку 

спеціальності та 

ринку праці, 

Усне опитування 

внутрішніх і 

зовнішніх 

стейкхолдерів 

(здобувачі, НПП, 

випускники, 

абітурієнти, 

роботодавці) 

Протокол засідання 

кафедри НФФ № 6 вiд 

17.11.2020 р. закриття ОП  

Протокол засідання НМК 

ФІМ № 3 від 16.12.2020 р 

http://flf.mdu.in.ua/news/zustrich_garantiv_osvitnikh_program_kafedri_anglijskoji_filologiji_ta_kafedri_nimeckoji_ta_francuzkoji_filologiji_stejkkholderiv_vipusknikiv_ta/2021-03-05-186
http://flf.mdu.in.ua/news/zustrich_garantiv_osvitnikh_program_kafedri_anglijskoji_filologiji_ta_kafedri_nimeckoji_ta_francuzkoji_filologiji_stejkkholderiv_vipusknikiv_ta/2021-03-05-186
http://flf.mdu.in.ua/news/zustrich_garantiv_osvitnikh_program_kafedri_anglijskoji_filologiji_ta_kafedri_nimeckoji_ta_francuzkoji_filologiji_stejkkholderiv_vipusknikiv_ta/2021-03-05-186
http://flf.mdu.in.ua/news/zustrich_garantiv_osvitnikh_program_kafedri_anglijskoji_filologiji_ta_kafedri_nimeckoji_ta_francuzkoji_filologiji_stejkkholderiv_vipusknikiv_ta/2021-03-05-186
http://flf.mdu.in.ua/news/zustrich_garantiv_osvitnikh_program_kafedri_anglijskoji_filologiji_ta_kafedri_nimeckoji_ta_francuzkoji_filologiji_stejkkholderiv_vipusknikiv_ta/2021-03-05-186
http://flf.mdu.in.ua/news/mizhkafedralnij_seminar_z_pitan_pidgotovki_do_akreditaciji_osvitnikh_program/2021-04-30-234
http://flf.mdu.in.ua/news/mizhkafedralnij_seminar_z_pitan_pidgotovki_do_akreditaciji_osvitnikh_program/2021-04-30-234
http://flf.mdu.in.ua/news/mizhkafedralnij_seminar_z_pitan_pidgotovki_do_akreditaciji_osvitnikh_program/2021-04-30-234
http://flf.mdu.in.ua/news/mizhkafedralnij_seminar_z_pitan_pidgotovki_do_akreditaciji_osvitnikh_program/2021-04-30-234
http://flf.mdu.in.ua/news/mizhkafedralnij_seminar_z_pitan_pidgotovki_do_akreditaciji_osvitnikh_program/2021-04-30-234
http://flf.mdu.in.ua/news/mizhkafedralnij_seminar_z_pitan_pidgotovki_do_akreditaciji_osvitnikh_program/2021-04-30-234


   
 

   
 

галузевий та 

регіональний 

контекст. 

3. Аналіз отриманих 

результатів 

опитувань 

 
Середня освіта. 

Мова і 

література 

(німецька) 

 

Перший 

(бакалаврський) 

рівень 

 
Воєводіна Н.М.,  

к. філол. н., 

доцент 

Вересень 2020 

 
Якість навчання 

та викладання на 

ОП 

Гарант ОП, 

НПП, 

здобувачі 

вищої освіти, 

випускники. 
 

Опитування 

здобувачів, чи 

усвідомлюють вони, 

які компетентності 

сформував той чи 

інший освітній 

компонент, наскільки 

той чи інший освітній 

компонент стосується 

даної ОП 
 

Усне опитування 

внутрішніх 

стейкхолдерів 

(здобувачі, НПП, 

випускники) 
Обговорення на 

засіданні кафедри 

німецької та 

французької 

філології щодо 

відповідності 

структури та змісту 

спеціальних 

(фахових) освітніх 

компонентів та 

програмних 

результатів в 

робочих програмах 

навчальних  
дисциплін. 
 

Протокол засідання 

кафедри НФФ № 3 від   
 15.09.2020  
Рішення: оновити зміст 

робочих програм 

навчальних дисциплін  

спеціальних (фахових) ОК 

відповідно до 

компетентностей та 

результатів навчання в ОП. 

 

Жовтень 2020 Задоволення 

потреб та 

інтересів 

здобувачів вищої 

освіти ОП 

створеним МДУ 

освітнім 

середовищем.  
Контрольні 

заходи, 

оцінювання 

здобувачів вищої 

освіти та 

Гарант ОП, 

здобувачі 

вищої освіти,  
НПП 

Опитування   

стосовно  
відповідності 

результатів навчання 

ОП  стандарту вищої 

освіти. 
Аналіз отриманих 

результатів 

опитувань 

Проведення семінару 

з питань академічної 

доброчесності (13 

жовтня 2020р): 

http://flf.mdu.in.ua/ne

ws/kafedra_nimeckoji

_ta_francuzkoji_filolo

giji_provela_seminar_

z_akademichnoji_dobr

ochesnosti/2020-10-

15-137 

Протокол засідання 

кафедри НФФ №5 вiд 

29.10.2020 р.  
Рішення:  інформувати 

учасників освітнього 

процесу про академічну 

доброчесність; сумлінно  
дотримуватися академічної 

доброчесності в освітньому 

процесі. 

 

http://flf.mdu.in.ua/news/kafedra_nimeckoji_ta_francuzkoji_filologiji_provela_seminar_z_akademichnoji_dobrochesnosti/2020-10-15-137
http://flf.mdu.in.ua/news/kafedra_nimeckoji_ta_francuzkoji_filologiji_provela_seminar_z_akademichnoji_dobrochesnosti/2020-10-15-137
http://flf.mdu.in.ua/news/kafedra_nimeckoji_ta_francuzkoji_filologiji_provela_seminar_z_akademichnoji_dobrochesnosti/2020-10-15-137
http://flf.mdu.in.ua/news/kafedra_nimeckoji_ta_francuzkoji_filologiji_provela_seminar_z_akademichnoji_dobrochesnosti/2020-10-15-137
http://flf.mdu.in.ua/news/kafedra_nimeckoji_ta_francuzkoji_filologiji_provela_seminar_z_akademichnoji_dobrochesnosti/2020-10-15-137
http://flf.mdu.in.ua/news/kafedra_nimeckoji_ta_francuzkoji_filologiji_provela_seminar_z_akademichnoji_dobrochesnosti/2020-10-15-137
http://flf.mdu.in.ua/news/kafedra_nimeckoji_ta_francuzkoji_filologiji_provela_seminar_z_akademichnoji_dobrochesnosti/2020-10-15-137


   
 

   
 

академічна 

доброчесність. 
Середня освіта. 

Мова і 

література 

(німецька) 

 

Перший 

(бакалаврський) 

рівень 

Воєводіна Н.М.,  

к. філол. н., 

доцент 

Листопад 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Контингент 

здобувачів вищої 

освіти ОП 

2. Структура та 

зміст ОП 

Здобувачі 

вищої освіти, 

випускники, 

НПП, 

абітурієнти, 

роботодавці 

1. Аналіз показників: 

кількість вступників; 

кількість випускників 

2. Опитування (фокус 

групи) стосовно:  

-виявлення цілей та 

програмних 

результатів навчання, 

що не відбивають 

тенденцій розвитку 

спеціальності та 

ринку праці, 

галузевий та 

регіональний 

контекст. 

3. Аналіз отриманих 

результатів 

опитувань 

Анкетування (Google 

Forms), усне 

опитування 

внутрішніх і 

зовнішніх 

стейкхолдерів (ЗВО, 

НПП, випускники, 

абітурієнти, 

роботодавці) 

Засідання фокус-
групи з розвитку та 
модернізації ОП (09 

листопада 2020 р.) 

Протокол засідання 

кафедри НФФ № 6 вiд 

17.11.2020 р.  

Модернізація ОП через 

розширення змісту ОП і 

відкриття у 2021 р. ОП 

«Середня освіта (німецька, 

новогрецька)» 

Протокол засідання НМК 

ФІМ № 3 від 16.12.2020 р 

 

 

 

Січень-лютий 

2021 
Задоволення 

потреб та 

інтересів 

здобувачів вищої 

освіти ОП 

створеним МДУ 

освітнім 

середовищем.  
Контрольні 

заходи, 

оцінювання 

здобувачів вищої 

освіти та 

академічна 

доброчесність. 

Гарант ОП, 

здобувачі 

вищої освіти, 

НПП 

Опитування фокус-

груп та аналіз 

результатів 

Міжкафедральний 

науково-практичний 

семінар факультету 

іноземних мов на 

тему «Етичний 

кодекс 

Маріупольського 

державного 

університету» (30 

січня 2021): 

http://flf.mdu.in.ua/ne

ws/vikladachi_ta_zdo

buvachi_vishhoji_osvi

ti_inozemnikh_mov_o

bgovorili_etichnij_kod

eks_mdu/2021-01-30-

173 

Протокол засідання 

кафедри НФФ №9 вiд 

22.02.2021 р.  
Рішення:  дотримуватися  

норм та правил Етичного 

кодексу, який прийнято в 

Маріупольському 

державному університеті, 

зокрема дотримання 

морально-етичних засад 

учасниками освітнього 

процесу в Маріупольському 

державному університеті та 

інформувати учасників 

освітнього процесу про 

діючі в МДУ загальні 

морально-етичні засади 

діяльності МДУ. 

Березень 2021 Структура та 

зміст ОП:   

Гарант ОП, 

завідувач 

1.Опитування  (фокус 

групи) стосовно:   
Зустріч зі 

стейкхолдерами 
Протокол засідання 

кафедри НФФ №10 

http://flf.mdu.in.ua/news/vikladachi_ta_zdobuvachi_vishhoji_osviti_inozemnikh_mov_obgovorili_etichnij_kodeks_mdu/2021-01-30-173
http://flf.mdu.in.ua/news/vikladachi_ta_zdobuvachi_vishhoji_osviti_inozemnikh_mov_obgovorili_etichnij_kodeks_mdu/2021-01-30-173
http://flf.mdu.in.ua/news/vikladachi_ta_zdobuvachi_vishhoji_osviti_inozemnikh_mov_obgovorili_etichnij_kodeks_mdu/2021-01-30-173
http://flf.mdu.in.ua/news/vikladachi_ta_zdobuvachi_vishhoji_osviti_inozemnikh_mov_obgovorili_etichnij_kodeks_mdu/2021-01-30-173
http://flf.mdu.in.ua/news/vikladachi_ta_zdobuvachi_vishhoji_osviti_inozemnikh_mov_obgovorili_etichnij_kodeks_mdu/2021-01-30-173
http://flf.mdu.in.ua/news/vikladachi_ta_zdobuvachi_vishhoji_osviti_inozemnikh_mov_obgovorili_etichnij_kodeks_mdu/2021-01-30-173
http://flf.mdu.in.ua/news/vikladachi_ta_zdobuvachi_vishhoji_osviti_inozemnikh_mov_obgovorili_etichnij_kodeks_mdu/2021-01-30-173


   
 

   
 

- дотримання в 

ОП структурно-

логічної схеми 

підготовки, які у 

сукупності 

дозволяють 

досягти заявлених 

цілей, очікуваних 

результатів 

навчання та 

набуття 

компетентностей 

за даною ОП;   

-здобуття 

компетентностей, 

необхідних для 

подальшої 

професійної 

діяльності через 

практичну 

підготовку 

здобувачів вищої 

освіти. 

 

кафедри, 

здобувачі 

вищої освіти, 

випускники, 
НПП, 

стейкхолдери 

- зрозумілості логіки 

траєкторії підготовки;   
- виявлення освітніх 

компонентів, для 

опанування яких 

відсутні попередньо 

сформовані 

компетентності;   
- 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 

освітньої програми: 

http://flf.mdu.in.ua/ne

ws/garanti_osvitnikh_

program_specialnosti_

014_serednja_osvita_

kafedri_anglijskoji_fil

ologiji_i_nimeckoji_ta

_francuzkoji_filologiji

_zustrilisja_zi/2021-

03-05-187  

від 16.03.2021 

Удосконалення ОП 

«Філологія (німецька, 

англійська)» згідно з 

рекомендаціями 

стейкхолдерів, внести 

пропозиції змін до переліку 

обов’язкових навчальних 

дисциплін циклу загальної 

підготовки на користь 

мовної та практичної 

підготовки 

Протокол засідання НМК 

ФІМ № 5 від 17.03.2021 р. 

Квітень-

травень 2021 
1.Структура та 

зміст  

2. Якість навчання 

та викладання на 

ОП 

3. Кадрове 

забезпечення ОП  

4. Забезпеченість 

освітнього 

процесу 

ресурсами 

(навчально-

методичне, 

інформаційне та 

матеріально-

Гарант ОП, 

завідувач 

кафедри,  
НПП 

Аналіз отриманих 

результатів 

проведення 

акредитації освітніх 

програм кафедри 

педагогіки та освіти  

та висновків 

експертної комісії та 

ГЕР ОП МДУ 
 

Міжкафедральний 

науково-методичний 

семінар “Проблемні 

питання акредитації 

освітніх програм” 
(16,23,30 квітня 

2021р.): 

http://flf.mdu.in.ua/ne

ws/mizhkafedralnij_se

minar_z_pitan_pidgot

ovki_do_akreditaciji_

osvitnikh_program/20

21-04-30-234 

Протокол кафедри НФФ 

№ 12 від 18.05.2021 р. 
Рішення: прийняти до 

уваги інформацію проф. 

Задорожньої-Княгницької 

Л.В.; гарантам ОП постійно 

відвідувати вебінари, 

слідкувати за  

рекомендаціями 

Національного агентства із 

забезпечення якості вищої 

освіти щодо освітнього 

процесу 

http://flf.mdu.in.ua/news/garanti_osvitnikh_program_specialnosti_014_serednja_osvita_kafedri_anglijskoji_filologiji_i_nimeckoji_ta_francuzkoji_filologiji_zustrilisja_zi/2021-03-05-187
http://flf.mdu.in.ua/news/garanti_osvitnikh_program_specialnosti_014_serednja_osvita_kafedri_anglijskoji_filologiji_i_nimeckoji_ta_francuzkoji_filologiji_zustrilisja_zi/2021-03-05-187
http://flf.mdu.in.ua/news/garanti_osvitnikh_program_specialnosti_014_serednja_osvita_kafedri_anglijskoji_filologiji_i_nimeckoji_ta_francuzkoji_filologiji_zustrilisja_zi/2021-03-05-187
http://flf.mdu.in.ua/news/garanti_osvitnikh_program_specialnosti_014_serednja_osvita_kafedri_anglijskoji_filologiji_i_nimeckoji_ta_francuzkoji_filologiji_zustrilisja_zi/2021-03-05-187
http://flf.mdu.in.ua/news/garanti_osvitnikh_program_specialnosti_014_serednja_osvita_kafedri_anglijskoji_filologiji_i_nimeckoji_ta_francuzkoji_filologiji_zustrilisja_zi/2021-03-05-187
http://flf.mdu.in.ua/news/garanti_osvitnikh_program_specialnosti_014_serednja_osvita_kafedri_anglijskoji_filologiji_i_nimeckoji_ta_francuzkoji_filologiji_zustrilisja_zi/2021-03-05-187
http://flf.mdu.in.ua/news/garanti_osvitnikh_program_specialnosti_014_serednja_osvita_kafedri_anglijskoji_filologiji_i_nimeckoji_ta_francuzkoji_filologiji_zustrilisja_zi/2021-03-05-187
http://flf.mdu.in.ua/news/garanti_osvitnikh_program_specialnosti_014_serednja_osvita_kafedri_anglijskoji_filologiji_i_nimeckoji_ta_francuzkoji_filologiji_zustrilisja_zi/2021-03-05-187
http://flf.mdu.in.ua/news/garanti_osvitnikh_program_specialnosti_014_serednja_osvita_kafedri_anglijskoji_filologiji_i_nimeckoji_ta_francuzkoji_filologiji_zustrilisja_zi/2021-03-05-187
http://flf.mdu.in.ua/news/mizhkafedralnij_seminar_z_pitan_pidgotovki_do_akreditaciji_osvitnikh_program/2021-04-30-234
http://flf.mdu.in.ua/news/mizhkafedralnij_seminar_z_pitan_pidgotovki_do_akreditaciji_osvitnikh_program/2021-04-30-234
http://flf.mdu.in.ua/news/mizhkafedralnij_seminar_z_pitan_pidgotovki_do_akreditaciji_osvitnikh_program/2021-04-30-234
http://flf.mdu.in.ua/news/mizhkafedralnij_seminar_z_pitan_pidgotovki_do_akreditaciji_osvitnikh_program/2021-04-30-234
http://flf.mdu.in.ua/news/mizhkafedralnij_seminar_z_pitan_pidgotovki_do_akreditaciji_osvitnikh_program/2021-04-30-234
http://flf.mdu.in.ua/news/mizhkafedralnij_seminar_z_pitan_pidgotovki_do_akreditaciji_osvitnikh_program/2021-04-30-234


   
 

   
 

технічне 

забезпечення ОП) 

Середня освіта. 

Мова і 

література 

(французька) 

 

Перший 

(бакалаврський) 

рівень 

Морєва Г.Г.,  

к. філол. н., 

доцент 

Вересень-

жовтень 2020 

1.Контингент 

здобувачів вищої 

освіти ОП 

2. Кадрове 

забезпечення ОП 

Здобувачі 

вищої освіти, 

випускники, 

НПП, 

абітурієнти, 

роботодавці 

1. Аналіз показників: 

кількість вступників; 

кількість випускників 

2. Опитування (фокус 

групи) стосовно:  

-виявлення цілей та 

програмних 

результатів навчання, 

що не відбивають 

тенденцій розвитку 

спеціальності та 

ринку праці, 

галузевий та 

регіональний 

контекст. 

3. Аналіз отриманих 

результатів 

опитувань 

Усне опитування 

внутрішніх і 

зовнішніх 

стейкхолдерів (ЗВО, 

НПП, випускники, 

абітурієнти, 

роботодавці) 

Протокол засідання 

кафедри НФФ № 6 вiд 

17.11.2020 р.  

закриття ОП  

Протокол засідання НМК 

ФІМ № 3 від 16.12.2020 р 

 

 

Середня освіта. 

Мова і 

література 

(німецька)  

 

Другий 

(магістерський) 

рівень 

Кажан Ю.М., 

к.п.н., доцент 

Вересень 2020 
 

Якість навчання 

та викладання на 

ОП 

Гарант ОП, 

НПП, 

здобувачі 

вищої освіти, 

випускники 

Опитування 

здобувачів, чи 

усвідомлюють вони, 

які компетентності 

сформував той чи 

інший освітній 

компонент, наскільки 

той чи інший освітній 

компонент стосується 

даної ОП 
 

Усне опитування 

внутрішніх 

стейкхолдерів 

(здобувачі, НПП, 

випускники) 
Обговорення на 

засіданні кафедри 

німецької та 

французької 

філології щодо 

відповідності 

структури та змісту 

спеціальних 

(фахових) освітніх 

компонентів та 

програмних 

результатів в 

робочих програмах 

навчальних  
дисциплін. 

Протокол засідання 

кафедри НФФ № 3 від   

 15.09.2020  
Рішення: оновити зміст 

робочих програм 

навчальних дисциплін  

спеціальних (фахових) ОК 

відповідно до 

компетентностей та 

результатів навчання в ОП 



   
 

   
 

 
Жовтень 2020 Задоволення 

потреб та 

інтересів 

здобувачів вищої 

освіти ОП 

створеним МДУ 

освітнім 

середовищем.  
Контрольні 

заходи, 

оцінювання 

здобувачів вищої 

освіти та 

академічна 

доброчесність 

Гарант ОП, 

здобувачі 

вищої освіти,  
НПП 

Опитування   

стосовно  
відповідності 

результатів навчання 

ОП  стандарту вищої 

освіти. 
Аналіз отриманих 

результатів 

опитувань 

Проведення семінару 

з питань академічної 

доброчесності (13 

жовтня 2020р): 

http://flf.mdu.in.ua/ne

ws/kafedra_nimeckoji

_ta_francuzkoji_filolo

giji_provela_seminar_

z_akademichnoji_dobr

ochesnosti/2020-10-

15-137 

Протокол засідання 

кафедри НФФ №5 вiд 

29.10.2020 р.  
Рішення:  інформувати 

учасників освітнього 

процесу про академічну 

доброчесність; сумлінно  
дотримуватися академічної 

доброчесності в освітньому 

процесі. 

 

Січень-лютий 

2021 
Задоволення 

потреб та 

інтересів 

здобувачів вищої 

освіти ОП 

створеним МДУ 

освітнім 

середовищем.  
Контрольні 

заходи, 

оцінювання 

здобувачів вищої 

освіти та 

академічна 

доброчесність. 

Гарант ОП, 

здобувачі 

вищої освіти, 

НПП 

Опитування фокус-

груп та аналіз 

результатів 

Міжкафедральний 

науково-практичний 

семінар факультету 

іноземних мов на 

тему «Етичний 

кодекс 

Маріупольського 

державного 

університету» (30 

січня 2021) 

Протокол засідання 

кафедри НФФ №9 вiд 

22.02.2021 р.  
Рішення:  дотримуватися  

норм та правил Етичного 

кодексу, який прийнято в 

Маріупольському 

державному університеті, 

зокрема дотримання 

морально-етичних засад 

учасниками освітнього 

процесу в Маріупольському 

державному університеті та 

інформувати учасників 

освітнього процесу про 

діючі в МДУ загальні 

морально-етичні засади 

діяльності МДУ. 
Середня освіта. 

Мова і 

література 

(німецька)  

 

Кажан Ю.М., 

к.п.н., доцент 

Березень 2021 1.Контингент 

здобувачів вищої 

освіти ОП 

2. Структура та 

зміст ОП 

Здобувачі 

вищої освіти, 

випускники, 

НПП, 

абітурієнти, 

роботодавці 

1. Аналіз показників: 

кількість вступників; 

кількість випускників 

2. Опитування (фокус 

групи) стосовно:  

Анкетування (Google 

Forms), усне 

опитування 

внутрішніх і 

зовнішніх 

стейкхолдерів (ЗВО, 

Протокол №10 від 

16.03.2021 

Оновлення ОП згідно з 

результатами анкетування 

та рекомендацій 

стейкхолдерів 

http://flf.mdu.in.ua/news/kafedra_nimeckoji_ta_francuzkoji_filologiji_provela_seminar_z_akademichnoji_dobrochesnosti/2020-10-15-137
http://flf.mdu.in.ua/news/kafedra_nimeckoji_ta_francuzkoji_filologiji_provela_seminar_z_akademichnoji_dobrochesnosti/2020-10-15-137
http://flf.mdu.in.ua/news/kafedra_nimeckoji_ta_francuzkoji_filologiji_provela_seminar_z_akademichnoji_dobrochesnosti/2020-10-15-137
http://flf.mdu.in.ua/news/kafedra_nimeckoji_ta_francuzkoji_filologiji_provela_seminar_z_akademichnoji_dobrochesnosti/2020-10-15-137
http://flf.mdu.in.ua/news/kafedra_nimeckoji_ta_francuzkoji_filologiji_provela_seminar_z_akademichnoji_dobrochesnosti/2020-10-15-137
http://flf.mdu.in.ua/news/kafedra_nimeckoji_ta_francuzkoji_filologiji_provela_seminar_z_akademichnoji_dobrochesnosti/2020-10-15-137
http://flf.mdu.in.ua/news/kafedra_nimeckoji_ta_francuzkoji_filologiji_provela_seminar_z_akademichnoji_dobrochesnosti/2020-10-15-137


   
 

   
 

Другий 

(магістерський) 

рівень 

-виявлення цілей та 

програмних 

результатів навчання, 

що не відбивають 

тенденцій розвитку 

спеціальності та 

ринку праці, 

галузевий та 

регіональний 

контекст. 

3. Аналіз отриманих 

результатів опитувань 

НПП, випускники, 

абітурієнти, 

роботодавці) 

Протокол засідання НМК 

ФІМ № 5 від 17.03.2021 р. 

Квітень-

травень 2021 
1.Структура та 

зміст  
2. Якість навчання 

та викладання на 

ОП 
3. Кадрове 

забезпечення ОП  
4. Забезпеченість 

освітнього 

процесу 

ресурсами 

(навчально-

методичне, 

інформаційне та 

матеріально-

технічне 

забезпечення ОП) 
 

Гарант ОП, 

завідувач 

кафедри,  
НПП 

Аналіз отриманих 

результатів 

проведення 

акредитації освітніх 

програм кафедри 

педагогіки та освіти  

та висновків 

експертної комісії та 

ГЕР 
 

Міжкафедральний 

науково-методичний 

семінар “Проблемні 

питання акредитації 

освітніх програм” 
(16,23,30 квітня 

2021р.): 

http://flf.mdu.in.ua/ne

ws/mizhkafedralnij_se

minar_z_pitan_pidgot

ovki_do_akreditaciji_

osvitnikh_program/20

21-04-30-234 

Протокол кафедри НФФ 

№ 12 від 18.05.2021 р. 
Рішення: прийняти до 

уваги інформацію проф. 

Задорожньої-Княгницької 

Л.В.; гарантам ОП постійно 

відвідувати вебінари, 

слідкувати за  

рекомендаціями 

Національного агентства із 

забезпечення якості вищої 

освіти щодо освітнього 

процесу 

Кафедра італійської філології 

Філологія. Мова 

та література 

(італійська) 

 

Перший 

(бакалаврський) 

рівень 

Мараховська Н. 

В., к. пед. н., 

доцент 

Жовтень-

листопад 2020 

1.Контингент 

здобувачів вищої 

освіти ОП 

2. Кадрове 

забезпечення ОП 

Гарант ОП, 

НПП кафедри 

ІФ 

1. Аналіз кількості 

вступників; 

випускників; тих, хто 

продовжує навчання в 

магістратурі; 

2. Аналіз 

відповідності 

кадрового складу 

Аналіз кількісних та 

якісних показників 
Протокол засідання 

кафедр ІФ № 7 від 

17.11.2020 

Закриття ОП 

Протокол засідання НМК 

ФІМ № 3 від 16.12.2020 р 

http://flf.mdu.in.ua/news/mizhkafedralnij_seminar_z_pitan_pidgotovki_do_akreditaciji_osvitnikh_program/2021-04-30-234
http://flf.mdu.in.ua/news/mizhkafedralnij_seminar_z_pitan_pidgotovki_do_akreditaciji_osvitnikh_program/2021-04-30-234
http://flf.mdu.in.ua/news/mizhkafedralnij_seminar_z_pitan_pidgotovki_do_akreditaciji_osvitnikh_program/2021-04-30-234
http://flf.mdu.in.ua/news/mizhkafedralnij_seminar_z_pitan_pidgotovki_do_akreditaciji_osvitnikh_program/2021-04-30-234
http://flf.mdu.in.ua/news/mizhkafedralnij_seminar_z_pitan_pidgotovki_do_akreditaciji_osvitnikh_program/2021-04-30-234
http://flf.mdu.in.ua/news/mizhkafedralnij_seminar_z_pitan_pidgotovki_do_akreditaciji_osvitnikh_program/2021-04-30-234


   
 

   
 

нормативним 

вимогам 

Філологія. 

Переклад 

(італійська) 

 

Перший 

(бакалаврський) 

рівень 

Ципоренко Л. Д., 

старший 

викладач 

Жовтень-

листопад 2020 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Контингент 

здобувачів вищої 

освіти ОП 

2. Структура та 

зміст ОП 

3. Якість 

навчання та 

викладання 

4. Кадрове 

забезпечення ОП 

 

 

 

 

 

 

 

 

Здобувачі 

вищої освіти, 

випускники, 

НПП, 

абітурієнти, 

роботодавці 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1. Аналіз кількості 

вступників; 

випускників; тих, хто 

продовжує навчання 

в магістратурі; 

2. Опитування та 

аналіз відповідей 

внутрішніх та 

зовнішніх 

стейколдерів 

стосовно сучасних 

запитів ринку праці 

та інтересу й потреб 

споживачів освітніх 

послуг щодо 

компетентностей, 

необхідних для 

успішного 

працевлаштування та 

кар’єрного зростання. 

Анкетування 

http://flf.mdu.in.ua/i

ndex/if/0-23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протокол засідання 

кафедр ІФ № 7 від 

17.11.2020 

Модернізація ОП через 

 розширення траєкторії 

підготовки перекладача 

шляхом додавання  

англійської мови до 

нормативної складової ОП, 

перейменування ОП у 

«Філологія. Переклад 

(італійська, англійська 

мови)» 

Протокол засідання НМК 

ФІМ № 3 від 16.12.2020 р 

 

 

 

 

Квітень-

травень 2021 

 

1. Структура та 

зміст ОП 

Гарант ОП, 

НПП 

кафедри, 

випускники 

Аналіз отриманих 

результатів 

проведення 

акредитації освітніх 

програм кафедри 

педагогіки та освіти  

та висновків 

експертної комісії та 

ГЕР 
 

 

 
Аналіз освітніх 

компонентів 

відповідно до вимог 

стандарту (загальних 

Міжкафедральний 

науково-методичний 

семінар “Проблемні 

питання акредитації 

освітніх програм” 
(16,23,30 квітня 

2021р.): 

http://flf.mdu.in.ua/ne

ws/mizhkafedralnij_se

minar_z_pitan_pidgot

ovki_do_akreditaciji_

osvitnikh_program/20

21-04-30-234 
Засідання проєктної 

робочої групи 

Спеціальності 

“Філологія” (05 

травня 2021 р.) 

Протокол засідання 

кафедр ІФ №13  від 

18.05.2021  
Модернізація блоку 

нормативних дисциплін 

відповідно до вимог 

стандарту (загальних 

компетентностей та 

результатів навчання), 

збільшення кредитів на 

практичну підготовку (до 

18) за рахунок перегляду 

блоку нормативних 

дисциплін професійної 

підготовки.   

Протокол засідання НМК 

ФІМ № 6 від 19.05.2021 р. 

 

http://flf.mdu.in.ua/index/if/0-23
http://flf.mdu.in.ua/index/if/0-23
http://flf.mdu.in.ua/news/mizhkafedralnij_seminar_z_pitan_pidgotovki_do_akreditaciji_osvitnikh_program/2021-04-30-234
http://flf.mdu.in.ua/news/mizhkafedralnij_seminar_z_pitan_pidgotovki_do_akreditaciji_osvitnikh_program/2021-04-30-234
http://flf.mdu.in.ua/news/mizhkafedralnij_seminar_z_pitan_pidgotovki_do_akreditaciji_osvitnikh_program/2021-04-30-234
http://flf.mdu.in.ua/news/mizhkafedralnij_seminar_z_pitan_pidgotovki_do_akreditaciji_osvitnikh_program/2021-04-30-234
http://flf.mdu.in.ua/news/mizhkafedralnij_seminar_z_pitan_pidgotovki_do_akreditaciji_osvitnikh_program/2021-04-30-234
http://flf.mdu.in.ua/news/mizhkafedralnij_seminar_z_pitan_pidgotovki_do_akreditaciji_osvitnikh_program/2021-04-30-234


   
 

   
 

компетентностей і 

результатів навчання) 

 
Опитування 

випускників щодо 

освітніх компонентів 

ОП та набутих 

компетентностей 

 

 
Зустріч з 

випускниками 

17.05.2021 

 

Філологія. 

Переклад 

(італійська) 

 

Другий 

(магістерський) 

Трифонова Г.В.,  

к. н. соц. ком., 

доцент 

Лютий – 

березень 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Контингент 

здобувачів вищої 

освіти ОП 

2. Структура та 

зміст ОП 

Здобувачі 

вищої освіти, 

випускники, 

НПП, 

абітурієнти, 

роботодавці 

1. Аналіз кількості 

вступників і 

випускників 

2. Опитування та 

аналіз відповідей 

внутрішніх та 

зовнішніх 

стейколдерів 

стосовно сучасних 

запитів ринку праці та 

інтересу й потреб 

споживачів освітніх 

послуг щодо 

компетентностей, 

необхідних для 

успішного 

працевлаштування та 

кар’єрного зростання. 

Анкетування 

http://flf.mdu.in.ua/ind

ex/if/0-23 

Протокол засідання 

кафедри ІФ № 11 від 

15.03.2021 

Удосконалення ОП через 

перегляд освітніх 

компонентів відповідно до 

результатів роботи зі 

стейкхолдерами, 

збільшення кількості 

кредитів на виробничу 

(перекладацьку) практику за 

рахунок модернізації блоку 

нормативних дисциплін 

професійної підготовки. 

Протокол засідання НМК 

ФІМ № 5 від 17.03.2021 р. 

Середня освіта. 

Мова та 

література 

(італійська) 

 

Перший 

(бакалаврський) 

Моргунова О. О., 

к. філол. н., 

доцент 

Жовтень-

листопад 2020 

1.Контингент 

здобувачів вищої 

освіти ОП 

2. Якість навчання 

та викладання 

3. Кадрове 

забезпечення ОП 

 
 

Здобувачі 

вищої освіти, 

випускники, 

НПП, 

роботодавці 

1. Аналіз кількості 

вступників і 

випускників 

2. Опитування та 

аналіз відповідей 

внутрішніх та 

зовнішніх 

стейколдерів 

стосовно сучасних 

запитів ринку праці та 

інтересу й потреб 

споживачів освітніх 

послуг щодо 

компетентностей, 

Аналіз кількісних та 

якісних показників 
Протокол засідання 

кафедри ІФ № 7 від 

17.11.2020 

Закриття ОП 

Протокол засідання НМК 

ФІМ № 3 від 16.12.2020 р 

 



   
 

   
 

необхідних для 

успішного 

працевлаштування та 

кар’єрного зростання. 

Кафедра педагогіки та освіти 

Початкова 

освіта 

 

Перший 

(бакалаврський) 

рівень 

Тимофєєва І.Б., 

к.пед.н., доцент 

Вересень-

жовтень 2020 

1.Контингент 

здобувачів вищої 

освіти ОП 
2. Кадрове 

забезпечення ОП. 
 

 

Здобувачі 

вищої освіти, 

НПП, 

стейкхолдери. 

1.Опитування 

здобувачів вищої 

освіти поточних курсів 

ОП «Початкова 

освіта» 

2.Анкетування 

зовнішніх 

стейкхолдерів, 

обговорення з ними 

актуальних питань 

професійної 

підготовки вчителів 

початкової школи у 

межах зустрічей на 

базах шкіл 

(http://flf.mdu.in.ua/new

s/vidbulas_zustrich_vikl

adachiv_kafedri_pedago

giki_ta_osviti_zi_stejkk

holderivami_osvitnikh_

program_pochatkova_o

svita_ta_serednja_osvita

/2020-10-24-148) а 

також на базі МДУ 

(http://flf.mdu.in.ua/new

s/vikladachi_kafedri_pe

dagogiki_ta_osviti_zapr

osili_na_zustrich_stejkk

holderiv_osvitnoji_prog

rami_pochatkova_osvita

/2020-10-03-129) 

Аналіз кількісних  

та якісних показників 

 

Протокол засідання 

кафедри ПО № 5 від 

13.10.2020 

Рішення: внести суттєві 

корективи у зміст освітньо-

професійної програми з 

точки зору поглиблення 

мовної, фундаментальної та 

практичної підготовки. 

 

Пропозиції зацікавлених 

сторін було враховано у 

переліку й змісті навчальних 

дисциплін  з метою їхнього 

наповнення новітніми 

освітніми технологіями, 

актуальним матеріалом щодо 

особливостей реалізації 

педагогіки партнерства, 

забезпечення 

здоров`язбережувального 

простору закладу освіти, 

використання дистанційних 

освітніх технологій. 

Жовтень 2020 Кадрове 

забезпечення ОП. 

Постійний 

професійний 

Гарант, НПП Анкетування 

зовнішніх 

стейкхолдерів, 

обговорення з ними 

Регіональний 

семінар «Таксономія 

методичного процесу 

в сучасній школі», 

Протокол засідання 

кафедри ПО №6 від 

13.10.2020 

Рішення: 

http://flf.mdu.in.ua/news/vidbulas_zustrich_vikladachiv_kafedri_pedagogiki_ta_osviti_zi_stejkkholderivami_osvitnikh_program_pochatkova_osvita_ta_serednja_osvita/2020-10-24-148
http://flf.mdu.in.ua/news/vidbulas_zustrich_vikladachiv_kafedri_pedagogiki_ta_osviti_zi_stejkkholderivami_osvitnikh_program_pochatkova_osvita_ta_serednja_osvita/2020-10-24-148
http://flf.mdu.in.ua/news/vidbulas_zustrich_vikladachiv_kafedri_pedagogiki_ta_osviti_zi_stejkkholderivami_osvitnikh_program_pochatkova_osvita_ta_serednja_osvita/2020-10-24-148
http://flf.mdu.in.ua/news/vidbulas_zustrich_vikladachiv_kafedri_pedagogiki_ta_osviti_zi_stejkkholderivami_osvitnikh_program_pochatkova_osvita_ta_serednja_osvita/2020-10-24-148
http://flf.mdu.in.ua/news/vidbulas_zustrich_vikladachiv_kafedri_pedagogiki_ta_osviti_zi_stejkkholderivami_osvitnikh_program_pochatkova_osvita_ta_serednja_osvita/2020-10-24-148
http://flf.mdu.in.ua/news/vidbulas_zustrich_vikladachiv_kafedri_pedagogiki_ta_osviti_zi_stejkkholderivami_osvitnikh_program_pochatkova_osvita_ta_serednja_osvita/2020-10-24-148
http://flf.mdu.in.ua/news/vidbulas_zustrich_vikladachiv_kafedri_pedagogiki_ta_osviti_zi_stejkkholderivami_osvitnikh_program_pochatkova_osvita_ta_serednja_osvita/2020-10-24-148
http://flf.mdu.in.ua/news/vidbulas_zustrich_vikladachiv_kafedri_pedagogiki_ta_osviti_zi_stejkkholderivami_osvitnikh_program_pochatkova_osvita_ta_serednja_osvita/2020-10-24-148
http://flf.mdu.in.ua/news/vikladachi_kafedri_pedagogiki_ta_osviti_zaprosili_na_zustrich_stejkkholderiv_osvitnoji_programi_pochatkova_osvita/2020-10-03-129
http://flf.mdu.in.ua/news/vikladachi_kafedri_pedagogiki_ta_osviti_zaprosili_na_zustrich_stejkkholderiv_osvitnoji_programi_pochatkova_osvita/2020-10-03-129
http://flf.mdu.in.ua/news/vikladachi_kafedri_pedagogiki_ta_osviti_zaprosili_na_zustrich_stejkkholderiv_osvitnoji_programi_pochatkova_osvita/2020-10-03-129
http://flf.mdu.in.ua/news/vikladachi_kafedri_pedagogiki_ta_osviti_zaprosili_na_zustrich_stejkkholderiv_osvitnoji_programi_pochatkova_osvita/2020-10-03-129
http://flf.mdu.in.ua/news/vikladachi_kafedri_pedagogiki_ta_osviti_zaprosili_na_zustrich_stejkkholderiv_osvitnoji_programi_pochatkova_osvita/2020-10-03-129
http://flf.mdu.in.ua/news/vikladachi_kafedri_pedagogiki_ta_osviti_zaprosili_na_zustrich_stejkkholderiv_osvitnoji_programi_pochatkova_osvita/2020-10-03-129
http://flf.mdu.in.ua/news/vikladachi_kafedri_pedagogiki_ta_osviti_zaprosili_na_zustrich_stejkkholderiv_osvitnoji_programi_pochatkova_osvita/2020-10-03-129


   
 

   
 

розвиток 

(підвищення 

кваліфікації) 

викладачів 

(співпраця зі 

стейкхолдерами) 

актуальних питань 

професійної 

підготовки вчителів 

початкової школи 

що проходив 

протягом трьох днів 

(20.10.2020-

22.10.2020) на базі 

Комунального 

закладу 

«Спеціалізована 

школа з поглибленим 

вивченням окремих 

предметів І-ІІІ 

ступенів №4 

Маріупольської 

міської ради 

Донецької області» 

(20.10.2020-

22.10.2020) 

Пропозиції зацікавлених 

сторін врахувати у переліку 

й змісті навчальних 

дисциплін  з метою їхнього 

наповнення новітніми 

освітніми технологіями, 

актуальним матеріалом 

щодо особливостей 

реалізації педагогіки 

партнерства. 

 

Січень-лютий 

2021 

 

Задоволення 

потреб та 

інтересів 

здобувачів вищої 

освіти ОП 

створеним МДУ 

освітнім 

середовищем. 

Контрольні 

заходи, 

оцінювання 

здобувачів вищої 

освіти та 

академічна 

доброчесність. 

Навчання і 

викладання за 

освітньою 

програмою. 

Гарант ОП, 

здобувачі 

вищої освіти, 

НПП 

 

Опитування фокус-

груп та аналіз 

результатів 

 

Міжкафедральний 

науково-практичний 

семінар факультету 

іноземних мов на 

тему «Етичний 

кодекс 

Маріупольського 

державного 

університету» (30 

січня 2021). 

Протокол засідання 

кафедри ПО №7 вiд 

19.01.2021 р. 

Рішення:  дотримуватися  

норм та правил Етичного 

кодексу, який прийнято в 

Маріупольському 

державному університеті, 

зокрема дотримання 

морально-етичних засад 

учасниками освітнього 

процесу в Маріупольському 

державному університеті та 

інформувати учасників 

освітнього процесу про 

діючі в МДУ загальні 

морально-етичні засади 

діяльності МДУ. 

 

Березень 2021 

 

1.Якість навчання 

та викладання 

2.Поєднання 

навчання і 

НПП, 

стейкхолдери 

Засідання кафедри 

ПО 

Аналіз результатів 

стажування НПП 

(Воєвутко Н.Ю., 

Нетреба М.М., 

Тимофєєва І.Б.) 

Протокол засідання 

кафедри ПО № 12 вiд 

20.03.2021 р. 

Рішення: 



   
 

   
 

досліджень під 

час реалізації ОП. 

3.Оновлення 

навчально-

методичних 

матеріалів на 

основі наукових 

досягнень у 

відповідній галузі 

 

 

Висновки і рекомендації 

стажування можуть 

застосовуватися в 

організації науково-

дослідної роботи в МДУ, на 

факультеті іноземних мов 

МДУ, на кафедрі педагогіки 

та освіти МДУ. Матеріали 

стажування також можуть 

бути використані при 

підготовці навчально-

методичного забезпечення 

фахових дисциплін 

спеціальності «Початкова 

освіта». 

Ввести до професійних ОК 

модуль «Методи та 

інструментарій оцінювання 

якості навчальної 

літератури для Нової 

української школи». 

Квітень 2021 

 

1. 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) 
 

Гарант, 

здобувачі 

вищої освіти, 

НПП, 

стейкхолдери 

Опитування  

стосовно: 
 

- 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 

Засідання кафедри 

ПО з фокус групою 

стосовно 

затвердження 

Стандарту вищої 

освіти 013 Початкова 

освіта 23.03.2021 р. 

Протокол засідання 

кафедри ПО № 12 вiд 

20.04.2021 р. 

Рішення: 

Освітню програму 013 

Початкова освіта доповнити 

та оновити відповідно 

затвердженню Стандарту 

вищої освіти та ввести в дію 

з 01 вересня 2021 р. 

Розширити блок 

професійної підготовки ОК 

“ЯДС: історична та 

громадянська освітня 

галузь”, “ЯДС: соціальна та 

здоров'язбережувальна 

освітня галузь”; 

Посилити мовну підготовку 



   
 

   
 

Дотримання в ОП 

структурно-

логічної схеми 

підготовки, які у 

сукупності 

дозволяють 

досягти заявлених 

цілей, очікуваних 

результатів 

навчання та 

набуття 

компетентностей 

за даною ОП 
 

ринку праці, 

галузевий та 

регіональний 

контекст; 
- відповідність 

результатів навчання 

ОП  стандарту вищої 

освіти (за наявності). 
 

Збільшити практичну 

підготовку відповідно 

Стандарту до 15% (до 36 

кредитів ЄКТС). 

Удосконалення ОП через 

перегляд освітніх 

компонентів відповідно до 

рекомендацій Експертної 

групи, ГЕР та НАЗЯВО. 

Оновити  зміст робочих 

програм навчальних 

дисциплін  спеціальних 

(фахових) ОК згідно до 

особливості ОП. 

Провести анкетування 

стейкхолдерів з питань 

модернізації ОП. 

Квітень-

травень 2021 

1.Структура та 

зміст 

2. Якість навчання 

та викладання на 

ОП 
3. Кадрове 

забезпечення ОП 

4. Забезпеченість 

освітнього 

процесу 

ресурсами 

(навчально-

методичне, 

інформаційне та 

матеріально-

технічне 

забезпечення ОП) 

Гарант, 

НПП 
Аналіз отриманих 

результатів 

проведення 

акредитації та 

висновків експертної 

комісії та ГЕР 

Міжкафедральний 

науково-методичний 

семінар “Проблемні 

питання акредитації 

освітніх програм” 

(16,23,30 квітня 

2021р.) 

 

Протокол засідання 

кафедри ПО № 12 від 

14.05.2021 
Рішення: 
Внести зміни до ОП у 

відповідності до 

рекомендацій експертів 

НАЗЯВО 

 

 

Менеджмент. 

Управління 

закладом 

загальної 

середньої освіти 

 

Задорожна-

Княгницька Л.В., 

д. пед. н., 

професор 

Вересень-

жовтень 2020  

1.Контингент 

здобувачів вищої 

освіти ОП 

2. Кадрове 

забезпечення ОП 

 

Здобувачі 

вищої освіти, 

НПП, 

стейкхолдери. 

 

1.Опитування 

здобувачів вищої 

освіти поточних 

курсів ОП 

«Менеджмент. 

Управління закладом 

Аналіз кількісних та 

якісних показників. 
Протокол засідання 

кафедри ПО № 5 від 

13.10.2020 

Рішення: 

Продовжити роботу щодо 

вдосконалення ОП у 



   
 

   
 

Другий 

(магістерський) 

рівень 

загальної середньої 

освіти» 

2.Анкетування 

зовнішніх 

стейкхолдерів, 

обговорення з ними 

актуальних питань 

професійної 

підготовки 

менеджерів, 

керівників закладів 

освіти у межах 

зустрічей на базах 

шкіл, а також на базі 

МДУ 

(http://flf.mdu.in.ua/ne

ws/vikladachi_kafedri_

pedagogiki_ta_osviti_z

aprosili_na_zustrich_st

ejkkholderiv_osvitnoji

_programi_pochatkova

_osvita/2020-10-03-

129) 

відповідності до результатів 

аналізу кількісних та 

якісних показників 

 

 

Листопад 2020 1.Структура та 

зміст ОП 
Здобуття 

компетентностей, 

необхідних для 

подальшої 

професійної 

діяльності через 

практичну 

підготовку 

здобувачів вищої 

освіти 

Здобувачі 

вищої освіти, 

НПП, 

стейкхолдери 

Опитування 

здобувачів вищої 

освіти поточних 

курсів ОП 

«Менеджмент. 

Управління закладом 

загальної середньої 

освіти» 

та аналіз результатів 

підготовки 

Міжкафедральний 

науково-практичний 

семінар  тему 

«Педагогічна 

майстерня керівника 

закладу освіти» (18-

19 листопада 2020). 

 

Протокол засідання 

кафедри ПО №6 вiд 

19.10.2020 р. 

Рішення: 
Порушити клопотання 

перед науково-методичною 

радою та вченою радою 

МДУ щодо внесення змін у 

Положення  про проведення 

практик у МДУ з метою 

удосконалення практичної 

підготовки магістрів. 

Січень- лютий 

2021 

 

Задоволення 

потреб та 

інтересів 

здобувачів вищої 

освіти ОП 

Гарант, НПП Опитування фокус-

груп та аналіз 

результатів 

Міжкафедральний 

науково-практичний 

семінар факультету 

іноземних мов на 

тему «Етичний 

Протокол засідання 

кафедри ПО №7 вiд 

19.10.2020 р. 

Рішення: 

http://flf.mdu.in.ua/news/vikladachi_kafedri_pedagogiki_ta_osviti_zaprosili_na_zustrich_stejkkholderiv_osvitnoji_programi_pochatkova_osvita/2020-10-03-129)
http://flf.mdu.in.ua/news/vikladachi_kafedri_pedagogiki_ta_osviti_zaprosili_na_zustrich_stejkkholderiv_osvitnoji_programi_pochatkova_osvita/2020-10-03-129)
http://flf.mdu.in.ua/news/vikladachi_kafedri_pedagogiki_ta_osviti_zaprosili_na_zustrich_stejkkholderiv_osvitnoji_programi_pochatkova_osvita/2020-10-03-129)
http://flf.mdu.in.ua/news/vikladachi_kafedri_pedagogiki_ta_osviti_zaprosili_na_zustrich_stejkkholderiv_osvitnoji_programi_pochatkova_osvita/2020-10-03-129)
http://flf.mdu.in.ua/news/vikladachi_kafedri_pedagogiki_ta_osviti_zaprosili_na_zustrich_stejkkholderiv_osvitnoji_programi_pochatkova_osvita/2020-10-03-129)
http://flf.mdu.in.ua/news/vikladachi_kafedri_pedagogiki_ta_osviti_zaprosili_na_zustrich_stejkkholderiv_osvitnoji_programi_pochatkova_osvita/2020-10-03-129)
http://flf.mdu.in.ua/news/vikladachi_kafedri_pedagogiki_ta_osviti_zaprosili_na_zustrich_stejkkholderiv_osvitnoji_programi_pochatkova_osvita/2020-10-03-129)
http://flf.mdu.in.ua/news/vikladachi_kafedri_pedagogiki_ta_osviti_zaprosili_na_zustrich_stejkkholderiv_osvitnoji_programi_pochatkova_osvita/2020-10-03-129)


   
 

   
 

створеним МДУ 

освітнім 

середовищем. 

Контрольні 

заходи, 

оцінювання 

здобувачів вищої 

освіти та 

академічна 

доброчесність. 

Навчання і 

викладання за 

освітньою 

програмою. 

кодекс 

Маріупольського 

державного 

університету» (30 

січня 2021). 

дотримуватися  норм та 

правил Етичного кодексу, 

який прийнято в 

Маріупольському 

державному університеті, 

зокрема дотримання 

морально-етичних засад 

учасниками освітнього 

процесу в Маріупольському 

державному університеті та 

інформувати учасників 

освітнього процесу про 

діючі в МДУ загальні 

морально-етичні засади 

діяльності МДУ. 
Квітень-

травень 2021 

 

1.Структура та 

зміст 

2. Якість навчання 

та викладання на 

ОП 
3. Кадрове 

забезпечення ОП 

4. Забезпеченість 

освітнього 

процесу 

ресурсами 

(навчально-

методичне, 

інформаційне та 

матеріально-

технічне 

забезпечення ОП) 

Гарант, НПП Аналіз отриманих 

результатів 

проведення 

акредитації та 

висновків ЕК та ГЕР 

Міжкафедральний 

науково-методичний 

семінар “Проблемні 

питання акредитації 

освітніх програм” 

(16,23,30 квітня 

2021р.) 

Протокол засідання 

кафедри ПО № 12 від 

14.05.2021 

Рішення: 

Внести зміни у зміст ОП 

відповідно до рекомендацій 

НАЗЯВО. 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

   
 

Додаток 2 

Результати моніторингу освітніх програм  у 2020-2021 н. р. факультету грецької філології та перекладу 

 
Назва ОП, рівень 

вищої освіти 

Гарант ОП Дата 

проведеного 

моніторингу 

Критерій Учасники Методика вимірювання Які заходи були 

проведені 

Результат 

моніторингу* 

Кафедра слов’янської філології та перекладу 

Філологія. Мова 

та література 

(російська)  

 

Перший 

(бакалаврський) 

рівень 

Педченко О.В., к. 

філол. н., 

ст.викладач 

Жовтень-

листопад 

2020 

1.Контингент 

здобувачів вищої 

освіти ОП 

2. Структура та 

зміст ОП 

Здобувачі вищої 

освіти, 

випускники, 

НПП, абітурієнти, 

роботодавці 

1. Аналіз показників: 

кількість вступників; 

кількість випускників. 

2. Опитування (фокус групи) 

стосовно:  

-виявлення цілей та 

програмних результатів 

навчання, що не відбивають 

тенденцій розвитку 

спеціальності та ринку праці, 

галузевий та регіональний 

контекст. 

3. Аналіз отриманих 

результатів опитувань. 

Анкетування 

(Google Forms), 

усне опитування 

внутрішніх і 

зовнішніх 

стейкхолдерів 

(здобувачі, НПП, 

випускники, 

абітурієнти, 

роботодавці)  

Протокол 

засідання 

кафедри СФП № 

6 вiд 17.11.2020 р.  

Закриття та 

розробка якісно 

нової освітньої 

програми 

«Прикладна 

філологія 

(російська, 

англійська)   

Філологія. 

Переклад 

(українська, 

російська, 

польська) 

 

Перший 

(бакалаврський) 

рівень 

Гайдук Н.А.. к. 

філол. н., доцент 

Жовтень-

листопад 

2020 

1.Контингент 

здобувачів вищої 

освіти ОП 

2. Структура та 

зміст ОП 

Здобувачі вищої 

освіти, 

випускники, 

НПП, 

абітурієнти, 

роботодавці 

1. Аналіз показників: 

кількість вступників; 

кількість випускників. 

2. Опитування (фокус групи) 

стосовно:  

-виявлення цілей та 

програмних результатів 

навчання, що не відбивають 

тенденцій розвитку 

спеціальності та ринку праці, 

галузевий та регіональний 

контекст. 

3. Аналіз отриманих 

результатів опитувань. 

Анкетування 

(Google Forms), 

усне опитування 

внутрішніх і 

зовнішніх 

стейкхолдерів 

(здобувачі, НПП, 

випускники, 

абітурієнти, 

роботодавці) 

Протокол 

засідання 

кафедри СФП № 

6 вiд 17.11.2020 р.  

Закриття та 

розробка якісно 

нової освітньої 

програми 

«Переклад, 

міжкультурна та 

ділова 

комунікація 

(російська, 

польська)  
Середня освіта. 

Мова і література 

(російська)  

 

Волік Н.А., к. філол. 

н., доцент 

Жовтень-

листопад 

2020 

1.Контингент 

здобувачів вищої 

освіти ОП 

2. Структура та 

зміст ОП 

Здобувачі вищої 

освіти, 

випускники, 

НПП, 

1. Аналіз показників: 

кількість вступників; 

кількість випускників. 

2. Опитування (фокус групи) 

стосовно:  

Анкетування 

(Google Forms), 

усне опитування 

внутрішніх і 

зовнішніх 

Протокол 

засідання 

кафедри СФП № 

6 вiд 17.11.2020 р.  

Закриття та 



   
 

   
 

Перший 

(бакалаврський) 

рівень 

абітурієнти, 

роботодавці 

-виявлення цілей та 

програмних результатів 

навчання, що не відбивають 

тенденцій розвитку 

спеціальності та ринку праці, 

галузевий та регіональний 

контекст. 

3. Аналіз отриманих 

результатів опитувань. 

стейкхолдерів 

(здобувачі, НПП, 

випускники, 

абітурієнти, 

роботодавці) 

розробка якісно 

нової освітньої 

програми 

«Російська і 

англійська мови»  

Філологія. Мова 

та література 

(російська) 

 

Другий 

(магістерський) 

рівень 

Звиняцьковський 

В.Я., д. філол. н., 

професор 

Січень-

лютий 2021 

1.Контингент 

здобувачів вищої 

освіти ОП 

2. Структура та 

зміст ОП 

Здобувачі вищої 

освіти, 

випускники, 

НПП, 

абітурієнти, 

роботодавці 

1. Аналіз показників: 

кількість вступників; 

кількість випускників. 

2. Опитування (фокус групи) 

стосовно:  

-виявлення цілей та 

програмних результатів 

навчання, що не відбивають 

тенденцій розвитку 

спеціальності та ринку праці, 

галузевий та регіональний 

контекст. 

3. Аналіз отриманих 

результатів опитувань. 

Анкетування 

(Google Forms), 

усне опитування 

внутрішніх і 

зовнішніх 

стейкхолдерів 

(здобувачі, НПП, 

випускники, 

абітурієнти, 

роботодавці) 

Протокол 

засідання 

кафедри СФП 

№10 від 

16.02.2021 

Закриття у 2022 р. 

та розробка якісно 

нової освітньої 

програми  

Філологія. 

Переклад 

(українська, 

російська, 

польська) 

 

Другий 

(магістерський) 

рівень 

Нікольченко Т.М., к. 

філол. н., доцент 

Січень-

лютий 2021 

1.Контингент 

здобувачів вищої 

освіти ОП 

2. Структура та 

зміст ОП 

Здобувачі вищої 

освіти, 

випускники, 

НПП, 

абітурієнти, 

роботодавці 

1. Аналіз показників: 

кількість вступників; 

кількість випускників. 

2. Опитування (фокус групи) 

стосовно:  

-виявлення цілей та 

програмних результатів 

навчання, що не відбивають 

тенденцій розвитку 

спеціальності та ринку праці, 

галузевий та регіональний 

контекст. 

3. Аналіз отриманих 

результатів опитувань. 

Анкетування 

(Google Forms), 

усне опитування 

внутрішніх і 

зовнішніх 

стейкхолдерів 

(здобувачі, НПП, 

випускники, 

абітурієнти, 

роботодавці) 

Протокол 

засідання 

кафедри СФП 

№10 

від 16.02.2021 

Закриття у 2022 р. 

та розробка якісно 

нової освітньої 

програми. 

Середня освіта. 

Мова і література 

(російська)  

Гусєва О.І.,  

к. філол. н., доцент 

Січень-

лютий 2021 

 

1.Контингент 

здобувачів вищої 

освіти ОП 

Здобувачі вищої 

освіти, 

випускники, 

1. Аналіз показників: 

кількість вступників; 

кількість випускників. 

Анкетування 

(Google Forms), 

усне опитування 

Протокол 

засідання 

кафедри СФП 



   
 

   
 

 

Другий 

(магістерський) 

рівень 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

2. Структура та 

зміст ОП 

 

 

 

 

 

 

 

НПП, 

абітурієнти, 

роботодавці 

2. Опитування (фокус групи) 

стосовно:  

-виявлення цілей та 

програмних результатів 

навчання, що не відбивають 

тенденцій розвитку 

спеціальності та ринку праці, 

галузевий та регіональний 

контекст. 

3. Аналіз отриманих 

результатів опитувань. 

внутрішніх і 

зовнішніх 

стейкхолдерів 

(здобувачі, НПП, 

випускники, 

абітурієнти, 

роботодавці) 

№10 

від 16.02.2021 

Закриття у 2022 р. 

та розробка якісно 

нової освітньої 

програми 

Квітень 2021 Кадрове 

забезпечення ОП 

 

Здобувачі вищої 

освіти, 

випускники, 

НПП, 

абітурієнти, 

роботодавці 

1. Перевірка на відповідність 

вимогам чинних Ліцензійних 

умов, наявність практичного 

досвіду роботи за фахом  

викладачів, що забезпечують 

освітній процес за даною ОП 
 

Засідання групи 

розробників ОП, 

засідання кафедри 

СФП 

Протокол 

засідання 

кафедри СФП 

№12 

від 13.04.2021 

Закриття у 2022 р. 

Кафедра грецької філології та перекладу 

Філологія. Мова 

та література 

(новогрецька)  

 

Перший 

(бакалаврський) 

рівень 

Лабецька Ю.Б.,  

к. філол. н., доцент 

Жовтень-

листопад 

2020 

1.Контингент 

здобувачів вищої 

освіти ОП 

2. Структура та 

зміст ОП 

Здобувачі вищої 

освіти, 

випускники, 

НПП, абітурієнти, 

роботодавці 

1. Аналіз показників: 

кількість вступників; 

кількість випускників. 

2. Опитування (фокус групи) 

стосовно:  

-виявлення цілей та 

програмних результатів 

навчання, що не відбивають 

тенденцій розвитку 

спеціальності та ринку праці, 

галузевий та регіональний 

контекст. 

3. Аналіз отриманих 

результатів опитувань. 

Анкетування 

(Google Forms), 

усне опитування 

внутрішніх і 

зовнішніх 

стейкхолдерів 

(здобувачі, НПП, 

випускники, 

абітурієнти, 

роботодавці)  

Протокол № 6  

вiд 17.11.2020 р.  

Докорінна 

модернізація ОП 

через закриття і 

відкриття у 2021 р.   

ОП «Новогрецька 

мова та література, 

англійська мова, 

переклад» 



   
 

   
 

Філологія. 

Переклад 

(новогрецька) 

 

Перший 

(бакалаврський) 

рівень 

Хоровець В.Є., 

 к. філол. н. 

Жовтень-

листопад 

2020 

1.Контингент 

здобувачів вищої 

освіти ОП 

2. Структура та 

зміст ОП 

Здобувачі вищої 

освіти, 

випускники, 

НПП, 

абітурієнти, 

роботодавці 

1. Аналіз показників: 

кількість вступників; 

кількість випускників. 

2. Опитування (фокус групи) 

стосовно:  

-виявлення цілей та 

програмних них результатів 

опитувань. 

Анкетування 

(Google Forms), 

усне опитування 

внутрішніх і 

зовнішніх 

стейкхолдерів 

(здобувачі, НПП, 

випускники, 

абітурієнти, 

роботодавці) 

Протокол № 6 вiд 

17.11.2020 р.  

Докорінна 

модернізація ОП 

через закриття і 

відкриття у 2021 р.   

ОП «Новогрецька 

мова та 

література, 

англійська мова, 

переклад» 

Середня освіта. 

Мова і література 

(новогрецька)  

 

Перший 

(бакалаврський) 

рівень 

Кіор Ю.А., к. філол. 

н., доцент 

Жовтень-

листопад 

2020 

1.Контингент 

здобувачів вищої 

освіти ОП 

2. Структура та 

зміст ОП 

Здобувачі вищої 

освіти, 

випускники, 

НПП, 

абітурієнти, 

роботодавці 

1. Аналіз показників: 

кількість вступників; 

кількість випускників. 

2. Опитування (фокус групи) 

стосовно:  

-виявлення цілей та 

програмних результатів 

навчання, що не відбивають 

тенденцій розвитку 

спеціальності та ринку праці, 

галузевий та регіональний 

контекст. 

3. Аналіз отриманих 

результатів опитувань. 

Анкетування 

(Google Forms), 

усне опитування 

внутрішніх і 

зовнішніх 

стейкхолдерів 

(здобувачі, НПП, 

випускники, 

абітурієнти, 

роботодавці) 

Протокол № 6 вiд 

17.11.2020 р.  

Докорінна 

модернізація ОП 

через закриття і 

відкриття у 2021 р.   

ОП «Новогрецька 

мова та 

література, 

англійська мова, 

переклад» 

Філологія. Мова 

та література 

(новогрецька)  

 

Другий 

(магістерський) 

рівень 

Жарікова Ю.В., к. 

філол. н., доцент 

Лютий-

березень 

2021 

1.Контингент 

здобувачів вищої 

освіти ОП 

2. Структура та 

зміст ОП 

Здобувачі вищої 

освіти, 

випускники, 

НПП, 

абітурієнти, 

роботодавці 

1. Аналіз показників: 

кількість вступників; 

кількість випускників. 

2. Опитування (фокус групи) 

стосовно:  

-виявлення цілей та 

програмних результатів 

навчання, що не відбивають 

тенденцій розвитку 

спеціальності та ринку праці, 

галузевий та регіональний 

контекст. 

3. Аналіз отриманих 

результатів опитувань. 

Анкетування 

(Google Forms), 

усне опитування 

внутрішніх і 

зовнішніх 

стейкхолдерів 

(здобувачі, НПП, 

випускники, 

абітурієнти, 

роботодавці), 

круглий стіл 

(10.03.2021) 

 Протокол №12 

від 16.03.2021,  

Оновлення ОП: 

введення 

дисципліни 

«Академічне 

письмо» (3 кред.) з 

01.09.2021 р., 

через це 

зменшення 

кредитів на 

дисципліну 

“Практичний курс 

основної 



   
 

   
 

іноземної мови 

(новогрецької) та 

ділова основна 

іноземна мова” (з 

17 до 14 кредитів); 

Дисципліну 

“Теорія та історія 

грецької 

лінгвістики” 

перенесено з 

блоку 

нормативних 

дисциплін 

загальної 

підготовки до 

блоку дисциплін 

професійної 

підготовки 

Філологія. 

Переклад 

(новогрецька) 

 

Другий 

(магістерський) 

рівень 

Новицька О. А.,  

к. філол. н.,  доцент 

Лютий-

березень 

2021 

1.Контингент 

здобувачів вищої 

освіти ОП 

2. Структура та 

зміст ОП 

Здобувачі вищої 

освіти, 

випускники, 

НПП, 

абітурієнти, 

роботодавці 

1. Аналіз показників: 

кількість вступників; 

кількість випускників. 

2. Опитування (фокус групи) 

стосовно:  

-виявлення цілей та 

програмних результатів 

навчання, що не відбивають 

тенденцій розвитку 

спеціальності та ринку праці, 

галузевий та регіональний 

контекст. 

3. Аналіз отриманих 

результатів опитувань. 

Анкетування 

(Google Forms), 

усне опитування 

внутрішніх і 

зовнішніх 

стейкхолдерів 

(здобувачі, НПП, 

випускники, 

абітурієнти, 

роботодавці), 

круглий стіл 

(10.03.2021) 

Протокол №12 

від 16.03.2021,  

Оновлення ОП: 

введення 

дисципліни 

«Академічне 

письмо» (3 кред.) з 

01.09.2021 р., 

через це 

зменшення 

кредитів на 

дисципліну 

“Іноземна мова 2 

(англійська)  (з 16 

до 13 кредитів) 
Кафедра теорії та практики перекладу 

Філологія. 

Переклад 

(англійська)  

 

Перший 

(бакалаврський) 

Пефтієва О.Ф.,  

к. філол. н., доцент 

Жовтень-

листопад 

2020 

 Структура та 

зміст ОП 

Здобувачі вищої 

освіти, 

випускники, 

НПП, абітурієнти, 

роботодавці 

Опитування (фокус групи) 

стосовно:  

-виявлення цілей та 

програмних результатів 

навчання, що не відбивають 

тенденцій розвитку 

Анкетування 

(Google Forms), 

усне опитування 

внутрішніх і 

зовнішніх 

стейкхолдерів 

Затвердження 

планується  

Протокол № 14 

вiд 18.05.2021 р.  

Введення 

дисциплін «Теорія 



   
 

   
 

рівень спеціальності та ринку праці, 

галузевий та регіональний 

контекст. 

3. Аналіз отриманих 

результатів опитувань. 

(здобувачі, НПП, 

випускники, 

абітурієнти, 

роботодавці)  

та практика 

письмового 

перекладу 

іноземної мови 1 

(англійська), 

Теорія та практика 

усного перекладу 

іноземної мови 1 

(англійська),  

Теорія та практика 

письмового 

перекладу 

іноземної мови 2 

(німецька), 

Теорія та практика 

усного перекладу 

іноземної мови 2 

(німецька) 

Філологія. 

Переклад 

(англійська)  

 

Другий 

(магістерський) 

рівень 

Шепітько С.В.,  

к. філол. н., доцент 

Жовтень-

листопад 

2020 

Структура та зміст 

ОП 

Здобувачі вищої 

освіти, 

випускники, 

НПП, 

абітурієнти, 

роботодавці 

Опитування (фокус групи) 

стосовно:  

-виявлення цілей та 

програмних результатів 

навчання, що не відбивають 

тенденцій розвитку 

спеціальності та ринку праці, 

галузевий та регіональний 

контекст. 

3. Аналіз отриманих 

результатів опитувань. 

Анкетування 

(Google Forms), 

усне опитування 

внутрішніх і 

зовнішніх 

стейкхолдерів 

(здобувачі, НПП, 

випускники, 

абітурієнти, 

роботодавці) 

Протокол № 6 вiд 

17.11.2020 р.  

Збільшення 

кредитів  на 

виробничу 

(перекладацьку) 

практику з 2021-

2022 н.р. 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

   
 

Додаток 3 

 

Результати моніторингу освітніх програм  у 2020-2021 н. р.  економіко-правового факультету  

 
Назва ОП, 

рівень вищої 

освіти 

Гарант ОП Дата 

проведеного 

моніторингу 

Критерій Учасники Методика 

вимірювання 

Які заходи були 

проведені 

Результат моніторингу* 

Кафедра економіки та міжнародних економічних відносин 

Міжнародна 

економіка  

 

Перший 

(бакалаврський) 

рівень 

Марена Т.В., 

к.е.н., доцент 

15.09.2020 Структура та 

зміст ОП 

Викладачі кафедри 

економіки та 

міжнародних 

економічних 

відносин 

Опитування 

(фокус груп) та 

аналіз результатів 

Засідання кафедри, 

обговорено питання 

«Про підсумки 

державної атестації та 

затвердження заходів 

щодо усунення 

зауважень голів ЕК» та 

стан врахування 

пропозицій ЕК щодо 

удосконалення ОП 

Протокол 15.09.2020 №3 

- збільшено обсяг дисциплін 

«Статистика» та «Економічний аналіз 

та моделювання»; 

- включено до ОП навчальну 

дисципліну «Національна економічна 

політика»; 

- збільшено обсяг навчальної 

дисципліни професійного циклу 

«Міжнародні економічні відносини». 

Збільшення обсягів відбулося в 

результаті повного оновлення 

навчального плану 

11.11.2020 Структура та 

зміст ОП 

Викладачі кафедри 

економіки та 

міжнародних 

економічних 

відносин, 

представники 

профільних 

кафедр Інституту 

міжнародних 

відносин 

Київського 

національного 

університету імені 

Тараса Шевченка, 

Донецького 

національного 

університету імені 

Василя Стуса, 

Опитування 

(фокус груп) та 

аналіз результатів  

Науково-методичний 

семінар з обговорення 

ОП  

 

Протокол від 11.11.2020 №2 

Удосконалення ОП у частині освітньої 

складової 

(рішення засідання кафедри ЕМЕВ 

щодо перенесення ОК «Інноваційне 

підприємництво та управління стартап 

проєктами» із вибіркових компонент 

до обов’язкових компонент) для 

забезпечення оволодіння наступними 

ЗК: 

«Здатність до абстрактного мислення, 

аналізу та синтезу, уміння бути 

критичним та самокритичним, 

здатність працювати в команді» та  

додати до переліку спеціальних 

компетентностей наступні:  «Здатність 

розробляти  бізнес модель, здатність 

створювати продукт» 

https://www.donnu.edu.ua/
https://www.donnu.edu.ua/
https://www.donnu.edu.ua/
https://www.donnu.edu.ua/


   
 

   
 

Західноукраїнсько

го національного 

університету, 

ДВНЗ 

«Прикарпатський 

національний 

університет імені 

Василя 

Стефаника»), 

фахівці-практики 

(представники 

відділення ПАТ 

«Перший 

український 

міжнародний 

банк» у 

м. Маріуполі, ПАТ 

«Маріупольгаз») 

 

07.04.2021 Практична 

підготовка 

Представники 

Маріупольського 

державного 

університету, 

Інституту 

економіки та 

прогнозування 

НАН України, 

Познанського 

державного 

університету ім. 

Адама Міцкевича, 

Молдавської 

академії 

економічних 

знань, Київського 

національного 

торговельно-

економічного 

університету, 

Донецького 

національного 

Дискусія у фокус-

групі та аналіз 

результатів 

Круглий стіл Протокол від 20.04.2021 №13 

На пропозиції стейкхолдерів посилити 

практичну складову у підготовці 

фахівців за відповідним  освітнім 

ступенем. 

Посилити роботу з популярізації 

питань академічної доброчесності та 

боротьби з плагіатом. 



   
 

   
 

унверситету ім. 

Василя Стуса, 

аналітичного 

центру економіко-

правових 

досліджень і 

прогнозування 

Федерації 

роботодавці, 

Інституту 

міжнародних 

відносин 

Київського 

національного 

університету ім. 

Тараса Шевченка 

Міжнародна 

економіка 

 

Другий 

(магістерський) 

рівень 

Макогон Ю.В., 

д.е.н., 

професор 

11.11.2020 Структура та 

зміст ОП 

Викладачі кафедри 

економіки та 

міжнародних 

економічних 

відносин, 

представники 

профільних 

кафедр Інституту 

міжнародних 

відносин 

Київського 

національного 

університету імені 

Тараса Шевченка, 

Донецького 

національного 

університету імені 

Василя Стуса, 

Західноукраїнсько

го національного 

університету, 

ДВНЗ 

«Прикарпатський 

національний 

Опитування 

(фокус груп) та 

аналіз результатів 

Науково-методичний 

семінар з обговорення 

ОП  

 

Протокол від 11.11.2020 №2 

Удосконалення ОП у частині освітньої 

складової 

 



   
 

   
 

університет імені 

Василя 

Стефаника»), 

фахівці-практики 

(представники 

відділення ПАТ 

«Перший 

український 

міжнародний 

банк» у м. 

Маріуполі, ПАТ 

«Маріупольгаз») 

19.01.2021 Структура та 

зміст ОП 

Викладачі кафедри 

економіки та 

міжнародних 

економічних 

відносин 

Опитування 

(фокус груп) та 

аналіз результатів 

Засідання кафедри, 

обговорено питання 

«Аналіз результатів 

державної атестації та 

обговорення звітів голів 

ЕК» і пропозиції щодо 

удосконалення ОП 

магістерського рівня 

 

Протокол від 

19.01.2021 №9 

Протокол від 19.01.2021 №9 

- збільшено обсяг дисципліни 

«Міжнародна економічна статистика»; 

- включено до ОП дисципліни 

«Валютно-фінансові операції у 

міжнародному бізнесі» і «Міжнародна 

конкурентоспро-можність суб’єктів 

світової економіки»  

07.04.2021 Практична 

підготовка 

Представники 

Маріупольського 

державного 

університету, 

Інституту 

економіки та 

прогнозування 

НАН України, 

Познанського 

державного 

університету ім. 

Адама Міцкевича, 

Молдавської 

академії 

економічних 

знань, Київського 

національного 

Дискусія фокус-

групи та аналіз 

результатів 

Круглий стіл  Протокол від 20.04.2021 №13 

На пропозиції стейкхолдерів посилити 

практичну складову у підготовці 

фахівців за відповідним  освітнім 

ступенем. 

Посилити роботу з популярізації 

питань академічної доброчесності та 

боротьби з плагіатом. 

 



   
 

   
 

торговельно-

економічного 

університету, 

Донецького 

національного 

унверситету ім. 

Василя Стуса, 

аналітичного 

центру економіко-

правових 

досліджень і 

прогнозування 

Федерації 

роботодавці, 

Інституту 

міжнародних 

відносин 

Київського 

національного 

університету ім. 

Тараса Шевченка 

 

Міжнародний 

бізнес 

 

Перший 

(бакалаврський) 

рівень 

Беззубченко 

О.А., к.е.н., 

доцент 

15.09.2020 Структура та 

зміст ОП 

Викладачі кафедри 

економіки та 

міжнародних 

економічних 

відносин 

Опитування 

(фокус груп) та 

аналіз результатів 

Засідання кафедри, 

обговорено питання 

«Про підсумки 

державної атестації та 

затвердження заходів 

щодо усунення 

зауважень голів ЕК» та 

стан врахування 

пропозицій ЕК щодо 

удосконалення ОП 

 

 

Протокол від 15.09.2020 №3 

- збільшено обсяг дисциплін 

«Статистика» та «Економічний аналіз 

та моделювання»; 

- включено до ОП 

- дисципліни «Міжнародний бізнес» 

та «ТНК»; 

- збільшено обсяг дисципліни 

професійної «Міжнародні економічні 

відносини». 

11.11.2020 Структура та 

зміст ОП 

Викладачі 

кафедри, 

представники 

профільних 

кафедр Інституту 

Опитування 

(фокус груп) та 

аналіз результатів 

Науково-методичний 

семінар з обговорення 

ОП 

 

Протокол від 11.11.2020 №2 

Удосконалення ОП у частині освітньої 

складової 

(рішення засідання кафедри ЕМЕВ 

щодо перенесення ОК «Інноваційне 



   
 

   
 

міжнародних 

відносин 

Київського 

національного 

університету імені 

Тараса Шевченка, 

Донецького 

національного 

університету імені 

Василя Стуса, 

Західноукраїнсько

го національного 

університету, 

ДВНЗ 

«Прикарпатський 

національний 

університет імені 

Василя 

Стефаника»), 

фахівці-практики 

(представники 

відділення ПАТ 

«Перший 

український 

міжнародний 

банк» у 

м. Маріуполі, ПАТ 

«Маріупольгаз») 

підприємництво та управління стартап 

проєктами» із вибіркових компонент 

до обов’язкових компонент) для 

забезпечення оволодіння наступними 

ЗК: 

«Здатність до абстрактного мислення, 

аналізу та синтезу, уміння бути 

критичним та самокритичним, 

здатність працювати в команді» та  

додати до переліку спеціальних 

компетентностей наступні:  «Здатність 

розробляти  бізнес модель, здатність 

створювати продукт». 

 

19.01.2021 Кадрове 

забезпечення 

ОП 

Викладачі кафедри 

економіки та 

міжнародних 

економічних 

відносин 

Перевірка на 

наявність 

практичного 

досвіду роботи за 

фахом викладачів, 

що забезпечують 

освітній процес за 

ОП 

На засіданні кафедри 

розглянуто питання  

«Про результати 

перевірки на 

відповідність вимогам 

Ліцензійних умов, 

наявність практичного 

досвіду роботи за 

фахом викладачів, що 

забезпечують освітній 

процес за ОП» 

 

Протокол від 19.01.2021 №9 

Ухвалено рішення про залучення 

фахівця-практика для викладання 

навчальної дисципліни «Облік 

міжнародних операцій». 

https://www.donnu.edu.ua/
https://www.donnu.edu.ua/
https://www.donnu.edu.ua/
https://www.donnu.edu.ua/


   
 

   
 

  07.04.2021 Практична 

підготовка 

Представники 

Маріупольського 

державного 

університету, 

Інституту 

економіки та 

прогнозування 

НАН України, 

Познанського 

державного 

університету ім. 

Адама Міцкевича, 

Молдавської 

академії 

економічних 

знань, Київського 

національного 

торговельно-

економічного 

університету, 

Донецького 

національного 

унверситету ім. 

Василя Стуса, 

аналітичного 

центру економіко-

правових 

досліджень і 

прогнозування 

Федерації 

роботодавці, 

Інституту 

міжнародних 

відносин 

Київського 

національного 

університету ім. 

Тараса Шевченка 

Дискусія фокус-

групи та аналіз 

результатів 

Круглий стіл Протокол від 20.04.2021 №13 

На пропозиції стейкхолдерів посилити 

практичну складову у підготовці 

фахівців за відповідним  освітнім 

ступенем. 

Посилити роботу з популярізації 

питань академічної доброчесності та 

боротьби з плагіатом. 

 



   
 

   
 

Міжнародний 

бізнес 

 

Другий 

(магістерський) 

рівень 

Чентуков Ю.І., 

д.е.н., 

професор 

11.11.2020 Структура та 

зміст ОП 

Викладачі кафедри 

економіки та 

міжнародних 

економічних 

відносин, 

представники 

профільних 

кафедр Інституту 

міжнародних 

відносин 

Київського 

національного 

університету імені 

Тараса Шевченка, 

Донецького 

національного 

університету імені 

Василя Стуса, 

Західноукраїнсько

го національного 

університету, 

ДВНЗ 

«Прикарпатський 

національний 

університет імені 

Василя 

Стефаника»), 

фахівці-практики 

(представники 

відділення ПАТ 

«Перший 

український 

міжнародний 

банк» у 

м. Маріуполі, ПАТ 

«Маріупольгаз») 

Опитування 

(фокус груп) та 

аналіз результатів 

Науково-методичний 

семінар з обговорення 

ОП 

 

 

Протокол від 11.11.2020 №2 

Удосконалення ОП у частині освітньої 

складової 

 

19.01.2021 Структура та 

зміст ОП 

Викладачі кафедри 

економіки та 

міжнародних 

Опитування 

(фокус груп) та 

аналіз результатів 

Засідання кафедри, 

обговорення питання 

«Аналіз результатів 

державної атестації та 

Протокол від 19.01.2021 №9 

- збільшено обсяг дисципліни 

«Міжнародна економічна статистика»; 

https://www.donnu.edu.ua/
https://www.donnu.edu.ua/
https://www.donnu.edu.ua/
https://www.donnu.edu.ua/


   
 

   
 

економічних 

відносин 

обговорення звітів голів 

ЕК» та пропозиції щодо 

удосконалення ОП 

магістерського рівня 

- включено до ОП дисципліни 

«Міжнародна економічна безпека» і 

«Конкурентоспро-можність 

глобальних компаній» 

07.04.2021 Практична 

підготовка 

Представники 

Маріупольського 

державного 

університету, 

Інституту 

економіки та 

прогнозування 

НАН України, 

Познанського 

державного 

університету ім. 

Адама Міцкевича, 

Молдавської 

академії 

економічних 

знань, Київського 

національного 

торговельно-

економічного 

університету, 

Донецького 

національного 

унверситету ім. 

Василя Стуса, 

аналітичного 

центру економіко-

правових 

досліджень і 

прогнозування 

Федерації 

роботодавці, 

Інституту 

міжнародних 

відносин 

Київського 

національного 

Дискусія фокус-

групи та аналіз 

результатів 

 

Круглий стіл Протокол від 20.04.2021 №13 

На пропозиції стейкхолдерів посилити 

практичну складову у підготовці 

фахівців за відповідним  освітнім 

ступенем. 

Посилити роботу з популярізації 

питань академічної доброчесності та 

боротьби з плагіатом. 

 



   
 

   
 

університету ім. 

Тараса Шевченка 

Міжнародні 

економічні 

відносини 

 

Третій 

(освітньо-

науковий) рівень 

Булатова О.В., 

д.е.н., 

професор 

11.11.2020 Структура та 

зміст ОП 

Викладачі кафедри 

економіки та 

міжнародних 

економічних 

відносин, 

представники 

профільних 

кафедр Інституту 

міжнародних 

відносин 

Київського 

національного 

університету імені 

Тараса Шевченка, 

Донецького 

національного 

університету імені 

Василя Стуса, 

Західноукраїнсько

го національного 

університету, 

ДВНЗ 

«Прикарпатський 

національний 

університет імені 

Василя 

Стефаника»), 

фахівці-практики 

(представники 

відділення ПАТ 

«Перший 

український 

міжнародний 

банк» у 

м. Маріуполі, ПАТ 

«Маріупольгаз») 

Опитування 

(фокус груп) та 

аналіз результатів 

Науково-методичний 

семінар з обговорення 

ОП 

 

Протокол від 11.11.2020 №2 

Оновлення змісту навчальної 

дисципліни «Глобалізаційний 

дискурс» у частині розширення 

вивчення проблемних питань розвитку 

системи МЕВ під впливом процесів 

глобалізації/ деглобалізації 

https://www.donnu.edu.ua/
https://www.donnu.edu.ua/
https://www.donnu.edu.ua/
https://www.donnu.edu.ua/


   
 

   
 

24.12.2020 Структура та 

зміст ОНП 

Гаранти освітньо-

наукових програм, 

члени робочих 

груп з розробки 

освітньо-наукових 

програм, здобувачі 

вищої освіти 

ступеня доктора 

філософії 

Опитування 

(фокус груп) та 

аналіз результатів 

Науково-методичний 

семінар з обговорення 

ОНП 

 

 

Протокол від 24.12.2020 №3 

Збільшення переліку елективних 

дисциплін професійної підготовки для 

забезпечення розширення 

можливостей здобувачів формувати 

власну освітню траєкторію та 

задовольнити свої освітні потреби 

07.04.2021 Практична 

підготовка 

Представники 

Маріупольського 

державного 

університету, 

Інституту 

економіки та 

прогнозування 

НАН України, 

Познанського 

державного 

університету ім. 

Адама Міцкевича, 

Молдавської 

академії 

економічних 

знань, Київського 

національного 

торговельно-

економічного 

університету, 

Донецького 

національного 

унверситету ім. 

Василя Стуса, 

аналітичного 

центру економіко-

правових 

досліджень і 

прогнозування 

Федерації 

роботодавці, 

Дискусія фокус-

групи та аналіз 

результатів 

 

Круглий стіл Протокол від 20.04.2021 №13 

Посилити роботу з популярізації 

питань академічної доброчесності та 

боротьби з плагіатом. 

 



   
 

   
 

Інституту 

міжнародних 

відносин 

Київського 

національного 

університету ім. 

Тараса Шевченка 

Економіка. 

Економіка 

підприємств 

 

Третій 

(освітньо-

науковий) рівень 

Толпежніков 

Р.О., д.е.н., 

доцент 

11.11.2020 Структура та 

зміст ОП 

Викладачі кафедри 

економіки та 

міжнародних 

економічних 

відносин, 

представники 

профільних 

кафедр Інституту 

міжнародних 

відносин 

Київського 

національного 

університету імені 

Тараса Шевченка, 

Донецького 

національного 

університету імені 

Василя Стуса, 

Західноукраїнсько

го національного 

університету, 

ДВНЗ 

«Прикарпатський 

національний 

університет імені 

Василя 

Стефаника»), 

фахівці-практики 

(представники 

відділення ПАТ 

«Перший 

український 

міжнародний 

Опитування 

(фокус груп) та 

аналіз результатів 

Науково-методичний 

семінар з обговорення 

ОП 

 

 

Протокол від 11.11.2020 №2 

Оновлення змісту навчальної 

дисципліни «Глобалізаційний 

дискурс» у частині розширення 

вивчення проблемних питань розвитку 

системи МЕВ під впливом процесів 

глобалізації/ деглобалізації) 

https://www.donnu.edu.ua/
https://www.donnu.edu.ua/
https://www.donnu.edu.ua/
https://www.donnu.edu.ua/


   
 

   
 

банк» у 

м. Маріуполі, ПАТ 

«Маріупольгаз») 

24.12.2020 Структура та 

зміст ОНП 

Гаранти освітньо-

наукових програм, 

члени робочих 

груп з розробки 

освітньо-наукових 

програм, здобувачі 

вищої освіти 

ступеня доктора 

філософії 

Опитування 

(фокус груп) та 

аналіз результатів 

Науково-методичний 

семінар з обговорення 

ОНП 

 

Протокол від 24.12.2020 №3 

Збільшення   професійної підготовки 

для забезпечення розширення 

можливостей здобувачів формувати 

власну освітню траєкторію та 

задовольнити свої освітні потреби 

07.04.2021  Структура та 

зміст ОП 

Представники 

Маріупольського 

державного 

університету, 

Інституту 

економіки та 

прогнозування 

НАН України, 

Познанського 

державного 

університету ім. 

Адама Міцкевича, 

Молдавської 

академії 

економічних 

знань, Київського 

національного 

торговельно-

економічного 

університету, 

Донецького 

національного 

унверситету ім. 

Василя Стуса, 

аналітичного 

центру економіко-

правових 

досліджень і 

Дискусія фокус-

групи та аналіз 

результатів 

 

Круглий стіл Протокол від 20.04.2021 №13 

Посилити роботу з популярізації 

питань академічної доброчесності та 

боротьби з плагіатом. 

 



   
 

   
 

прогнозування 

Федерації 

роботодавці, 

Інституту 

міжнародних 

відносин 

Київського 

національного 

університету ім. 

Тараса Шевченка 

Кафедри права та публічного адміністрування 

Право 

Перший 

(бакалаврський) 

рівень 

 

Право 

Другий 

(магістерський) 

рівень 

Черних Є. М. – 

к.ю.н., доцент 

 

 

 

Свірський Б. М. 

– к.ю.н., доцент 

Серпень 2020 Структура та 

зміст ОП: 

Співвідношенн

я обсягу 

окремих 

освітніх 

компонентів 

ОП із 

фактичним 

навантаженням 

здобувачів 

вищої освіти  

Гарант ОП, 

Викладачі 

кафедри, 

Здобувачі вищої 

освіти 

Аналіз результатів 

дистанційного 

навчання 

Засідання кафедри 

ППА. 

Протокол № 1 від 

28.08.2020 

Удосконалення якості освітньо-

професійної програм у напрямку  

активізації  позааудиторної роботи у 

період дистанційного навчання 

Грудень 

2020 

 

 

Якість 

навчання та 

викладання за 

ОП: 

Відповідність 

визначених 

форм та 

методів 

навчання і 

викладання 

досягненню 

програмних 

результатів 

навчання 

Викладачі кафедри  

права та 

публічного 

адміністрування  

Аналіз результатів 

захисту 

кваліфікаційних 

робіт 

Засідання кафедри ППА 

(Протокол № 7 від 

15.12.2020 р.) 

Розглянуто питання 

«Про результати 

захисту 

кваліфікаційних робіт». 

Розроблено пропозиції щодо 

інформування здобувачів вищої освіти 

про заходи з академічної 

доброчесності. Перейменування 

практики на другому (магістерському) 

рівні) 



   
 

   
 

Грудень  

2020 -  

січень 2021 

1.Кадрове 

забезпечення 

ОП: Залучення 

роботодавців, 

професіоналів-

практиків.  

2. Контингент 

здобувачів 

вищої освіти 

ОП 

1.Зустріч зі 

стейкхолдерами з 

питань освітніх 

програм: Данилова 

Ольга Миколаївна 

– начальник 

юридичної служби 

Маріупольської 

філії ДП 

«Адміністрація 

морських портів 

України»; Зверева 

Світлана Сергіївна 

– начальник 

юридичного 

відділу ТОВ 

«МЕТІНВЕСТ - 

ПРОМСЕРВІС». 

2.Гарант, куратор, 

випускники. 

1.Анкетування 

стейкхолдерів: 

обговорення 

ініціатив з питань 

підвищення якості 

освіти та 

компонентів ОП. 

2.Аналіз 

показників 

випуску 

здобувачів ОС 

«Магістр» 

1. Зустріч учасників 

проектної групи 

освітньої програми 

«Право» з 

представниками 

провідних підприємств 

м. Маріуполя - 

24.12.2020. 

2. Звіт про 

працевлаштування 

випускників ОП 

«Право» (27.01.2021) 

Обговорено питання щодо участі 

стейкхолдерів в оцінюванні якості 

знань здобувачів вищої освіти при 

проведенні державної атестації та 

вдосконалення компонентів ОП 

Лютий 2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Навчання і 

викладання за 

освітньою 

програмою; 

2. Контрольні 

заходи, 

оцінювання 

здобувачів 

вищої освіти та 

академічна 

доброчесність 

3. Внутрішнє 

забезпечення 

якості 

освітньої 

програми 

4. Прозорість 

та публічність 

Викладачі 

кафедри права та 

публічного 

адміністрування 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Анкетування. 

Аналіз результатів 

опитування 

здобувачів 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Засідання кафедри (№ 9 

від 16.02.2021 р.).  

Розглянуто питання 

Про результати 

анкетування «Якість 

викладання навчальних 

дисциплін МДУ» 

здобувачів вищої світи 

спеціальності 

081«Право» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перевірка результатів професійної 

діяльності (згідно п. 30 Ліцензійних 

умов провадження освітньої 

діяльності)). 

Розроблено пропозиції щодо 

удосконалення освітньої програми 

через оновлення змісту обов’язкових 

освітніх компонентів фахової 

підготовки здобувачів вищої освіти. 

 

 



   
 

   
 

  Квітень 2021 Структура та 

зміст ОП: 
здобуття 

компетентност

ей, необхідних 

для подальшої 

професійної 

діяльності 

через 

практичну 

підготовку 

здобувачів 

вищої освіти 

Викладачі 

кафедри права та 

публічного 

адміністрування 

 

Нормативні 

вимоги 

Засідання кафедри (№ 

13 від 13.04.2021) 

Розглянуто питання 

про збільшення 

навчальних кредитів на 

практичну та мовну 

підготовку 

Розроблено пропозиції щодо внесення 

змін до ОП та в навчальний план 

спеціальності Право ОС бакалаврат, а 

саме збільшення кредитів на 

практичну підготовку та мовну 

підготовку. 

Публічне 

управління та 

адміністрування 

Перший 

(бакалаврський) 

рівень 

 

Публічне 

управління та 

адміністрування 

Другий 

(магістерський) 

рівень 

Кузьменко С. 

Г.,  

д. н. з держ. 

управл., доцент 

 

 

 

 

Філіпенко Т. 

В.,  

д. н. з держ. 

управл., 

професор 

Серпень 2020 Структура та 

зміст ОП: 

Співвідношенн

я обсягу 

окремих 

освітніх 

компонентів 

ОП із 

фактичним 

навантаженням 

здобувачів 

вищої освіти 

Гарант ОП, 

викладачі 

кафедри, здобувачі 

вищої освіти 

Аналіз результатів 

дистанційного 

навчання 

Засідання кафедри 

ППА. 

Протокол № 1 від 

28.08.2020 

Удосконалення якості освітньо-

професійної програм у напрямку  

активізації  позааудиторної роботи у 

період дистанційного навчання 

Лютий 2021 

 

 

Січень 2021 

 

 

 

 

Вересень 

2020 

1. Структура та 

зміст освітньої 

програми 

2. 

Забезпеченість 

освітнього 

процесу 

ресурсами 

(навчально-

методичне, 

інформаційне 

та матеріально-

технічне 

забезпечення 

ОП) 

1. Гаранти ОП, 

група 

забезпечення, 

викладачі кафедри 

права та 

публічного 

адміністрування 

2. Гарант, куратор, 

випускники 

3. Зустріч зі 

стейкхолдерами з 

питань освітніх 

програм: Забавін 

Дмитро 

В’ячеславович - 

1. Аналіз 

висновків ЕГ та 

ГЕР з акредитації 

ОП другого 

(магістерського) 

рівня. 

2.Аналіз кількості 

випускників та їх 

працевлаштування

. 

3. Анкетування 

стейкхолдерів: 

обговорення 

ініціатив з питань 

підвищення якості 

1. Засідання кафедри 

ППА (Протокол №9 від 

16 лютого 2021р.) 

2. Звіт про 

працевлаштування 

випускників ОП 

«Публічне управління 

та адміністрування». 

3. Зустріч учасників 

групи забезпечення 

спеціальності 

«Публічне управління 

та адміністрування» з 

представниками 

органів публічного 

1.Розроблено програму заходів 

відповідно до зауважень експертів 

2.Розроблено пропозиції щодо 

удосконалення 

освітньої програми 

3. Обговорено  

участь стейкхолдерів в оцінюванні 

якості знань здобувачів вищої освіти 

при проведенні підсумкової атестації 

та вдосконалення компонентів ОП. 



   
 

   
 

3. Контингент 

здобувачів 

вищої освіти 

ОП 

4.Кадрове 

забезпечення 

ОП: залучення 

роботодавців, 

професіоналів-

практиків. 

 

Громадська 

організація «Рада 

громадських 

організацій 

Маріуполя»; 

Мітько Василь 

Михайлович - 

Нікольська 

районна рада 

Донецької області 

освіти та 

компонентів ОП. 

управління та 

громадських 

організацій м. 

Маріуполя 

(08.09.2020р.) 

URL:  

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

/na_bazi_mdu_vidbulas_

zustrich_zdobuvachiv_vi

shhoji_osviti_zi_stejkkh

olderami_z_pitan_viborc

hogo_prava_ta_procesu/

2020-09-08-36 

Міжнародне 

право 

 

Перший 

(бакалаврський) 

рівень 

Тихомирова Г. Є 

к. ю. н., доцент 

Серпень 2020 Структура та 

зміст ОП: 

Співвідношенн

я обсягу 

окремих 

освітніх 

компонентів 

ОП із 

фактичним 

навантаженням 

здобувачів 

вищої освіти 

Гарант ОП, 

викладачі 

кафедри, здобувачі 

вищої освіти 

Аналіз результатів 

дистанційного 

навчання 

Засідання кафедри ППА Протокол № 1 від 28.08.2020 

Удосконалення якості освітньо-

професійної програм у напрямку  

активізації  позааудиторної роботи у 

період дистанційного навчання 

Лютий 2021 1. Навчання і 

викладання за 

освітньою 

програмою. 

2. Контрольні 

заходи, 

оцінювання 

здобувачів 

вищої освіти та 

академічна 

доброчесність. 

3. Внутрішнє 

забезпечення 

якості освітньої 

програми. 

Викладачі кафедри 

права та 

публічного 

адміністрування 

Анкетування. 

Аналіз результатів 

опитування 

здобувачів 

Засідання кафедри ППА  

 

Протокол № 9 від 16.02.2021 р. 

1.Перевірка результатів професійної 

діяльності (згідно п. 30 Ліцензійних 

умов провадження освітньої 

діяльності)). 

2.Розроблено пропозиції щодо 

удосконалення освітньої програми 

через оновлення змісту обов’язкових 

освітніх компонент фахової підготовки 

здобувачів вищої освіти. 



   
 

   
 

4. Прозорість 

та публічність. 

Адміністратив

не право і 

процес; 

фінансове 

право; 

інформаційне 

право 

 

Третій 

(освітньо-

науковий) рівень 

Шелухін М. Л.,

  д. ю. н., 

професор  

Лютий 2021  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

1. Якість 

навчання і 

викладання за 

освітньою 

програмою;  

2. Контрольні 

заходи, 

оцінювання 

здобувачів вищої 

освіти та  

академічна 

доброчесність  

3. Внутрішнє 

забезпечення 

якості освітньої 

програми  

4. Прозорість та 

публічність  

Викладачі 

кафедри права та 

публічного 

адміністрування  

  

 Аналіз результатів 

опитування  

здобувачів  

  

Опитування здобувачів 

вищої освіти ступеня 

доктора філософії 

«Якість викладання 

навчальних дисциплін 

загальної підготовки на 

третьому (освітньо - 

науковому) рівні вищої 

освіти в МДУ»  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Засідання кафедри 

(№ 12 від 31.03.2021 р.).   

Розглянуто питання Про результати 

анкетування «Якість викладання 

навчальних дисциплін 

МДУ» Рішення: заохочувати викладач

ів до роботи з сучасним 

мультимедійним обладнанням під час 

занять, урізноманітнити проведення 

занять за допомогою використання 

аудіо-, відеоматеріалів, презентацій, 

смарт-технологій, покращити та 

оновити матеріали для роботи зі 

здобувачами вищої освіти, приділяти 

більшу увагу матеріалу, який буде 

використовуватися у майбутній 

професійній діяльності здобувачів, 

зрозумілі та лаконічні консультації 

викладачів щодо самостійних робіт, 

викладачі повинні надавати корисні 

коментарі на відповіді здобувачів 

(письмові та усні), аналізувати їхні 

сильні та слабкі сторони.  

Березень 2021 Анкетування 

здобувачів:  

https://docs.google.com/f

orms/d/1u-

gj9msidXFbUZRo4GQi3

QjEyYK1AOamUaFbsZ

ZXUpo/edit  

Засідання кафедри (№ 13 від 

13.04.2021 р.)  

Розглянуто питання по результати 

анкетування.  

Рішення: інформацію прийняти до 

уваги, врахувати при оновленні 

ОНП.   

https://docs.google.com/forms/d/1u-gj9msidXFbUZRo4GQi3QjEyYK1AOamUaFbsZZXUpo/edit
https://docs.google.com/forms/d/1u-gj9msidXFbUZRo4GQi3QjEyYK1AOamUaFbsZZXUpo/edit
https://docs.google.com/forms/d/1u-gj9msidXFbUZRo4GQi3QjEyYK1AOamUaFbsZZXUpo/edit
https://docs.google.com/forms/d/1u-gj9msidXFbUZRo4GQi3QjEyYK1AOamUaFbsZZXUpo/edit
https://docs.google.com/forms/d/1u-gj9msidXFbUZRo4GQi3QjEyYK1AOamUaFbsZZXUpo/edit


   
 

   
 

Кримінальний 

процес та 

криміналістика

; судова 

експертиза; 

оперативно-

розшукова 

діяльність 

 

Третій 

(освітньо-

науковий) рівень 

Хараберюш І. 

Ф.,  

д. ю. н., 

професор 

Лютий 2021  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

1. Якість 

навчання і 

викладання за 

освітньою 

програмою;  

2. Контрольні 

заходи, 

оцінювання 

здобувачів 

вищої освіти 

та  

академічна 

доброчесність  

3. Внутрішнє 

забезпечення 

якості 

освітньої 

програми  

4. Прозорість 

та публічність  

Викладачі 

кафедри права та 

публічного 

адміністрування  

  

Аналіз результатів 

опитування 

здобувачів  

  

Опитування здобувачів 

вищої освіти ступеня 

доктора філософії 

«Якість викладання 

навчальних дисциплін 

загальної підготовки на 

третьому (освітньо - 

науковому) рівні вищої 

освіти в МДУ»  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

Засідання кафедри (№ 12 від 

31.03.2021 р.).   

Розглянуто питання Про результати 

анкетування «Якість викладання 

навчальних дисциплін МДУ» 

Рішення: заохочувати викладачів до 

роботи з сучасним мультимедійним 

обладнанням під час занять, 

урізноманітнити проведення занять за 

допомогою використання аудіо-, 

відеоматеріалів, презентацій, смарт-

технологій, покращити та оновити 

матеріали для роботи зі здобувачами 

вищої освіти, приділяти більшу увагу 

матеріалу, який буде 

використовуватися у майбутній 

професійній діяльності здобувачів, 

зрозумілі та лаконічні консультації 

викладачів щодо самостійних робіт, 

викладачі повинні надавати корисні 

коментарі на відповіді здобувачів 

(письмові та усні), аналізувати їхні 

сильні та слабкі сторони.  

Березень 

2021  

 

Анкетування 

здобувачів:  

https://docs.google.com/f

orms/d/1u-

gj9msidXFbUZRo4GQi3

QjEyYK1AOamUaFbsZ

ZXUpo/edit 

Засідання кафедри (№ 13 від 

13.04.2021 р.)  

Розглянуто питання по результати 

анкетування.  

Рішення: інформацію прийняти до 

уваги, врахувати при оновленні ОНП.  

Публічне 

управління та 

адміністрування 

 

Третій (освітньо-

науковий) рівень 

Бражко О. В.,  

д. н. з держ. 

управл., 

професор 

Лютий 2021  

  

  

  

  

  

  

  

  

1.Якість 

навчання і 

викладання за 

освітньою 

програмою;  

2. Контрольні 

заходи, 

оцінювання 

здобувачів 

Викладачі 

кафедри права та 

публічного 

адміністрування  

  

Аналіз результатів 

опитування 

здобувачів  

  

Опитування здобувачів 

вищої освіти ступеня 

доктора філософії 

«Якість викладання 

навчальних дисциплін 

загальної підготовки на 

третьому (освітньо - 

науковому) рівні вищої 

освіти в МДУ»  

  

Засідання кафедри (№ 12 від 

31.03.2021 р.).   

Розглянуто питання Про результати 

анкетування «Якість викладання 

навчальних дисциплін МДУ» 

Рішення:  

заохочувати викладачів до роботи з 

сучасним мультимедійним 

обладнанням під час занять, 

урізноманітнити проведення занять за 

https://docs.google.com/forms/d/1u-gj9msidXFbUZRo4GQi3QjEyYK1AOamUaFbsZZXUpo/edit
https://docs.google.com/forms/d/1u-gj9msidXFbUZRo4GQi3QjEyYK1AOamUaFbsZZXUpo/edit
https://docs.google.com/forms/d/1u-gj9msidXFbUZRo4GQi3QjEyYK1AOamUaFbsZZXUpo/edit
https://docs.google.com/forms/d/1u-gj9msidXFbUZRo4GQi3QjEyYK1AOamUaFbsZZXUpo/edit
https://docs.google.com/forms/d/1u-gj9msidXFbUZRo4GQi3QjEyYK1AOamUaFbsZZXUpo/edit


   
 

   
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

вищої освіти 

та  

академічна 

доброчесність  

3. Внутрішнє 

забезпечення 

якості 

освітньої 

програми  

4. Прозорість 

та публічність  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

   

допомогою використання аудіо-, 

відеоматеріалів, презентацій, смарт-

технологій, покращити та оновити 

матеріали для роботи зі здобувачами 

вищої освіти, приділяти більшу увагу 

матеріалу, який буде 

використовуватися у майбутній 

професійній діяльності здобувачів, 

зрозумілі та лаконічні консультації 

викладачів щодо самостійних робіт, 

викладачі повинні надавати корисні 

коментарі на відповіді здобувачів 

(письмові та усні), аналізувати їхні 

сильні та слабкі сторони.  

Березень 

2021  

Анкетування 

здобувачів:  

https://docs.google.co

m/forms/d/1emqQRN

GNNTrSHJOKchBYR

M-

XN8r_rm6ouEpCn06

R6Ro/edit 

Засідання кафедри (№ 13 від 

13.04.2021 р.)  

Розглянуто питання по результати 

анкетування.  

Рішення: інформацію прийняти до 

уваги, врахувати при оновленні ОНП.  

Кафедра математичних методів та системного аналізу 

Системний 

аналіз  

Другий 

(магістерський) 

рівень 

 

 

 

 

Шабельник 

Т.В.,  

д. е. н., доцент, 

завідувач 

кафедри   

28.08.2020 Структура та 

зміст ОП. 

Навчання та 

виклада и   ння 

за ОП 

Гарант ОП, 

викладачі кафедри. 

Аналіз структури та 

змісту робочих 

програм фахових 

ОК за ОП 

Засідання кафедри 

ММСА. Розглянуто 

питання щодо 

відповідності 

структури та змісту 

робочих програм 

фахових ОК для 

досягнення фахових 

компетентностей за 

ОП. 

Протокол засідання кафедри № 1 від 

28.08.2020 р.  

Рішення: оновити зміст робочих РП 

фахових ОК згідно до особливості ОП. 

18.09.2020 Структура та 

зміст ОП 

Гарант ОП, 

викладачі 

кафедри, здобувачі 

вищої освіти та 

Зустріч з фокус-

групою 

Науково-методичний 

семінар кафедри 

математичних методів 

Протокол засідання кафедри №1 від 

18.09.2020. Представники Служби 

безпеки України Донецької області 

доповіли про розвиток практичних 

https://docs.google.com/forms/d/1emqQRNGNNTrSHJOKchBYRM-XN8r_rm6ouEpCn06R6Ro/edit
https://docs.google.com/forms/d/1emqQRNGNNTrSHJOKchBYRM-XN8r_rm6ouEpCn06R6Ro/edit
https://docs.google.com/forms/d/1emqQRNGNNTrSHJOKchBYRM-XN8r_rm6ouEpCn06R6Ro/edit
https://docs.google.com/forms/d/1emqQRNGNNTrSHJOKchBYRM-XN8r_rm6ouEpCn06R6Ro/edit
https://docs.google.com/forms/d/1emqQRNGNNTrSHJOKchBYRM-XN8r_rm6ouEpCn06R6Ro/edit
https://docs.google.com/forms/d/1emqQRNGNNTrSHJOKchBYRM-XN8r_rm6ouEpCn06R6Ro/edit


   
 

   
 

представники 

Служби безпеки 

України Донецької 

області. 

та системного аналізу 

(18 вересня 2020). 

навичок для подальшого 

працевлаштування здобувачів вищої 

освіти спеціальності 124 Системний 

аналіз. Обговорили актуальні питання 

інформаційної та кібернетичної 

безпеки держави, напрями розвитку 

сучасних інформаційних технологій 

захисту інформації, а також 

розглянули необхідні умови та 

практичні навички для подальшого 

працевлаштування здобувачів вищої 

освіти спеціальностей 124 Системний 

аналіз.  

Листопад 

2020 

Контрольні 

заходи, 

оцінювання 

здобувачів 

вищої  освіти та 

академічна 

доброчесність. 

Гарант ОП, 

викладачі 

кафедри. 

Аналіз результатів 

стажування НПП 

Засідання кафедри 

ММСА. Розглянуто 

питання про результати 

Наукового стажування 

«Академічна 

доброчесність» м. 

Варшави (на базі 

Вищого Духовного 

Семінаріуму у Варшаві 

UKSW спільно із 

Польсько-українською 

фундацією «Інститут 

Міжнародної 

Академічної та 

Наукової Співпраці» 

(IIASC) та Фундацією 

ADD) викладачів 

Дяченко О.Ф. та 

Ротаньової Н.Ю. 

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

/vikladachi_kafedri_mate

matichnikh_metodiv_ta_

sistemnogo_analizu_proj

shli_naukove_stazhuvan

nja_akademichna_dobro

chesnist/2021-01-27-47 

Протокол засідання кафедри № 6 від 

17.11.2020 р.  

Визначили продовжити практику 

популяризації академічної 

доброчесності серед здобувачів. 



   
 

   
 

Грудень 2020 1.Контрольні 

заходи, 

оцінювання 

здобувачів 

вищої  освіти та 

академічна 

доброчесність. 

2.Якість 

навчання і 

викладання за 

освітньою 

програмою 

Гарант ОП, 

викладачі 

кафедри, 

здобувачі. 

Опитування 

здобувачів та 

аналіз результатів. 

Анкетування 

здобувачів вищої 

освіти. 

 

Протокол №7 від 15.12.2020 
Визначено рівень задоволеності 

здобувачів освітнім процесом (87%  

здобувачів задоволені навчанням) 

19.01.2021 1.Структура та 

зміст ОП: 

- дотримання в 

ОП 

структурно-

логічної схеми 

підготовки, які 

у сукупності 

дозволяють 

досягти 

заявлених 

цілей, 

очікуваних 

результатів 

навчання та 

набуття 

компетентност

ей за даною 

ОП; 

-здобуття 

компетентност

ей, необхідних 

для подальшої 

професійної 

діяльності 

через 

практичну 

Гарант, 

група 

забезпечення, 

викладачі кафедри 

Аналіз отриманих 

результатів 

державної 

атестації 

Засідання кафедри 

ММСА.  

Розглянуто питання 

Про підсумки 

державної атестації та 

затвердження заходів 

щодо усунення 

зауважень голови ЕК 

№ М17/20-21 

ОП Системний аналіз  

Жукова С.Ф. 

 

Протокол засідання кафедри № 8 від 

19.01.2021 р. 

Розроблено пропозиції щодо 

удосконалення освітньої програми: 

1.Підвищити якість оформлення 

кваліфікаційних робіт. 

2.Здійснювати попередній захист 

кваліфікаційних робіт окремо за 

кожним розділом, що забезпечить 

більш якісну підготовку робіт.  

3.Продовжити спільну роботу 

викладачів та здобувачів вищої освіти 

щодо публікацій результатів наукових 

досліджень.  

4.Продовжити практику впровадження 

основних  наукових та практичних 

результатів досліджень 

кваліфікаційних робіт на 

підприємствах. 

5.Посилити розвиток навичок з 

формування висновків та 

представлення результатів 

автоматизації розрахунків у наукових 

дослідженнях. 

6.Посилити розвиток навичок з 

підготовки презентацій результатів 

наукових досліджень. 



   
 

   
 

підготовку 

здобувачів 

вищої освіти. 

2. Якість 

навчання та 

викладання на 

ОП: 

- відповідність 

визначених 

форм та 

методів 

навчання і 

викладання 

досягненню 

програмних 

результатів 

навчання; 

- відповідність 

визначених 

форм та 

методів 

навчання і 

викладання 

заявленим в ОП 

цілям. 

28.01.2021 1.Контрольні 

заходи, 

оцінювання 

здобувачів 

вищої освіти та 

академічна 

доброчесність. 

2. Якість 

навчання і 

викладання за 

освітньою 

програмою. 

Гарант ОП, 

викладачі кафедр 

економіко-

правового 

факультету, 

представники 

студентської ради, 

здобувачі вищої 

освіти. 

 

Опитування 

(фокус груп) та 

аналіз результатів. 

 

Міжкафедральний 

науково-практичний 

семінар економіко-

правового факультету 

на тему «Етичний 

кодекс 

Маріупольського 

державного 

університету» (28 січня 

2021). 

 

Протокол засідання кафедри №10 

від 16.02.2021. 

Обговорено питання щодо 

безумовного виконання положень 

Етичного кодексу МДУ, зокрема 

дотримання морально-етичних засад 

учасниками освітнього процесу в 

Маріупольському державному 

університеті. Учасники семінару 

ознайомилися з напрямки діяльності 

Комісії з питань дотримання Етичного 

кодексу МДУ та умовами звернення до 

неї з боку викладачів та здобувачів 

вищої освіти факультету. 



   
 

   
 

06.04. 2021 1.Структура та 

зміст ОП. 

2.Кадрове 

забезпечення 

ОП. 

3.Якість 

навчання та 

викладання на 

ОП 

- відповідність 

визначених 

форм та 

методів 

навчання і 

викладання 

досягненню 

програмних 

результатів 

навчання -

відповідність 

освітніх 

компонентів 

вимогам 

студентоцентр

ованого 

підходу та 

принципам 

академічної 

свободи -

доступність та 

зрозумілість 

інформації 

щодо цілей, 

змісту та 

очікуваних 

результатів 

навчання, 

порядку та 

Гарант ОП, 

викладачі кафедри 

Аналіз 

відповідності ОП 

стандарту вищої 

освіти за 

спеціальністю 124 

Системний аналіз 

(№331 від 

18.03.2021 р.). 

Перевірка на 

відповідність НПП 

вимогам чинних 

Ліцензійних умов. 

Засідання проектної 

групи ОП. 
Протокол засідання кафедри №12 

від 06.04.2021.  

Обговорено проблемні питання:  

удосконалення складової обов’язкової 

професійної підготовки; 

удосконалення складової обов’язкової 

загальної підготовки; 

удосконалення варіативної складової. 

Розширено перелік програмних 

компетентностей та результатів 

навчання та визначено ОК, які їх 

забезпечують. Додано 4 відповідних 

ОК.  

 



   
 

   
 

критеріїв 

оцінювання у 

межах окремих 

освітніх 

компонентів. 



   
 

   
 

28.04. 2021 1. Якість 

навчання та 

викладання на 

ОП: 

-Поєднання 

навчання і 

досліджень під 

час реалізації 

ОП. 

 2. Структура 

та зміст ОП:  

-Забезпечення 

набуття 

здобувачами 

вищої освіти 

соціальних 

навичок (soft 

skills) 

упродовж 

періоду 

навчання, які 

відповідають 

цілям та 

результатам 

навчання ОП. 

Здобувачі вищої 

освіти за ОП, 

викладачі 

кафедри, 

стейкхолдери: 

Ціон П.О. 

(начальник відділу 

протидії 

кіберзлочинам в 

Донецькій області 

Департаменту 

кіберполіції 

Національної 

поліції України), 

Черновол В.С. 

(інспектор відділу 

протидії 

кіберзлочинам в 

Донецькій області 

Департаменту 

кіберполіції 

Національної 

поліції України), 

Гранкін Д.В. 

(менеджер 

проєктів 

LeoCRAFT-digital) 

Аналіз наукового 

рівня здобувачів та 

навичок 

комунікацій. 

ІІІ Всеукр. наук.-практ. 

Інтернет-конф. з 

проблем вищої освіти і 

науки «Математичні 

методи, моделі та 

інформаційні 

технології у науці, 

освіті, економіці, 

виробництві» 

Протокол засідання кафедри № 18 

від 18.05.2021. 

Затверджено пропозиції по розвитку 

освітньо-професійних програм 

спеціальностей «Системний аналіз» та 

«Кібербезпека» першого 

(бакалаврського) та другого 

(магістерського) рівнів вищої освіти, а 

саме по удосконаленню їх наукової 

складової. Роботодавці виразили 

зацікавленість продовжити 

співпрацювати з питань якісної 

підготовки майбутніх фахівців, а саме: 

проводити аудиторні заняття з 

фахових дисциплін, консультаційні 

зустрічі, рецензування 

кваліфікаційних робіт на постійній 

основі та залучати здобувачів до 

проходження виробничих та 

переддипломних практик з 

можливістю подальшого 

працевлаштування на базі 

підприємств, які вони представляють. 



   
 

   
 

Системний 

аналіз 

Перший 

(бакалаврський) 

рівень 

 

Дяченко О.Ф., 

к.п.н., доцент 

28.08.2020 1. Структура та 

зміст ОП. 

2. Якість 

навчання та 

викладання за 

ОП. 

3. 

Забезпеченість 

освітнього 

процесу 

ресурсами 

(навчально-

методичне, 

інформаційне 

та матеріально-

технічне 

забезпечення 

ОП) 

Гарант ОП, 

викладачі кафедри 

Аналіз структури 

та змісту робочих 

програм фахових 

ОК за ОП. 

Наявність та 

доступність всіх 

необхідних 

елементів 

навчально-

методичного 

забезпечення. 

Засідання кафедри 

 
Протокол засідання кафедри № 1 

від 28.08.2020 р.  
Рішення: оновити зміст робочих 

програм фахових ОК згідно до 

особливості ОП.  

Затвердити план розвитку навчальної 

лабораторії системного аналізу. 

15.09.2020 1. Якість 

навчання та 

викладання на 

ОП 

Гарант ОП, 

викладачі кафедри 

Відповідність 

визначених форм 

та методів 

навчання і 

викладання 

досягненню 

програмних 

результатів 

навчання 

Засідання кафедри Протокол №3 від 15.09.2020 
Рішення: 

Затвердити графік проведення 

відкритих занять викладачами 

кафедри 

18.09.2020 1. Структура та  

зміст ОП 

Викладачі кафедри 

математичних 

методів та 

системного 

аналізу, здобувачі 

вищої  освіти та 

представники 

Служби безпеки 

України Донецької 

області 

Зустріч з фокус-

групою 

Науково-методичний 

семінар кафедри 

математичних методів 

та системного аналізу, 

18.09.2020 

Протокол зас. каф. №1 від 18.09.2020.  
Представники Служби безпеки 

України Донецької області доповіли 

про розвиток практичних навичок для 

подальшого працевлаштування 

здобувачів вищої освіти спеціальності 

124 Системний аналіз. Обговорили 

актуальні питання інформаційної та 

кібернетичної безпеки держави, 

напрями розвитку сучасних 

інформаційних технологій захисту 

інформації, а також розглянули 

необхідні умови та практичні навички 



   
 

   
 

для подальшого працевлаштування 

здобувачів вищої освіти спеціальності 

124 Системний аналіз.  

Листопад 

2020 

1. Контрольні 

заходи, 

оцінювання 

здобувачів 

вищої  освіти та 

академічна 

доброчесність. 

Гарант ОП, 

викладачі 

кафедри. 

Аналіз результатів 

стажування НПП 

Засідання кафедри 

 
Протокол засідання кафедри № 6 від 

17.11.2020 р.  
Розглянуто питання про результати 

Наукового стажування «Академічна 

доброчесність» м. Варшави (на базі 

Вищого Духовного Семінаріуму у 

Варшаві UKSW спільно із Польсько-

українською фундацією «Інститут 

Міжнародної Академічної та Наукової 

Співпраці» (IIASC) та Фундацією 

ADD) викладачів Дяченко О.Ф. та 

Ротаньової Н.Ю. 

http://elf.mdu.in.ua/news/vikladachi_kaf

edri_matematichnikh_metodiv_ta_sistem

nogo_analizu_projshli_naukove_stazhuv

annja_akademichna_dobrochesnist/2021-

01-27-47 

Визначили продовжити практику 

популяризації академічної 

доброчесності серед здобувачів. 

Грудень 2020 1. Контрольні 

заходи, 

оцінювання 

здобувачів 

вищої  освіти та 

академічна 

доброчесність. 

Навчання і 

викладання за 

освітньою 

програмою 

Гарант ОП, 

викладачі 

кафедри, 

здобувачі. 

Опитування 

здобувачів та 

аналіз результатів. 

Анкетування 

здобувачів вищої освіти 
Протокол №7 від 15.12.2020  
Визначено рівень задоволеності 

здобувачів освітнім процесом (93%  

здобувачів задоволені навчанням) 

28.01.2021 1.Контрольні 

заходи, 

оцінювання 

здобувачів 

вищої  освіти та 

Гарант ОП, 

викладачі 

економіко-

правового 

факультету, 

представники 

Опитування Міжкафедральний 

науково- практичний 

семінар економіко-

правового факультету 

на тему «Етичний 

кодекс 

Протокол №10 від 16.02.2021  
Обговорено питання щодо 

безумовного виконання положень 

Етичного кодексу МДУ, зокрема 

дотримання морально-етичних засад 

учасниками освітнього процесу в 

http://elf.mdu.in.ua/news/vikladachi_kafedri_matematichnikh_metodiv_ta_sistemnogo_analizu_projshli_naukove_stazhuvannja_akademichna_dobrochesnist/2021-01-27-47
http://elf.mdu.in.ua/news/vikladachi_kafedri_matematichnikh_metodiv_ta_sistemnogo_analizu_projshli_naukove_stazhuvannja_akademichna_dobrochesnist/2021-01-27-47
http://elf.mdu.in.ua/news/vikladachi_kafedri_matematichnikh_metodiv_ta_sistemnogo_analizu_projshli_naukove_stazhuvannja_akademichna_dobrochesnist/2021-01-27-47
http://elf.mdu.in.ua/news/vikladachi_kafedri_matematichnikh_metodiv_ta_sistemnogo_analizu_projshli_naukove_stazhuvannja_akademichna_dobrochesnist/2021-01-27-47
http://elf.mdu.in.ua/news/vikladachi_kafedri_matematichnikh_metodiv_ta_sistemnogo_analizu_projshli_naukove_stazhuvannja_akademichna_dobrochesnist/2021-01-27-47


   
 

   
 

академічна 

доброчесність 

2.Навчання і 

викладання за 

освітньою 

програмою 

студентської ради, 

здобувачі освіти 

Маріупольського 

державного 

університету» 

28.01.2021 

Маріупольському державному 

університеті. Учасники семінару 

ознайомилися з напрямками діяльності 

Комісії з питань дотримання Етичного 

кодексу МДУ та умовами звернення до 

неї з боку викладачів та здобувачів 

вищої освіти факультету. 

06.04.2021 1.Структура та 

зміст ОП. 

2.Кадрове 

забезпечення 

ОП. 

3.Якість 

навчання та 

викладання на 

ОП 

- відповідність 

визначених 

форм та 

методів 

навчання і 

викладання 

досягненню 

програмних 

результатів 

навчання -

відповідність 

освітніх 

компонентів 

вимогам 

студентоцентр

ованого 

підходу та 

принципам 

академічної 

свободи -

доступність та 

зрозумілість 

інформації 

щодо цілей, 

Гарант ОП, 

викладачі кафедри 

Аналіз 

відповідності ОП 

стандарту вищої 

освіти за 

спеціальністю 124 

Системний аналіз 

(№331 від 

18.03.2021 р.). 

Перевірка на 

відповідність НПП 

вимогам чинних 

Ліцензійних умов. 

 

Засідання проектної 

групи ОП 
Протокол зас. каф. №12 від 

06.04.2021. Обговорено проблемні 

питання:  удосконалення складової 

обов’язкової професійної підготовки; 

удосконалення складової обов’язкової 

загальної підготовки; удосконалення 

варіативної складової. Додано 2 

відповідних ОК. 

 



   
 

   
 

змісту та 

очікуваних 

результатів 

навчання, 

порядку та 

критеріїв 

оцінювання у 

межах окремих 

освітніх 

компонентів. 

28.04.2021 1.Якість 

навчання та 

викладання на 

ОП: 

Поєднання 

навчання і 

досліджень під 

час реалізації 

ОП. 

2.Структура та 

зміст ОП:  

Забезпечення 

набуття 

здобувачами 

вищої освіти 

соціальних 

навичок (soft 

skills) 

упродовж 

періоду 

навчання, які 

відповідають 

цілям та 

результатам 

навчання ОП. 

Здобувачі вищої 

освіти за ОП, 

викладачі 

кафедри, 

стейкхолдери. 

Аналіз наукового 

рівня здобувачів та 

навичок 

комунікацій. 

ІІІ Всеукр. наук.-практ. 

Інтернет-конф. з 

проблем вищої освіти і 

науки «Математичні 

методи, моделі та 

інформаційні 

технології у науці, 

освіті, економіці, 

виробництві» 

Протокол засідання кафедри № 18 

від 18.05.21. 
Затверджено пропозиції по розвитку 

освітньо-професійних програм 

спеціальностей «Системний аналіз» 

першого (бакалаврського) рівня вищої 

освіти, а саме по удосконаленню їх 

наукової складової. Роботодавці 

виразили зацікавленість продовжити 

співпрацювати з питань якісної 

підготовки майбутніх фахівців, а саме: 

проводити аудиторні заняття з 

фахових дисциплін, консультаційні 

зустрічі, рецензування 

кваліфікаційних робіт на постійній 

основі та залучати здобувачів до 

проходження виробничих та 

переддипломних практик з 

можливістю подальшого 

працевлаштування на базі 

підприємств, які вони представляють. 

Заплановано виконання комплексної 

наукової теми з вирішення актуальних 

проблем інформаційної безпеки в 

умовах цифровізації. 

Кібербезпека 

Перший 

(бакалаврський) 

рівень 

Крівенко С.В., 

к. тех. н., 

доцент  

16.06.2020 

 

1.Кадрове 

забезпечення 

ОП. 

2. Якість 

навчання та 

Гарант ОП. 

Викладачі 

кафедри. 

Перевірка на 

відповідність 

вимогам чинних 

Ліцензійних умов. 

Засідання кафедри Протокол засідання кафедри № 14 від 

16.06.2021 р. 

Розглянуто питання підвищення 

кваліфікації викладачів, що реалізують 

ОП. 



   
 

   
 

викладання 

за ОП. 

 

Прийнято рішення направити на 

стажування викладачів, які реалізують 

ОП, за напрямом «Системи технічного 

захисту інформації». 

27.08.2020 1.Структура та 

зміст ОП. 

2. Якість 

навчання та 

викладання за 

ОП. 

3. 

Забезпеченість 

освітнього 

процесу 

ресурсами 

(навчально-

методичне, 

інформаційне 

та матеріально-

технічне 

забезпечення 

ОП) 

Гарант ОП, 

викладачі 

кафедри. 

 

1. Аналіз 

структури та 

змісту робочих 

програм фахових 

ОК за ОП. 

2.Наявність та 

доступність всіх 

необхідних 

елементів 

навчально-

методичного 

забезпечення. 

 

Засідання кафедри 

 

Протокол засідання кафедри № 1 від 

27.08.2020 р.  

Рішення: оновити зміст робочих РП 

фахових ОК згідно до особливості ОП.  

Затвердити план розвитку навчальної 

лабораторії інформаційної та 

кібербезпеки 

15.09.2020 Якість 

навчання та 

викладання на 

ОП 

Гарант ОП, 

викладачі 

кафедри. 

Відповідність 

визначених форм 

та методів 

навчання і 

викладання 

досягненню 

програмних 

результатів 

навчання 

Засідання кафедри Протокол №3 від 15.09.2020 

Рішення: 

Затвердити графік проведення 

відкритих занять викладачами кафедри 

 

18.09.2020 Структура та  

зміст ОП 

 

Викладачі кафедри 

математичних 

методів та 

системного 

аналізу, здобувачі 

вищої освіти та 

представники 

Служби безпеки 

Зустріч з фокус-

групою 

 

Науково-методичний 

семінар кафедри 

математичних методів 

та системного аналізу, 

18.09.2020 

 

Науково- методичний семінар, 

протокол №1 від 18.09.2020 

Представники Служби безпеки 

України Донецької області доповіли 

про розвиток практичних навичок для 

подальшого працевлаштування 

здобувачів вищої освіти спеціальності 

125 Кібербезпека Обговорили 

актуальні питання інформаційної та 



   
 

   
 

України Донецької 

області 

 

кібернетичної безпеки держави, 

напрями розвитку сучасних 

інформаційних технологій захисту 

інформації, а також розглянули 

необхідні умови та практичні навички 

для подальшого працевлаштування 

Представники Служби безпеки 

України Донецької області доповіли 

про розвиток практичних навичок для 

подальшого працевлаштування 

здобувачів вищої освіти спеціальності 

125 Кібербезпека Обговорили 

актуальні питання інформаційної та 

кібернетичної безпеки держави, 

напрями розвитку сучасних 

інформаційних технологій захисту 

інформації, а також розглянули 

необхідні умови та практичні навички 

для подальшого працевлаштування 

здобувачів вищої освіти спеціальності 

125 Кібербезпека. 

Листопад 

2020 

Контрольні 

заходи, 

оцінювання 

здобувачів 

вищої  освіти та 

академічна 

доброчесність. 

Гарант ОП, 

викладачі 

кафедри. 

Аналіз результатів 

стажування НПП 

Засідання кафедри Протокол засідання кафедри № 6 від 

17.11.2020 р.  

Розглянуто питання про результати 

Наукового стажування «Академічна 

доброчесність» м. Варшави (на базі 

Вищого Духовного Семінаріуму у 

Варшаві UKSW спільно із Польсько-

українською фундацією «Інститут 

Міжнародної Академічної та Наукової 

Співпраці» (IIASC) та Фундацією 

ADD) викладачів Дяченко О.Ф. та 

Ротаньової Н.Ю. 

http://elf.mdu.in.ua/news/vikladachi_kaf

edri_matematichnikh_metodiv_ta_sistem

nogo_analizu_projshli_naukove_stazhuv

annja_akademichna_dobrochesnist/2021-

01-27-47 



   
 

   
 

Визначили продовжити практику 

популяризації академічної 

доброчесності серед здобувачів. 

Грудень 2020 1.Контрольні 

заходи, 

оцінювання 

здобувачів 

вищої  освіти та 

академічна 

доброчесність. 

2. Якість 

навчання і 

викладання на 

ОП 

Гарант ОП, 

викладачі 

кафедри, 

здобувачі. 

Опитування 

здобувачів та 

аналіз результатів. 

Анкетування 

здобувачів вищої 

освіти. 

Протокол №7 від 15.12.2020  

Визначено рівень задоволеності 

здобувачів освітнім процесом (93%  

здобувачів задоволені навчанням) 

 

15.12.2020 Кадрове 

забезпечення 

ОП 

Гарант ОП, 

викладачі 

кафедри. 

Перевірка на 

відповідність 

вимогам чинних 

Ліцензійних умов, 

наявність 

практичного 

досвіду роботи за 

фахом  викладачів, 

що забезпечують 

освітній процес за 

даною ОП 

Засідання кафедри Протокол  №14 від 20.04.2021 

Затвердити звіт Лазаревської Ю.А. про 

проходження курсів підвищення 

кваліфікації «Системи технічного 

захисту інформації» в Державному 

університеті телекомунікацій, 

Навчально-науковому інституті 

захисту інформації, кафедра систем 

інформаційного та кібернетичного 

захисту інформації 

28.01.2021 1.Контрольні 

заходи, 

оцінювання 

здобувачів 

вищої  освіти та 

академічна 

доброчесність 

2.Якість 

навчання і 

викладання на 

ОП 

Гарант ОП, 

викладачі 

економіко-

правового 

факультету, 

представники 

студентської ради, 

здобувачі освіти 

Опитування 

 

Міжкафедральний 

науково- практичний 

семінар економіко-

правового факультету 

на тему «Етичний 

кодекс 

Маріупольського 

державного 

університету» 

28.01.2021 

Протокол №10 від 16.02.2021  

Обговорено питання щодо 

безумовного виконання положень 

Етичного кодексу МДУ, зокрема 

дотримання морально-етичних засад 

учасниками освітнього процесу в 

Маріупольському державному 

університеті. Учасники семінару 

ознайомилися з напрямками діяльності 

Комісії з питань дотримання Етичного 

кодексу МДУ та умовами звернення до 

неї з боку викладачів та здобувачів 

вищої освіти факультету. 

10.02.2021 Структура та  

зміст ОП 

Ректор, декан 

економіко-

Зустріч з фокус-

групою 

Засідання робочої 

групи, 10.02.2021 

Протокол  №10 від 16.02.2021  



   
 

   
 

 правового 

факультету та 

науково-

педагогічні 

працівники 

кафедри 

математичних 

методів та 

системного 

аналізу 

 

Представники Служби безпеки 

України Донецької області доповіли 

про розвиток практичних навичок для 

подальшого працевлаштування 

здобувачів вищої освіти спеціальності 

125 Кібербезпека Обговорили 

актуальні питання стосовно посилення 

практики співпраці кафедри з метою 

розширення навичок здобувачів з  

прогнозування, виявлення та 

оцінювання можливих загроз 

інформаційного простору держави та 

дестабілізуючих чинників. 

06.04.2021 Проектування 

та цілі 

освітньої 

програми. 

Структура та 

зміст освітньої 

програми. 

Людські 

ресурси. 

Освітнє 

середовище та 

матеріальні 

ресурси. 

Гарант ОП, 

викладачі кафедри 

Аналіз висновків 

ЕГ, ГЕР та 

НАЗЯВО по 

акредитаційній 

справі ОП.  

Перевірка на 

відповідність НПП 

вимогам чинних 

Ліцензійних умов. 

Засідання проектної 

групи ОП. 

Обговорено проблемні питання:  

Необхідність удосконалення змісту 

ОП відповідно до тенденцій ринку 

праці. 

Активізувати роботу щодо виконання 

чинних Ліцензійних умов. 

Активізувати роботу щодо розвитку 

навчальної лабораторій інформаційної 

та кібербезпеки. 

  

Затверджено план усунення зауважень, 

зроблених під час акредитаційної 

експертизи ОП.  

Протокол зас. каф. №12 від 06.04.2021. 

28.04.2021 

 

1. Якість 

навчання та 

викладання на 

ОП: 

Поєднання 

навчання і 

досліджень під 

час реалізації 

ОП. 

2. Структура та 

зміст ОП:  

Забезпечення 

набуття 

Здобувачі вищої 

освіти за ОП, 

викладачі 

кафедри, 

стейкхолдери. 

 

Аналіз наукового 

рівня здобувачів та 

навичок 

комунікацій. 

 

ІІІ Всеукр. наук.-практ. 

Інтернет-конф. з 

проблем вищої освіти і 

науки «Математичні 

методи, моделі та 

інформаційні 

технології у науці, 

освіті, економіці, 

виробництві» 

 

Протокол засідання кафедри № 18 від 

18.05.21. 

Затверджено пропозиції по розвитку 

освітньо-професійних програм 

спеціальностей «Системний аналіз» та 

«Кібербезпека» першого 

(бакалаврського) та другого 

(магістерського) рівнів вищої освіти, а 

саме по удосконаленню їх наукової 

складової. Роботодавці виразили 

зацікавленість продовжити 

співпрацювати з питань якісної 

підготовки майбутніх фахівців, а саме: 



   
 

   
 

здобувачами 

вищої освіти 

соціальних 

навичок (soft 

skills) 

упродовж 

періоду 

навчання, які 

відповідають 

цілям та 

результатам 

навчання ОП. 

 

проводити аудиторні заняття з 

фахових дисциплін, консультаційні 

зустрічі, рецензування 

кваліфікаційних робіт на постійній 

основі та залучати здобувачів до 

проходження виробничих та 

переддипломних практик з 

можливістю подальшого 

працевлаштування на базі 

підприємств, які вони представляють. 

Заплановано виконання комплексної 

наукової теми з вирішення актуальних 

проблем інформаційної безпеки в 

умовах цифровізації. 

Кафедра менеджменту 

Менеджмент 

 

Перший 

(бакалаврський) 

рівень 

Омельченко В. 

Я.,  

д.е.н., 

професор  

Квітень 2020 1. Якість 

навчання та 

викладання на 

ОП 

2.Кадрове 

забезпечення 

ОП 

 

Викладачі 

кафедри 

Аналіз недоліків  в 

реалізації 

освітньої 

програми, які були 

зазначені  у 

висновках ГЕР  

Засідання кафедри 

менеджменту.  

Розглянуто питання 

обговорення висновку 

ГЕР щодо акредитації 

ОП «Менеджмент» для 

першого 

(бакалаврського) рівня 

вищої освіти. 

Протокол засідання кафедри 

менеджменту № 13 від 14.04.2020 р.  

Внесено зміни у порядок розподілу 

навчальних курсів між викладацьким 

складом кафедри щодо можливості 

читання окремих дисциплін, з точки 

зору базової освіти і спеціальних 

наукових публікацій 

Вересень 

2020 року 

1. Структура та 

зміст ОП: 

- дотримання в 

ОП 

структурно-

логічної схеми 

підготовки, які 

у сукупності 

дозволяють 

досягти 

заявлених 

цілей, 

очікуваних 

результатів 

навчання та 

набуття 

Гарант, 

група 

забезпечення, 

викладачі кафедри 

Аналіз отриманих 

результатів 

державної 

атестації 

Засідання кафедри 

менеджменту.  

Розглянуто питання  

про підсумки державної 

атестації та 

затвердження заходів 

щодо усунення 

зауважень голови ЕК 

№Б12/19-20 

ОП Менеджмент  

першого 

(бакалаврського) рівня 

вищої освіти  

Політік О.А. 

 

Протокол засідання кафедри 

менеджменту № 3 від 15.09.2020 р. 

 

Розроблено пропозиції щодо 

удосконалення освітньої програми 

через оновлення змісту обов’язкових 

освітніх компонент фахової підготовки 

здобувачів вищої освіти 

 

 



   
 

   
 

компетентност

ей за даною 

ОП; 

-здобуття 

компетентност

ей, 

необхідних для 

подальшої 

професійної 

діяльності 

через 

практичну 

підготовку 

здобувачів 

вищої освіти. 

2. Якість 

навчання та 

викладання на 

ОП: 

- відповідність 

визначених 

форм та 

методів 

навчання і 

викладання 

досягненню 

програмних 

результатів 

навчання; 

- відповідність 

визначених 

форм та 

методів 

навчання і 

викладання 

заявленим в 

ОП цілям. 

Структура та 

зміст ОП: 

Здобувачі вищої 

освіти за ОП, 

стейкголдери 

Аналіз наукового 

рівня здобувачів 

Зустріч із 

стейкхолдерами 

(01.09.20) 

Обговорено питання щодо 

удосконалення практичної складової 

ОП. 



   
 

   
 

-визнання 

результатів 

отриманих у 

неформальній 

освіті; 

-здобуття 

компетентност

ей, 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 

https://www.facebook.co

m/management.mdu/post

s/391008318964447?__t

n__=-R: 

  

- Центром розвитку 

стартапів «1991 

Mariupol»: Проектним 

директором Є.Бельченко 

та проектним 

менеджером О. 

Подопригорою; 

- зі  здобувачами першого 

(бакалаврського) рівня 

вищої освіти. 

 

Обговорено можливості проходження 

стажувань та тренінгів 

 

 

 

Якість 

навчання та 

викладання на 

ОП: 

-Поєднання 

навчання і 

досліджень під 

час реалізації 

ОП 

 

Здобувачі вищої 

освіти за ОП, 

викладачі 

кафедри, 

стейкголдери 

Аналіз наукового 

рівня здобувачів 

XIІ Всеукраїнська 

науково-практична 

конференція студентів 

та молодих учених 

«Сучасні технології 

управління 

туристичним та 

готельно-ресторанним 

бізнесом» 

https://www.facebook.co

Удосконалення наукової складової 

освітньої програми 

https://www.facebook.com/management.mdu/posts/391008318964447?__tn__=-R:
https://www.facebook.com/management.mdu/posts/391008318964447?__tn__=-R:
https://www.facebook.com/management.mdu/posts/391008318964447?__tn__=-R:
https://www.facebook.com/management.mdu/posts/391008318964447?__tn__=-R:
https://www.facebook.com/1991mariupol/?__xts__%5B0%5D=68.ARAn_Vx1vvE5hpVS_xC0t_M1xoy3W9ggLnTX3l7tGXNjhKTrhFNYUKA0XybY2vEH9pb6OM5Hk-UCJUPO6Lc8sxPJUl0igLHjKySwtpZkCQHM83IySl9DGKDee8HIEhZmPmHvtYpaXWtLqZmVWa0CjRuCBEvmoIMZ-dbyC3bYC2AgQdMWGGlPBrfvDm7rkzLeVQO_5wzeM7ARCINUoaz7ZMUDg8B41LXW9JfY5Gzl_FY2LJfN_cuUzB-pE2fG2_bsRrM6b8T-J3eIy8HPWbsZPUazoTWHfak7sl879kzsYz5mM9mjS5w&__xts__%5B1%5D=68.ARBykraXu75ck4iRUfTINMm9FOWPzlA7aKtqE3lLNz4-l137WZ4IW2gtGxodQ5kXSd6kkTeFv1AU_nxzdjCOOpAZ3H9BQZXNHgrkK36WC7GViRjI4S4ji2NfsGJrtQcGxVGhg2XaWcPVN9KaUuza7_mla__YeNbZ7a2TPN9IS94VT7UFCa-gKcYdjnvfTWtagUoLl8rwCirCrMJ3rtyUZlJqUnjAuvTYEi_RkMl_1CFQOuqBTx-TugdaSFqHu3yHba70XL7-smT1Wfpacyv-_h7c2oCSi0_p-wuu5XjgRzn6cZ3820k&fref=mentions&__tn__=K-R
https://www.facebook.com/1991mariupol/?__xts__%5B0%5D=68.ARAn_Vx1vvE5hpVS_xC0t_M1xoy3W9ggLnTX3l7tGXNjhKTrhFNYUKA0XybY2vEH9pb6OM5Hk-UCJUPO6Lc8sxPJUl0igLHjKySwtpZkCQHM83IySl9DGKDee8HIEhZmPmHvtYpaXWtLqZmVWa0CjRuCBEvmoIMZ-dbyC3bYC2AgQdMWGGlPBrfvDm7rkzLeVQO_5wzeM7ARCINUoaz7ZMUDg8B41LXW9JfY5Gzl_FY2LJfN_cuUzB-pE2fG2_bsRrM6b8T-J3eIy8HPWbsZPUazoTWHfak7sl879kzsYz5mM9mjS5w&__xts__%5B1%5D=68.ARBykraXu75ck4iRUfTINMm9FOWPzlA7aKtqE3lLNz4-l137WZ4IW2gtGxodQ5kXSd6kkTeFv1AU_nxzdjCOOpAZ3H9BQZXNHgrkK36WC7GViRjI4S4ji2NfsGJrtQcGxVGhg2XaWcPVN9KaUuza7_mla__YeNbZ7a2TPN9IS94VT7UFCa-gKcYdjnvfTWtagUoLl8rwCirCrMJ3rtyUZlJqUnjAuvTYEi_RkMl_1CFQOuqBTx-TugdaSFqHu3yHba70XL7-smT1Wfpacyv-_h7c2oCSi0_p-wuu5XjgRzn6cZ3820k&fref=mentions&__tn__=K-R
https://www.facebook.com/management.mdu/posts/411175453614400?__tn__=-R


   
 

   
 

Структура та 

зміст ОП:  

-Забезпечення 

набуття 

здобувачами 

вищої освіти 

соціальних 

навичок (soft 

skills) 

упродовж 

періоду 

навчання, які 

відповідають 

цілям та 

результатам 

навчання ОП 

m/management.mdu/post

s/411175453614400?__t

n__=-R  

Листопад 

2020 

Структура та 

зміст ОП: 

-здобуття 

компетентност

ей, 

необхідних для 

подальшої 

професійної 

діяльності 

через 

практичну 

підготовку 

здобувачів 

вищої освіти 

-забезпечення 

набуття 

здобувачами 

вищої освіти 

соціальних 

навичок (soft 

skills) 

упродовж 

періоду 

Здобувачі вищої 

освіти, викладачі 

кафедри 

Аналіз результатів 

стажування 

Визнання 

результатів 

отриманих у 

неформальній 

освіті 

 

Засідання кафедри 

менеджменту. 

 

 

https://www.facebook.co

m/management.mdu/vide

os/vb.118808719517743/

182338440279631 

Протокол засідання кафедри 

менеджменту № 8 від 17.11.2020 р.  

 

Розглянуто питання «Про обговорення 

можливості щодо перезарахування 

результатів cтажування, здобувача 

вищої освіти ОС «Бакалавр» 

спеціальності  073 «Менеджмент» ОП 

«Менеджмент організації і 

адміністрування» денної форми 

навчання Бодалової Юлії що пройшла 

міжнародне стажування в Італії 

відповідно до існуючих правил про 

зарахування неформальної освіти. 

  

https://www.facebook.com/management.mdu/posts/411175453614400?__tn__=-R
https://www.facebook.com/management.mdu/posts/411175453614400?__tn__=-R
https://www.facebook.com/management.mdu/posts/411175453614400?__tn__=-R
https://www.facebook.com/management.mdu/videos/vb.118808719517743/182338440279631
https://www.facebook.com/management.mdu/videos/vb.118808719517743/182338440279631
https://www.facebook.com/management.mdu/videos/vb.118808719517743/182338440279631
https://www.facebook.com/management.mdu/videos/vb.118808719517743/182338440279631


   
 

   
 

навчання, які 

відповідають 

цілям та 

результатам 

навчання ОП 

-визнання 

результатів 

отриманих у 

неформальній 

освіті. 

Січень 2021 

 

1. Контингент 

здобувачів 

вищої освіти 

ОП 

2. Структура та 

зміст ОП: 

-здобуття 

компетентност

ей, 

необхідних для 

подальшої 

професійної 

діяльності 

через 

практичну 

підготовку 

здобувачів 

вищої освіти 

Гарант ОП, 

куратори, 

випускники 

Аналіз показників: 

кількість 

випускників. 

 

Опитування 

(фокус 

групи) стосовно: 

- виявлення цілей 

та 

програмних 

результатів 

навчання, 

що не відбивають 

тенденцій 

розвитку 

спеціальності та 

ринку 

праці, галузевий та 

регіональний 

контекст; 

Затребуваність 

ОП: 

- показник 

працевлаштування 

випускників. 

Звіт про 

працевлаштування 

випускників ОП 

«Менеджмент»    

першого 

(бакалаврського) рівня 

вищої освіти 

Розроблено пропозиції щодо 

удосконалення  

освітньої програми 

 

  Березень 

2021 р. 

 

Структура та 

зміст ОП: 

-Забезпечення 

компетентност

ей, необхідних 

Викладачі кафедри Методичний 

семінар 

Методичний семінар 

«Про моніторинг 

освітніх програм. 

Удосконалення ОП 

кафедри у зв’язку з 

Протокол методичного семінару №6 

від 02.04.2021 

 



   
 

   
 

для подальшої 

професійної 

діяльності 

через 

практичну 

підготовку 

здобувачів 

вищої освіти 

 

впровадженням в дію 

Положення про 

проведення практики 

здобувачів вищої 

освіти МДУ та 

рекомендаціями ГЕР 

(02.04.2021) 

 

Оновлення структури та змісту ОП у 

напрямку  збільшення кредитів на 

практичну підготовку.  

Зміни освітньої складової відповідно 

до рекомендацій, висловлених 

експертною комісією з акредитації 

програми 

  Квітень 2021 Якість 

навчання: 

-Відповідність 

визначених 

форм і методів 

навчання і 

викладання 

досягненню 

програмних 

результатів 

навчання; 

-Поєднання 

навчання і 

досліджень під 

час реалізації 

ОП 

Здобувачі вищої 

освіти, 

стейкголдери, 

викладачі кафедри 

Фокус-группи 

 

Конкурс 

інноваційних 

проєктів 

 

ІІ конкурс 

інноваційних проєктів  

«Крок до успіху»  

https://www.facebook.co

m/management.mdu/post

s/632716064793670  

(29.04.2021) 

 

Набуття компетентностей 

інноваційного характеру в процесі 

розробки інноваційних проєктів 

 

  Травень 2021 Якість 

навчання: 

-Відповідність 

визначених 

форм і методів 

навчання і 

викладання 

досягненню 

програмних 

результатів 

навчання; 

-Поєднання 

навчання і 

досліджень під 

Здобувачі вищої 

освіти 

Фокус-групи 

 

Участь у Міжвузівській 

олімпіаді з напряму 

«Менеджмент» в 

онлайн-форматі, яка 

була проведена на базі 

Гомельського 

державного 

університету імені 

Франциска Скорини 

(Білорусь) 

(06.05.2021) 

Набуття компетентностей 

інноваційного характеру, розвиток 

дослідницьких компетентностей    та 

soft skills 

 

https://www.facebook.com/management.mdu/posts/632716064793670
https://www.facebook.com/management.mdu/posts/632716064793670
https://www.facebook.com/management.mdu/posts/632716064793670


   
 

   
 

час реалізації 

ОП 

Менеджмент 

організацій і 

адміністрування 

 

Другий 

(магістерський) 

рівень 

Мацука В. М.,  

к. е. н., доцент 

Вересень 

2020 р.  

 

Якість 

навчання та 

викладання на 

ОП: 

-Відповідність 

освітніх 

компонентів 

вимогам 

студенто-

центрованого 

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. 

Викладачі 

кафедри 

Аналіз результатів 

опитування 

здобувачів 

Засідання кафедри 

менеджменту.  

Розглянуто питання 

про результати 

анкетування «Якість 

викладання навчальних 

дисциплін МДУ» 

здобувачів вищої світи 

спеціальності 

073«Менеджмент» 

 

Протокол засідання кафедри 

менеджменту № 2 від 02.09.2020 р.   

 

Розроблено пропозиції щодо 

удосконалення освітньої програми 

через оновлення змісту обов’язкових 

освітніх компонент фахової 

підготовки здобувачів вищої освіти 

 

Структура та 

зміст ОП: 

- Визнання 

результатів 

отриманих у 

неформальній 

освіті; 

- Здобуття 

компетентносте

й, необхідних 

Здобувачі вищої 

освіти за ОП, 

стейкголдери 

Фокус-групи Зустріч зі 

представниками 

стейкхолдеру кафедри 

(01.09.2020) - Центром 

розвитку стартапів 

«1991 Mariupol»: 

Проектним директором 

Є.Бельченко та 

проектним менеджером  

О. Подопригора 

Удосконалення практичної складової 

ОП. 

   

https://www.facebook.com/1991mariupol/?__xts__%5B0%5D=68.ARAn_Vx1vvE5hpVS_xC0t_M1xoy3W9ggLnTX3l7tGXNjhKTrhFNYUKA0XybY2vEH9pb6OM5Hk-UCJUPO6Lc8sxPJUl0igLHjKySwtpZkCQHM83IySl9DGKDee8HIEhZmPmHvtYpaXWtLqZmVWa0CjRuCBEvmoIMZ-dbyC3bYC2AgQdMWGGlPBrfvDm7rkzLeVQO_5wzeM7ARCINUoaz7ZMUDg8B41LXW9JfY5Gzl_FY2LJfN_cuUzB-pE2fG2_bsRrM6b8T-J3eIy8HPWbsZPUazoTWHfak7sl879kzsYz5mM9mjS5w&__xts__%5B1%5D=68.ARBykraXu75ck4iRUfTINMm9FOWPzlA7aKtqE3lLNz4-l137WZ4IW2gtGxodQ5kXSd6kkTeFv1AU_nxzdjCOOpAZ3H9BQZXNHgrkK36WC7GViRjI4S4ji2NfsGJrtQcGxVGhg2XaWcPVN9KaUuza7_mla__YeNbZ7a2TPN9IS94VT7UFCa-gKcYdjnvfTWtagUoLl8rwCirCrMJ3rtyUZlJqUnjAuvTYEi_RkMl_1CFQOuqBTx-TugdaSFqHu3yHba70XL7-smT1Wfpacyv-_h7c2oCSi0_p-wuu5XjgRzn6cZ3820k&fref=mentions&__tn__=K-R


   
 

   
 

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. 

зі   

здобувачів другого 

(магістерського) рівня 

вищої освіти щодо 

можливості 

проходження 

стажувань та тренінгів. 

https://www.facebook.co

m/management.mdu/post

s/391008318964447?__t

n__=-R 

https://www.facebook.com/management.mdu/posts/391008318964447?__tn__=-R
https://www.facebook.com/management.mdu/posts/391008318964447?__tn__=-R
https://www.facebook.com/management.mdu/posts/391008318964447?__tn__=-R
https://www.facebook.com/management.mdu/posts/391008318964447?__tn__=-R


   
 

   
 

 Якість 

навчання та 

викладання на 

ОП: 

-Поєднання 

навчання і 

досліджень під 

час реалізації 

ОП. 

 

Структура та 

зміст ОП:  

-Забезпечення 

набуття 

здобувачами 

вищої освіти 

соціальних 

навичок (soft 

skills) 

упродовж 

періоду 

навчання, які 

відповідають 

цілям та 

результатам 

навчання ОП. 

Здобувачі вищої 

освіти за ОП, 

викладачі 

кафедри, 

стейкголдери 

Аналіз наукового 

рівня здобувачів 

XIІ Всеукраїнська 

науково-практична 

конференція студентів 

та молодих учених 

«Сучасні технології 

управління 

туристичним та 

готельно-ресторанним 

бізнесом» 

(25.09.2020) 

https://www.facebook.co

m/management.mdu/post

s/411175453614400?__t

n__=-R 

Удосконалення наукової складової 

освітньої програми  

Листопад 

2020 

Структура та 

зміст ОП: 

-Визнання 

результатів 

отриманих у 

неформальній 

освіті. 

 

Здобувачі вищої 

освіти за ОП, 

викладачі кафедри 

Аналіз результатів 

стажування 

Засідання кафедри 

менеджменту. 

https://www.facebook.co

m/management.mdu/vide

os/vb.118808719517743/

182338440279631/?type

=3&theater 

Протокол засідання кафедри 

менеджменту № 8 від 17.11.2020 р. 

Визнання результатів отриманих у 

неформальній освіті ЗВО ОП 

 Розглянуто питання «Про 

обговорення можливості щодо 

перезарахування результатів 

стажування, здобувача вищої освіти 

ОС «Магістр» спеціальності 073 

«Менеджмент» ОП «Менеджмент 

організацій і адміністрування» денної 

форми навчання Монастирської 

Катерини що пройшла стажування в 

компанії «UKRTECH.INFO», 

https://www.facebook.com/management.mdu/posts/411175453614400?__tn__=-R
https://www.facebook.com/management.mdu/posts/411175453614400?__tn__=-R
https://www.facebook.com/management.mdu/posts/411175453614400?__tn__=-R
https://www.facebook.com/management.mdu/posts/411175453614400?__tn__=-R


   
 

   
 

відповідно до існуючих правил про 

зарахування неформальної освіти.» 

Грудень 2020 Структура та 

зміст освітньої 

програми 

Кадрове 

забезпечення 

ОП  

Забезпеченість 

освітнього 

процесу 

ресурсами 

(навчально-

методичне, 

інформаційне 

та матеріально 

технічне 

забезпечення 

ОП 

Гаранти ОП, 

Група 

забезпечення ОП, 

Викладачі 

кафедри 

менеджменту 

Аналіз результатів 

акредитації 

Засідання кафедри 

менеджменту. 

Розглянуто питання 

«Про обговорення 

експертних висновків 

ГЕР з акредитації 

освітніх програм 

кафедри», (ОП 

«Менеджмент 

організацій і 

адміністрування») 

Протокол засідання кафедри 

менеджменту № 9 від 03.12.2020 р. 

 

Розроблено пропозиції щодо 

удосконалення освітньої програми. 

Грудень 2020 Якість 

навчання та 

викладання на 

ОП: 

-Відповідність 

визначених 

форм та 

методів 

навчання і 

викладання 

досягненню 

програмних 

результатів 

навчання; 

-Відповідність 

визначених 

форм та 

методів 

навчання і 

викладання 

заявленим в 

Викладачі 

кафедри 

менеджменту 

Аналіз результатів 

захисту 

кваліфікаційних 

робіт 

Засідання кафедри 

менеджменту. 

Розглянуто питання 

«Про результати 

захисту 

кваліфікаційних 

магістерських робіт» 

Протокол засідання кафедри 

менеджменту № 11 від 28.12.2020 р. 

Розроблено пропозиції щодо 

популяризації та інформування 

здобувачів вищої освіти про заходи з 

академічної доброчесності 



   
 

   
 

ОП цілям 

-Поєднання 

навчання і 

досліджень під 

час реалізації 

ОП. 

Грудень 2020 

р. 

Якість 

навчання та 

викладання на 

ОП: 

- Відповідність 

визначених 

форм та 

методів 

навчання і 

викладання 

досягненню 

програмних 

результатів 

навчання; 

-Відповідність 

освітніх 

компонентів 

вимогам 

студентоцентр

ованого 

підходу 

та принципам 

академічної 

свободи; 

-Доступність та 

зрозумілість 

інформації 

щодо цілей, 

змісту та 

очікуваних 

результатів 

навчання, 

порядку та 

критеріїв 

Випускники 

 

Аналіз результатів 

опитування 

випускників 

Засідання кафедри 

менеджменту.  

Розглянуто питання 

Про результати 

опитування (тема: 

«Сучасний стан й 

перспективи 

удосконалення 

підготовки фахівців у 

галузях управління та 

адміністрування і 

сфери 

обслуговування») 

випускників- магістрів 

2020  ОП " 

Менеджмент 

організацій і 

адміністрування"  

 

 

 

Протокол засідання кафедри 

менеджменту   

 

 № 12 від 19.12.2020 

 

Розроблено пропозиції щодо 

вдосконалення формування 

індивідуальної освітньої траєкторії 

здобувачів вищої освіти 

 



   
 

   
 

оцінювання у 

межах окремих 

освітніх 

компонентів. 

Січень 

2021 р. 

Кадрове 

забезпечення:  

-Постійний 

професійний 

розвиток 

(підвищення 

кваліфікації) 

викладачів 

 

Гарант Вебінар Онлайн участь у 

вебінарі Національного  

агентства із 

забезпечення якості 

вищої освіти на 

платформі Zoom  для 

гарантів освітніх 

програм та груп 

забезпечення якості 

освітніх програм 

(28.01.2021) 

Професійний розвиток викладачів з 

питань удосконалення освітньої 

програми 

Лютий  

2021 р. 

1. Якість 

навчання та 

викладання на 

ОП: 

- Відповідність 

визначених 

форм та методів 

навчання і 

викладання 

досягненню 

програмних 

результатів 

навчання;  

-Відповідність 

освітніх 

компонентів 

вимогам 

студенто-

центрованого 

підходу 

та принципам 

академічної 

свободи; 

- Доступність та 

зрозумілість 

Здобувачі вищої 

освіти; 

Викладачі 

кафедри. 

 

Аналіз результатів 

опитування 

здобувачів  

Засідання кафедри 

менеджменту.  

Розглянуто питання 

Про результати 

анкетування «Якість 

викладання навчальних 

дисциплін МДУ» 

здобувачів вищої світи 

спеціальності 073 

«Менеджмент» 

 

 

 

Протокол засідання кафедри 

менеджменту № 13 від 16.02.2021 

Розроблено пропозиції щодо 

удосконалення освітньої програми 

через оновлення змісту обов’язкових 

освітніх компонент загальної 

підготовки здобувачів вищої освіти 

 



   
 

   
 

інформації щодо 

цілей, змісту та 

очікуваних 

результатів 

навчання, 

порядку та 

критеріїв 

оцінювання у 

межах окремих 

освітніх 

компонентів. 

 

2.Кадрове 

забезпечення 

ОП 

 

3.Забезпеченість 

освітнього 

процесу 

ресурсами 

(навчально-

методичне, 

інформаційне та 

матеріально-

технічне 

забезпечення 

Березень 

2021 р. 

1. Якість 

навчання та 

викладання на 

ОП 

2. 

Забезпеченість 

освітнього 

процесу 

ресурсами 

(навчально-

методичне, 

інформаційне та 

матеріально-

технічне 

Гарант ОП,  

викладачі 

кафедри, 

здобувачі вищої 

освіти, 

випускники 

Опитування, 

фокус-групи 

 

Аналіз проблем 

дистанційного 

навчання 

Відео-конференція 

(01.03.2021) 

https://www.facebook.co

m/management.mdu/phot

os/a.118868176178464/5

33758488022762/?type=

3&__xts__[0]=68.ARA5

LqXDqVs67N1be33qvC

eIRwURuNIhR7wiRbIO

BEz3nSI3QXECjF8VoL

BW6Gzz_ziQsmj9lgwiH

d6q_ 

Удосконалення якості освітньо-

професійної програми у напрямку 

активізації  позааудиторної роботи у 

період дистанційного навчання  

 

https://www.facebook.com/management.mdu/photos/a.118868176178464/533758488022762/?type=3&__xts__%5b0%5d=68.ARA5LqXDqVs67N1be33qvCeIRwURuNIhR7wiRbIOBEz3nSI3QXECjF8VoLBW6Gzz_ziQsmj9lgwiHd6q_
https://www.facebook.com/management.mdu/photos/a.118868176178464/533758488022762/?type=3&__xts__%5b0%5d=68.ARA5LqXDqVs67N1be33qvCeIRwURuNIhR7wiRbIOBEz3nSI3QXECjF8VoLBW6Gzz_ziQsmj9lgwiHd6q_
https://www.facebook.com/management.mdu/photos/a.118868176178464/533758488022762/?type=3&__xts__%5b0%5d=68.ARA5LqXDqVs67N1be33qvCeIRwURuNIhR7wiRbIOBEz3nSI3QXECjF8VoLBW6Gzz_ziQsmj9lgwiHd6q_
https://www.facebook.com/management.mdu/photos/a.118868176178464/533758488022762/?type=3&__xts__%5b0%5d=68.ARA5LqXDqVs67N1be33qvCeIRwURuNIhR7wiRbIOBEz3nSI3QXECjF8VoLBW6Gzz_ziQsmj9lgwiHd6q_
https://www.facebook.com/management.mdu/photos/a.118868176178464/533758488022762/?type=3&__xts__%5b0%5d=68.ARA5LqXDqVs67N1be33qvCeIRwURuNIhR7wiRbIOBEz3nSI3QXECjF8VoLBW6Gzz_ziQsmj9lgwiHd6q_
https://www.facebook.com/management.mdu/photos/a.118868176178464/533758488022762/?type=3&__xts__%5b0%5d=68.ARA5LqXDqVs67N1be33qvCeIRwURuNIhR7wiRbIOBEz3nSI3QXECjF8VoLBW6Gzz_ziQsmj9lgwiHd6q_
https://www.facebook.com/management.mdu/photos/a.118868176178464/533758488022762/?type=3&__xts__%5b0%5d=68.ARA5LqXDqVs67N1be33qvCeIRwURuNIhR7wiRbIOBEz3nSI3QXECjF8VoLBW6Gzz_ziQsmj9lgwiHd6q_
https://www.facebook.com/management.mdu/photos/a.118868176178464/533758488022762/?type=3&__xts__%5b0%5d=68.ARA5LqXDqVs67N1be33qvCeIRwURuNIhR7wiRbIOBEz3nSI3QXECjF8VoLBW6Gzz_ziQsmj9lgwiHd6q_
https://www.facebook.com/management.mdu/photos/a.118868176178464/533758488022762/?type=3&__xts__%5b0%5d=68.ARA5LqXDqVs67N1be33qvCeIRwURuNIhR7wiRbIOBEz3nSI3QXECjF8VoLBW6Gzz_ziQsmj9lgwiHd6q_
https://www.facebook.com/management.mdu/photos/a.118868176178464/533758488022762/?type=3&__xts__%5b0%5d=68.ARA5LqXDqVs67N1be33qvCeIRwURuNIhR7wiRbIOBEz3nSI3QXECjF8VoLBW6Gzz_ziQsmj9lgwiHd6q_


   
 

   
 

забезпечення 

ОП 

Березень 

2021 р. 

1. Якість 

навчання та 

викладання на 

ОП: 

-Оновлення 

навчально-

методичних 

матеріалів на 

основі 

наукових 

досліджень у 

відповідній 

галузі. 

2. 

Забезпеченість 

освітнього 

процесу 

ресурсами 

(навчально-

методичне, 

інформаційне 

та матеріально-

технічне 

забезпечення 

ОП) 

Викладачі 

кафедри 

Опитування, 

фокус-групи 

 

Аналіз пропозицій 

щодо оновлення 

тематики 

кваліфікаційних 

робіт  

 

Засідання кафедри 

менеджменту.  

Розглянуто питання: 

про обговорення та 

затвердження 

методичних 

рекомендацій щодо 

виконання та захисту 

кваліфікаційних робіт 

здобувачами вищої 

освіти ОПП 

«Менеджмент 

організацій і 

адміністрування» ОС 

«Магістр» галузі знань 

07 «Управління та 

адміністрування» 

спеціальності 073 

«Менеджмент» усіх 

форм навчання 

(03.03.2021) 

Протокол засідання кафедри 

менеджменту   

 № 14 від 03.03.2021 

 

Оновлення тематики кваліфікаційних 

робіт.  

Схвалення методичних рекомендацій 

щодо виконання та захисту 

кваліфікаційних робіт 

Березень 

2021 р. 

 

1. Структура та 

зміст ОП: 

-Забезпечення 

компетентност

ей, необхідних 

для подальшої 

професійної 

діяльності 

через 

практичну 

підготовку 

здобувачів 

вищої освіти 

Викладачі 

кафедри 

 

Методичний  

семінар 

Методичний семінар 

«Про моніторинг 

освітніх програм. 

Удосконалення ОП 

кафедри у зв’язку з 

запровадженням в дію 

Положення про 

проведення практики 

здобувачів вищої 

освіти МДУ та 

рекомендаціями ГЕР» 

(02.04.2021) 

 

Протокол методичного семінару №6 

від 02.04.2021 

Оновлення структури та змісту ОП у 

напрямку розширення 

компетентностей та збільшення 

кредитів на практичну підготовку.  

Зміни освітньої складової відповідно 

до рекомендацій, висловлених 

експертною комісією з акредитації ОП 



   
 

   
 

Квітень 

2021 

Якість 

навчання: 

-Відповідність 

визначених 

форм і методів 

навчання і 

викладання 

досягненню 

програмних 

результатів 

навчання; 

-Поєднання 

навчання і 

досліджень під 

час реалізації 

ОП 

Здобувачі вищої 

освіти, 

стейкголдери, 

викладачі кафедри 

Фокус-группи 

 

Конкурс 

інноваційних 

проєктів 

ІІ конкурс 

інноваційних проєктів  

«Крок до успіху»  

https://www.facebook.co

m/management.mdu/post

s/632716064793670  

(29.04.2021) 

 

Набуття компетентностей 

інноваційного характеру в процесі 

розробки інноваційних проєктів 

 

Квітень 

2021 

 

Кадрове 

забезпечення:  

-Постійний 

професійний 

розвиток 

(підвищення 

кваліфікації) 

викладачів 

 

Викладачі 

кафедри 

 

Круглий стіл Онлайн  участь у 

круглому столі 

«Академічна 

доброчесність в 

освітньому середовищі: 

виклики та практика» 

від Американських Рад 

в межах проєкту 

Academic IQ 

https://youtu.be/xYDvLI

wlzDk   (29.04.2021) 

Професійний розвиток викладачів з 

питань академічної доброчесності 

Травень 

2021 

Якість 

навчання: 

-Відповідність 

визначених 

форм і методів 

навчання і 

викладання 

досягненню 

програмних 

результатів 

навчання; 

-Поєднання 

навчання і 

Здобувачі вищої 

освіти 

Фокус-группи 

 

Участь у Міжвузівській 

олімпіаді з напряму 

«Менеджмент» в 

онлайн-форматі, яка 

була проведена на базі 

Гомельського 

державного 

університету імені 

Франциска Скорини 

(Білорусь) 

(06.05.2021) 

Набуття компетентностей 

інноваційного характеру, розвиток 

дослідницьких компетентностей    та 

soft skills 

 

https://www.facebook.com/management.mdu/posts/632716064793670
https://www.facebook.com/management.mdu/posts/632716064793670
https://www.facebook.com/management.mdu/posts/632716064793670
https://youtu.be/xYDvLIwlzDk
https://youtu.be/xYDvLIwlzDk


   
 

   
 

досліджень під 

час реалізації 

ОП 

Квітень, 

травень 

2021 

Кадрове 

забезпечення:  

-Постійний 

професійний 

розвиток 

(підвищення 

кваліфікації) 

викладачів 

Викладачі 

кафедри 

Відео-семінари, 

онлайн заняття, 

нетворк, ідеатон 

Підвищення 

кваліфікації за 

програмою «Startup 

Course University 

Edition» на базі Центру 

розвитку стартапів 

1991 Mariupol 

(27.04.2021-16.05.2021) 

Професійний розвиток викладачів з 

питань інноваційного 

підприємництва, розробки та 

презентації стартапів перед 

інвесторами 

Туризм 

 

Перший 

(бакалаврський) 

рівень  

Перепадя Ф. Л., 

к. е.н., доцент 

Вересень 

2020 

Якість 

навчання та 

викладання на 

ОП: 

-відповідність 

визначених 

форм та 

методів 

навчання і 

викладання 

досягненню 

програмних 

результатів 

навчання; 

-відповідність 

освітніх 

компонентів 

вимогам 

студентоцентр

ованого 

підходу та 

принципам 

академічної 

свободи; 

-доступність та 

зрозумілість 

інформації 

щодо цілей, 

Викладачі кафедри Аналіз результатів 

опитування 

здобувачів 

Засідання кафедри 

менеджменту.  

Розглянуто питання 

Про результати 

анкетування «Якість 

викладання навчальних 

дисциплін МДУ» 

здобувачів вищої світи 

спеціальності 242 

«Туризм». 

Протокол засідання кафедри 

менеджменту № 2 від 02.09.2020 р.  

 

Розроблено пропозиції щодо 

удосконалення освітньої програми. 



   
 

   
 

змісту та 

очікуваних 

результатів 

навчання, 

порядку та 

критеріїв 

оцінювання у 

межах 

окремих 

освітніх 

компонентів 

1. Структура та 

зміст ОП: 

- дотримання в 

ОП 

структурно-

логічної схеми 

підготовки, які 

у сукупності 

дозволяють 

досягти 

заявлених 

цілей, 

очікуваних 

результатів 

навчання та 

набуття 

компетентност

ей за даною 

ОП; 

-здобуття 

компетентност

ей, 

необхідних для 

подальшої 

професійної 

діяльності 

через 

практичну 

підготовку 

Гарант, 

група 

забезпечення, 

викладачі кафедри 

Аналіз отриманих 

результатів 

державної 

атестації 

Засідання кафедри 

менеджменту.  

Розглянуто питання  

про підсумки державної 

атестації та 

затвердження заходів 

щодо усунення 

зауважень голови ЕК 

№Б12/19-20 

ОП Менеджмент  

першого 

(бакалаврського) рівня 

вищої освіти  

Політік О.А. 

 

Протокол засідання кафедри 

менеджменту № 3 від 15.09.2020 р. 

 

Розроблено пропозиції щодо 

удосконалення освітньої програми 

 



   
 

   
 

здобувачів 

вищої освіти. 

 

2. Якість 

навчання та 

викладання на 

ОП: 

- відповідність 

визначених 

форм та 

методів 

навчання і 

викладання 

досягненню 

програмних 

результатів 

навчання; 

- відповідність 

визначених 

форм та 

методів 

навчання і 

викладання 

заявленим в 

ОП цілям. 

1. Структура та 

зміст ОП: 

-визнання 

результатів 

отриманих у 

неформальній 

освіті; 

-здобуття 

компетентносте

й, необхідних 

для подальшої 

професійної 

діяльності через 

практичну 

підготовку 

Здобувачі вищої 

освіти за ОП, 

стейкголдери 

Аналіз наукового 

рівня здобувачів 

Зустріч з 

представниками Центру 

розвитку стартапів «1991 

Mariupol»: 

Проектним директором 

Є.Бельченко та 

проектним менеджером 

О. Подопригорою; 

зі   

здобувачами 

першого 

(бакалаврського) рівня 

вищої освіти щодо 

можливості 

Удосконалення практичної складової 

ОП. 

https://www.facebook.com/management.

mdu/posts/391008318964447?__tn__=-

R  

https://www.facebook.com/1991mariupol/?__xts__%5B0%5D=68.ARAn_Vx1vvE5hpVS_xC0t_M1xoy3W9ggLnTX3l7tGXNjhKTrhFNYUKA0XybY2vEH9pb6OM5Hk-UCJUPO6Lc8sxPJUl0igLHjKySwtpZkCQHM83IySl9DGKDee8HIEhZmPmHvtYpaXWtLqZmVWa0CjRuCBEvmoIMZ-dbyC3bYC2AgQdMWGGlPBrfvDm7rkzLeVQO_5wzeM7ARCINUoaz7ZMUDg8B41LXW9JfY5Gzl_FY2LJfN_cuUzB-pE2fG2_bsRrM6b8T-J3eIy8HPWbsZPUazoTWHfak7sl879kzsYz5mM9mjS5w&__xts__%5B1%5D=68.ARBykraXu75ck4iRUfTINMm9FOWPzlA7aKtqE3lLNz4-l137WZ4IW2gtGxodQ5kXSd6kkTeFv1AU_nxzdjCOOpAZ3H9BQZXNHgrkK36WC7GViRjI4S4ji2NfsGJrtQcGxVGhg2XaWcPVN9KaUuza7_mla__YeNbZ7a2TPN9IS94VT7UFCa-gKcYdjnvfTWtagUoLl8rwCirCrMJ3rtyUZlJqUnjAuvTYEi_RkMl_1CFQOuqBTx-TugdaSFqHu3yHba70XL7-smT1Wfpacyv-_h7c2oCSi0_p-wuu5XjgRzn6cZ3820k&fref=mentions&__tn__=K-R
https://www.facebook.com/1991mariupol/?__xts__%5B0%5D=68.ARAn_Vx1vvE5hpVS_xC0t_M1xoy3W9ggLnTX3l7tGXNjhKTrhFNYUKA0XybY2vEH9pb6OM5Hk-UCJUPO6Lc8sxPJUl0igLHjKySwtpZkCQHM83IySl9DGKDee8HIEhZmPmHvtYpaXWtLqZmVWa0CjRuCBEvmoIMZ-dbyC3bYC2AgQdMWGGlPBrfvDm7rkzLeVQO_5wzeM7ARCINUoaz7ZMUDg8B41LXW9JfY5Gzl_FY2LJfN_cuUzB-pE2fG2_bsRrM6b8T-J3eIy8HPWbsZPUazoTWHfak7sl879kzsYz5mM9mjS5w&__xts__%5B1%5D=68.ARBykraXu75ck4iRUfTINMm9FOWPzlA7aKtqE3lLNz4-l137WZ4IW2gtGxodQ5kXSd6kkTeFv1AU_nxzdjCOOpAZ3H9BQZXNHgrkK36WC7GViRjI4S4ji2NfsGJrtQcGxVGhg2XaWcPVN9KaUuza7_mla__YeNbZ7a2TPN9IS94VT7UFCa-gKcYdjnvfTWtagUoLl8rwCirCrMJ3rtyUZlJqUnjAuvTYEi_RkMl_1CFQOuqBTx-TugdaSFqHu3yHba70XL7-smT1Wfpacyv-_h7c2oCSi0_p-wuu5XjgRzn6cZ3820k&fref=mentions&__tn__=K-R
https://www.facebook.com/management.mdu/posts/391008318964447?__tn__=-R
https://www.facebook.com/management.mdu/posts/391008318964447?__tn__=-R
https://www.facebook.com/management.mdu/posts/391008318964447?__tn__=-R


   
 

   
 

здобувачів 

вищої освіти; 

-забезпечення 

набуття 

здобувачами 

вищої освіти 

соціальних 

навичок (soft 

skills) 

упродовж 

періоду 

навчання, які 

відповідають 

цілям та 

результатам 

навчання ОП 

проходження стажувань 

та тренінгів. 

1. Якість 

навчання та 

викладання на 

ОП: 

Поєднання 

навчання і 

досліджень під 

час реалізації 

ОП 

 

2. Структура та 

зміст ОП:  

-Забезпечення 

набуття 

здобувачами 

вищої освіти 

соціальних 

навичок (soft 

skills) 

упродовж 

періоду 

навчання, які 

відповідають 

цілям та 

Здобувачі вищої 

освіти за ОП, 

викладачі 

кафедри, 

стейкголдери 

Аналіз наукового 

рівня здобувачів 

XIІ Всеукраїнська 

науково-практична 

конференція студентів 

та молодих учених 

«Сучасні технології 

управління 

туристичним та 

готельно-ресторанним 

бізнесом» 

https://www.facebook.co

m/management.mdu/post

s/411175453614400?__t

n__=-R 

Удосконалення наукової складової 

освітньої програми  

https://www.facebook.com/management.mdu/posts/411175453614400?__tn__=-R
https://www.facebook.com/management.mdu/posts/411175453614400?__tn__=-R
https://www.facebook.com/management.mdu/posts/411175453614400?__tn__=-R
https://www.facebook.com/management.mdu/posts/411175453614400?__tn__=-R


   
 

   
 

результатам 

навчання ОП 

Якість 

навчання та 

викладання на 

ОП: 

- поєднання 

навчання і 

досліджень під 

час реалізації 

ОП; 

-якість 

навчання та 

викладання на 

ОП: 

- відповідність 

визначених 

форм та 

методів 

навчання і 

викладання 

досягненню 

програмних 

результатів 

навчання; 

-відповідність 

освітніх 

компонентів 

вимогам 

студентоцентр

ованого 

підходу 

та принципам 

академічної 

свободи 

-доступність та 

зрозумілість 

інформації 

щодо цілей, 

змісту та 

Викладачі 

кафедри:  

Балабаниць А.В., 

Омельченко В.Я., 

Перепадя Ф.Л., 

Скарга О.О. 

Стейкхолдери 

освітніх програм 

«Туризм» 

«Менеджмент» 

рівнів – 

«Бакалавр», 

«Магістр»: 

директор ТОВ 

«Спутник» Є.І 

Ворожбіт, 

директор ТОВ 

«Центр подорожей 

«Шик тур» А.А. 

Шевченко та 

проектний 

менеджер центру 

підтримки малого 

та середнього 

бізнесу Козицька 

А.О. 

Опитування 

фокус-групи 

стейкхолдерів:  

обговорення 

ініціатив з питань 

підвищення якості 

освіти. 

Зустріч учасників 

проектної групи 

освітньої програми 

«Туризм» для першого 

(бакалаврського) рівня 

вищої освіти з 

представниками 

провідних підприємств 

туристичної галузі м. 

Маріуполя. 

У ході зустрічі-дискусії було 

обговорено проблемні питання:  

-удосконалення варіативної складової 

навчальних планів; 

- залучення зовнішніх стейкхолдерів 

до проведення занять; 

- участь стейкхолдерів в оцінюванні 

якості знань здобувачів вищої освіти 

при проведенні державної атестації. 

25.09.2020 



   
 

   
 

очікуваних 

результатів 

навчання, 

порядку та 

критеріїв 

оцінювання у 

межах окремих 

освітніх 

компонентів 

Листопад 

2020 

 

1. Структура та 

зміст ОП. 

2. Якість 

навчання та 

викладання на 

ОП: 

 -відповідність 

визначених 

форм та 

методів 

навчання і 

викладання 

досягненню 

програмних 

результатів 

навчання 

-відповідність 

визначених 

форм та 

методів 

навчання і 

викладання 

заявленим в 

ОП цілям 

Гарант, викладачі 

кафедри, 

стейкхолдери, 

здобувачі вищої 

освіти 

1. Опитування 

(фокус 

групи). 

2. Аналіз 

отриманих 

результатів 

опитувань. 

 

1.Замінено 11 

компонентів та зміни у 

розподілі кредитів на 

компоненти начального 

плану 

2. Розширено перелік 

програмних 

компетентностей, 

додано 4 нових 

фахових 

компетентності, 

визначено відповідні 

навчальні компоненти. 

3.Розширено перелік 

програмних результатів 

навчання та визначено 

компоненти, що їх 

забезпечують. 

Протокол засідання кафедри 

менеджменту № 8 від 17.11.2020 р. 

Оновлення ОП «Туризм» першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти. 

 

Структура та 

зміст ОП: 

-здобуття 

компетентност

ей, 

необхідних для 

подальшої 

Здобувачі вищої 

освіти за ОП, 

викладачі кафедри 

Аналіз результатів 

стажування 

Засідання кафедри 

менеджменту. 

Розглянуто питання 

«Про обговорення 

можливості щодо 

перезарахування 

результатів 

Протокол засідання кафедри 

менеджменту № 8 від 17.11.2020 р.  

Визнання результатів отриманих у 

неформальній освіті ЗВО ОП 



   
 

   
 

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 

-визнання 

результатів 

отриманих у 

неформальній 

освіті. 

cтажування, здобувача 

вищої освіти ОС 

«Бакалавр» 

спеціальності 242 

«Туризм» ОП 

«Туризм», 073 

«Менеджмент» ОП 

«Менеджмент 

організації і 

адміністрування» 

денної форми навчання 

Стоцької Ганни та 

Бодалової Юлії що 

пройшли міжнародне 

стажування в Італії 

відповідно до існуючих 

правил про зарахування 

неформальної освіти.» 

https://www.facebook.co

m/management.mdu/vide

os/vb.118808719517743/

182338440279631 

Грудень 2020 

року 

1. Кадрове 

забезпечення 

ОП: 

- Залучення 

роботодавців, 

професіоналів-

практиків, 

експертів 

галузі до 

організації та 

реалізації 

освітнього 

процесу на ОП. 

 

Стейкхолдери: 

директор 

ТОВ "Центр 

Подорожей "Шик 

Тур" Шевченко 

А.А. 

Перевірка на 

відповідність 

вимогам 

чинних 

Ліцензійних 

умов, наявність 

практичного 

досвіду 

роботи за фахом 

викладачів, що 

забезпечують 

освітній 

процес за даною 

ОП 

Проведення лекції 

Шевченка А.А на тему 

«Сучасні інформаційні 

технології» з 

дисципліни «Системи 

технологій» 

для студентів 1 курсу 

спеціальностей 073 

«Менеджмент» та 242 

«Туризм», 

11 грудня 2020 року. 

Лекція на тему: 

«Комплекс маркетингу 

туристичних 

Посилення практичної складової ОП за 

рахунок залучення стейкхолдерів 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/management.mdu/videos/vb.118808719517743/182338440279631
https://www.facebook.com/management.mdu/videos/vb.118808719517743/182338440279631
https://www.facebook.com/management.mdu/videos/vb.118808719517743/182338440279631
https://www.facebook.com/management.mdu/videos/vb.118808719517743/182338440279631


   
 

   
 

2. Якість 

навчання та 

викладання на 

ОП 

- відповідність 

визначених 

форм та 

методів 

навчання і 

викладання 

досягненню 

програмних 

результатів 

навчання 

-відповідність 

освітніх 

компонентів 

вимогам 

студентоцентр

ованого 

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. 

підприємств» для 

студентів 4 курсу 

спеціальності «Туризм»  

 

 

https://www.facebook.co

m/management.mdu/post

s/483130259752252 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.facebook.com/management.mdu/posts/483130259752252
https://www.facebook.com/management.mdu/posts/483130259752252
https://www.facebook.com/management.mdu/posts/483130259752252


   
 

   
 

Січень 2021 

 

1. Контингент 

здобувачів 

вищої освіти 

ОП 

 

2. Структура та 

зміст ОП: 

-здобуття 

компетентност

ей, 

необхідних для 

подальшої 

професійної 

діяльності 

через 

практичну 

підготовку 

здобувачів 

вищої освіти 

Гарант, куратор, 

випускники 

Аналіз показника 

кількості 

випускників. 

 

Опитування 

(фокус 

групи) стосовно: 

- виявлення цілей 

та 

програмних 

результатів 

навчання, 

що не відбивають 

тенденцій 

розвитку 

спеціальності та 

ринку 

праці, галузевий та 

регіональний 

контекст; 

Затребуваність 

ОП: 

- показник 

працевлаштування 

випускників. 

Звіт про 

працевлаштування 

випускників ОП 

«Туризм»  

«Менеджмент»  

першого 

(бакалаврського) рівня 

вищої освіти 

18.01.2021 

Розроблено пропозиції щодо 

удосконалення  

освітньої програми. 

 

 

Березень 2021 

р.   

       

Структура та 

зміст ОП: -

Забезпечення  

компетентност

ей, необхідних 

для подальшої 

професійної 

діяльності 

через 

практичну 

підготовку 

здобувачів 

вищої освіти 

Викладачі кафедри  Методичний   

семінар 

Методичний семінар 

«Про моніторинг 

освітніх програм. 

Удосконалення ОП 

кафедри у зв’язку з 

запровадженням в дію 

Положення про 

проведення практики 

здобувачів вищої освіти 

МДУ та 

рекомендаціями ГЕР» 

(02.04.2021)  

Протокол методичного семінару №6 

від 02.04.2021   

Оновлення структури та змісту ОП у 

напрямку розширення  

компетентностей та збільшення 

кредитів на практичну підготовку. 

Зміни освітньої складової відповідно 

до рекомендацій. 



   
 

   
 

Квітень  

2021 

Кадрове 

забезпечення:   

Постійний 

професійний 

розвиток 

(підвищення 

кваліфікації) 

викладачів, 

Викладачі 

кафедри, гарант 

ОП. 

Круглий стіл Онлайн  участь у 

круглому столі 

«Академічна 

доброчесність в 

освітньому середовищі: 

виклики та практика» 

від Американських Рад 

в межах проєкту 

Academic IQ  

https://youtu.be/xYDvLI

wlzDk 

   (29.04.2021) , 

 

Онлайн участь у роботі 

круглого столу 

“Голлівуд в Україні: 

кіноіндустрія та 

туризм” 

https://www.socosvita.ki

ev.ua/node/2553 

(27.04.21) 

Професійний розвиток викладачів з 

питань академічної доброчесності 

Квітень 2021 1. Кадрове 

забезпечення 

ОП:   

Залучення 

роботодавців, 

професіоналів-

практиків, 

експертів 

галузі до 

організації та 

реалізації 

освітнього 

процесу на ОП.  

2. Якість 

навчання та 

викладання на 

ОП   

- відповідність 

визначених   

Стейкхолдери: 

директор ТОВ 

"Центр Подорожей 

"Шик Тур" 

Шевченко А.А. 

Перевірка на 

відповідність 

вимогам чинних 

Ліцензійних умов, 

наявність 

практичного 

досвіду роботи за 

фахом   

викладачів, що 

забезпечують 

освітній процес за 

даною ОП. 

Проведення лекцій 

Шевченка А.А з 

дисциплін: 

-

“Конкурентоспроможні

сть підприємства” 

На теми “Оформлення 

ліцензування та 

сертифікації 

туристичної діяльності” 

Туристські 

формальності” та 

“Кадрова і 

бухгалтерська 

документація 

туристичних агенств” 

для студентів 4 курсу 

спеціальності “Туризм” 

08 квітня 2021  

Посилення практичної складової ОП за 

рахунок залучення   

стейкхолдерів. 

https://youtu.be/xYDvLIwlzDk
https://youtu.be/xYDvLIwlzDk
https://www.socosvita.kiev.ua/node/2553
https://www.socosvita.kiev.ua/node/2553


   
 

   
 

форм та 

методів 

навчання і 

викладання 

досягненню 

програмних 

результатів 

навчання;   

-відповідність 

освітніх 

компонентів 

вимогам 

студентоцентр

ованого   

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. 

-“Організація туризму” 

на тему: «CRM-travel. 

Запровадження 

клієнтоорієнтованих 

систем в туризмі» для 

студентів 2 курсу 

спеціальності «Туризм»    

20 квітня 2021. 

Травень   

2021 

Кадрове 

забезпечення: -

Постійний 

професійний 

розвиток 

(підвищення 

кваліфікації) 

викладачів 

Викладачі 

кафедри, гарант 

ОП. 

Комунікаційний 

захід. 

Публічне обговорення 

проблем розвитку 

туризму 

PROтуризм.2 

https://www.facebook.co

m/management.mdu/post

s/638192867579323 

Визначено можливості посилення 

контексту ОП на основі  комунікації 

гаранта програми зі стейкхолдерами та 

громадою міста. 

https://www.facebook.com/management.mdu/posts/638192867579323
https://www.facebook.com/management.mdu/posts/638192867579323
https://www.facebook.com/management.mdu/posts/638192867579323


   
 

   
 

Туризм 

 

Другий 

(магістерський) 

рівень 

Балабаниць А. 

В., д. е. н., 

професор 

Вересень 

2020 р. 

Якість 

навчання та 

викладання на 

ОП: 

-Відповідність 

освітніх 

компонентів 

вимогам 

студентоцентр

ованого 

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 

Викладачі кафедри Аналіз результатів 

опитування 

здобувачів 

Засідання кафедри 

менеджменту.  

Розглянуто питання 

Про результати 

анкетування «Якість 

викладання навчальних 

дисциплін МДУ» 

здобувачів вищої світи 

спеціальності 

073«Менеджмент» 

 

Протокол засідання кафедри 

менеджменту № 2 від 02.09.2020 р.   

Розроблено пропозиції щодо 

удосконалення освітньої програми 

через оновлення змісту обов’язкових 

освітніх компонент фахової підготовки 

здобувачів вищої освіти 

 

Якість навчання 

та викладання 

на ОП: 

Відповідність 

визначених 

форм та методів 

навчання і 

викладання 

заявленим в ОП 

цілям 

 

Викладачі 

кафедри:  

Балабаниць А.В., 

Перепадя Ф.Л., 

Скарга О.О., 

Стейкголдери:  

директор ТОВ 

«Спутник» 

Ворожбіт Є.І., 

директор ТОВ 

«Центр подорожей 

«Шик тур» 

Опитування 

(фокус-групи) 

стейкхолдерів: 

виявлення цілей та 

програмних 

результатів 

навчання, що не 

відбивають 

тенденцій 

розвитку 

спеціальності та 

Зустріч учасників 

проектної групи 

освітньої програми 

«Туризм» для другого 

(магістерського) рівня 

вищої освіти з 

представниками 

провідних підприємств 

туристичної галузі м. 

Маріуполя. 

 

У ході зустрічі-дискусії було 

обговорено проблемні питання:  

-удосконалення варіативної складової 

навчальних планів; 

- залучення зовнішніх стейкхолдерів 

до проведення занять; 

- участь стейкхолдерів в оцінюванні 

якості знань здобувачів вищої освіти 

при проведенні державної атестації. 



   
 

   
 

Кадрове 

забезпечення 

ОП: Залучення 

роботодавців, 

професіоналів-

практиків, 

експертів галузі 

до організації та 

реалізації 

освітнього 

процесу на 

ОП 

Шевченко А.А. та 

проектний 

менеджер центру 

підтримки малого 

та середнього 

бізнесу Козицька 

А.О. 

ринку праці, 

галузевий та 

регіональний 

контекст; 

обговорення 

ініціатив з питань 

підвищення якості 

освіти. 

1.Якість 

навчання та 

викладання на 

ОП: 

-Поєднання 

навчання і 

досліджень під 

час реалізації 

ОП 

 

2.Структура та 

зміст ОП:  

-Забезпечення 

набуття 

здобувачами 

вищої освіти 

соціальних 

навичок (soft 

skills) 

упродовж 

періоду 

навчання, які 

відповідають 

цілям та 

результатам 

навчання ОП 

Здобувачі вищої 

освіти за ОП, 

викладачі 

кафедри, 

стейкголдери 

Аналіз наукового 

рівня здобувачів 

XIІ Всеукраїнська 

науково-практична 

конференція студентів 

та молодих учених 

«Сучасні технології 

управління 

туристичним та 

готельно-ресторанним 

бізнесом» 

https://www.facebook.co

m/management.mdu/post

s/411175453614400?__t

n__=-R 

Удосконалення наукової складової 

освітньої програми  

https://www.facebook.com/management.mdu/posts/411175453614400?__tn__=-R
https://www.facebook.com/management.mdu/posts/411175453614400?__tn__=-R
https://www.facebook.com/management.mdu/posts/411175453614400?__tn__=-R
https://www.facebook.com/management.mdu/posts/411175453614400?__tn__=-R


   
 

   
 

Грудень 2020 Структура та 

зміст освітньої 

програми. 

Кадрове 

забезпечення 

ОП. 

Забезпеченість 

освітнього 

процесу 

ресурсами 

(навчальномет

одичне, 

інформаційне 

та 

матеріальнотех

нічне 

забезпечення 

ОП. 

Гаранти ОП, група 

забезпечення ОП, 

викладачі кафедри 

менеджменту 

Аналіз результатів 

акредитації 

Засідання кафедри 

менеджменту. 

Розглянуто питання 

«Про обговорення 

експертних висновків 

ГЕР з акедритації 

освітніх програм 

кафедри», (ОП 

«Менеджмент 

організацій і 

адміністрування»)  

 

Протокол засідання кафедри 

менеджменту № 9 від 03.12.2020 р.   

 

Розроблено пропозиції щодо 

удосконалення освітньої програми: 

розроблено програму заходів 

відповідно до зауважень експертів. 

Якість навчання 

та викладання на 

ОП: 

- Відповідність 

визначених 

форм та методів 

навчання і 

викладання 

досягненню 

програмних 

результатів 

навчання 

- Відповідність 

визначених 

форм та методів 

навчання і 

викладання 

заявленим в 

ОП цілям 

- Поєднання 

навчання і 

досліджень під 

Викладачі кафедри 

менеджменту 

Аналіз результатів 

захисту 

кваліфікаційних 

робіт 

Засідання кафедри 

менеджменту. 

Розглянуто питання 

«Про результати 

захисту 

кваліфікаційних 

магістерських робіт» 

Протокол засідання кафедри 

менеджменту № 11 від 28.12.2020 р. 

Розроблено пропозиції щодо 

популяризації та інформування 

здобувачів вищої освіти про заходи з 

академічної доброчесності  



   
 

   
 

час реалізації 

ОП. 

Лютий  

2021 р. 

Якість 

навчання та 

викладання на 

ОП: 

- Відповідність 

визначених 

форм та 

методів 

навчання і 

викладання 

досягненню 

програмних 

результатів 

навчання;  

-Відповідність 

освітніх 

компонентів 

вимогам 

студентоцентр

ованого 

підходу 

та принципам 

академічної 

свободи,  

- Доступність 

та зрозумілість 

інформації 

щодо цілей, 

змісту та 

очікуваних 

результатів 

навчання, 

порядку та 

критеріїв 

оцінювання у 

межах окремих 

освітніх 

компонентівКа

Здобувачі вищої 

освіти; 

Викладачі 

кафедри. 

 

Аналіз результатів 

опитування 

здобувачів  

Засідання кафедри 

менеджменту.  

Розглянуто питання 

Про результати 

анкетування «Якість 

викладання навчальних 

дисциплін МДУ» 

здобувачів вищої освіти 

спеціальності 242 

«Туризм». 

 

 

 

Протокол засідання кафедри 

менеджменту   

№ 13 від 16.02.2020 

Розроблено пропозиції щодо 

удосконалення освітньої програми 

через оновлення змісту обов’язкових 

освітніх компонент загальної 

підготовки здобувачів вищої освіти 

 



   
 

   
 

дрове 

забезпечення 

ОП 

Забезпеченість 

освітнього 

процесу 

ресурсами 

(навчальномет

одичне, 

інформаційне 

та 

матеріальнотех

нічне 

забезпеченн 

Березень 2021 

р. 

Структура та 

зміст ОП: 

Співвіднесення 

обсягу окремих 

освітніх 

компонентів 

ОП (у кредитах 

ЄКТС) із 

фактичним 

навантаженням 

здобувачів 

вищої освіти 

(включно із 

самостійною 

роботою) 

 

Якість 

навчання та 

викладання на 

ОП: 

- Забезпечені

сть освітнього 

процесу 

ресурсами 

(навчальномет

одичне, 

Гарант ОП,  

Викладачі 

кафедри, 

Здобувачі вищої 

освіти, 

випускники 

Опитування, 

фокус-групи 

 

Аналіз проблем 

дистанційного 

навчання 

Аналіз процесу 

виконання 

самостійної 

роботи студентами 

 

Засідання кафедри. 

Розглянуто питання 

щодо удосконалення 

якості освітньо-

професійної програм у 

напрямках: активізації  

позааудиторної роботи 

у період дистанційного 

навчання;  

 

Протокол засідання кафедри 

менеджменту   

№ 14 від 03.03.2021 

Розроблено пропозиції щодо 

збалансування навчального 

навантаження між дисциплінами в 

частині виконання самостійної роботи. 



   
 

   
 

інформаційне 

та 

матеріальнотех

нічне 

забезпечення 

ОП. 

Якість 

навчання та 

викладання на 

ОП: 

-Оновлення 

навчально-

методичних 

матеріалів на 

основі 

наукових 

досліджень у 

відповідній 

галузі 

Забезпеченість 

освітнього 

процесу 

ресурсами 

(навчально-

методичне, 

інформаційне 

та матеріально-

технічне 

забезпечення 

ОП) 

Викладачі кафедри Опитування, 

фокус-групи 

 

Аналіз пропозицій 

щодо оновлення 

тематики 

кваліфікаційних 

робіт  

 

Засідання кафедри 

менеджменту.  

Розглянуто питання: 

Про обговорення та 

затвердження 

методичних 

рекомендацій щодо 

виконання та захисту 

кваліфікаційних робіт 

здобувачами вищої 

освіти ОПП 

«Менеджмент 

організацій і 

адміністрування» ОС 

«Магістр» галузі знань 

07 «Управління та 

адміністрування» 

спеціальності 073 

«Менеджмент» усіх 

форм навчання. 

Протокол засідання кафедри 

менеджменту   

№ 14 від 03.03.2021 

Оновлення тематики кваліфікаційних 

робіт.  

Схвалення методичних рекомендацій 

щодо виконання та захисту 

кваліфікаційних робіт 



   
 

   
 

Березень 2021 Структура та 

зміст ОП: 

-Забезпечення 

компетентност

ей, необхідних 

для подальшої 

професійної 

діяльності 

через 

практичну 

підготовку 

здобувачів 

вищої освіти 

Викладачі кафедри  

  

  

  

 

 

Методичний   

 семінар 

 

Методичний семінар 

кафедри  «Про 

моніторинг освітніх 

програм. 

Удосконалення ОП 

кафедри у зв’язку з 

запровадженням в дію 

Положення про 

проведення практики 

здобувачів вищої освіти 

МДУ та 

рекомендаціями ГЕР»  

(02.04.2021)  

Протокол методичного семінару №6 

від 02.04.2021  

Оновлення структури та змісту ОП у 

напрямку розширення 

компетентностей та збільшення 

кредитів на практичну підготовку.   

  

Зміни освітньої складової відповідно 

до рекомендацій, висловлених 

експертною комісією з акредитації 

програми 

 

Квітень Кадрове 

забезпечення: -

Постійний 

професійний 

розвиток 

(підвищення 

кваліфікації) 

викладачів 

 

Викладачі кафедри 

 

Тренінг для 

викладачів  

Тренінг «Ефективний 

CRM у туризмі” від 

начальника відділу 

розробки CRM  для 

туризму компанії CRM 

Travels Яцини Євгена 

Юрієвича 

https://www.facebook.co

m/management.mdu/post

s/391008318964447  

(08.04.2021) 

Запровадження програмного 

забезпечення у навчальний процес 

сприятиме  формуванню у випускників 

компетентності оволодіння 

необхідними навичкам роботи з 

базами даних і програмами. 

Квітень,   

 травень   

 2021     

  

  

   

  

  

Кадрове 

забезпечення: -

Постійний 

професійний 

розвиток 

(підвищення 

кваліфікації) 

викладачів 

Викладачі кафедри Відео-семінари, 

онлайн заняття, 

нетворк, ідеатон 

Підвищення 

кваліфікації за 

програмою «Startup 

Course University 

Edition» на базі Центру 

розвитку стартапів 1991 

Mariupol (27.04.2021-

16.05.2021) 

Професійний розвиток викладачів з 

питань інноваційного підприємництва, 

розробки та презентації стартапів 

перед інвесторами 

https://www.facebook.com/management.mdu/posts/391008318964447
https://www.facebook.com/management.mdu/posts/391008318964447
https://www.facebook.com/management.mdu/posts/391008318964447


   
 

   
 

Квітень  

 2021  

  

  

  

  

  

  

Кадрове 

забезпечення:   

-Постійний 

професійний 

розвиток 

(підвищення 

кваліфікації) 

викладачів 

Викладачі кафедри 

 

Круглий стіл 

 

Онлайн  участь у 

круглому столі 

«Академічна 

доброчесність в 

освітньому середовищі: 

виклики та практика» 

від Американських Рад 

в межах проєкту 

Academic IQ 

https://youtu.be/xYDvLI

wlzDk   (29.04.2021) 

Професійний розвиток викладачів з 

питань академічної доброчесності 

 

Квітень 2021 Кадрове 

забезпечення:    

  

-Постійний 

професійний 

розвиток 

(підвищення 

кваліфікації) 

викладачів 

Викладачі 

кафедри. Гарант 

освітньої 

програми 

Вебінар 24 ГЕР 

 

Онлайн участь у  

вебінарі від членів 24 

галузевої експертної 

ради “Сфера 

обслуговування”  

(13.04.2021) 

 

Професійний розвиток викладачів з 

питань удосконалення освітньої 

програми 

 

Квітень  

 2021  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

Якість 

навчання: -

Відповідність 

визначених 

форм і методів 

навчання і 

викладання 

досягненню 

програмних 

результатів 

навчання;  

  

-Поєднання 

навчання і 

досліджень під 

час реалізації 

ОП 

Здобувачі вищої 

освіти, 

стейкголдери, 

викладачі кафедри  

 

 

Фокус-группи 

Конкурс 

інноваційних 

проєктів 

ІІ конкурс інноваційних 

проєктів «Крок до 

успіху»  

https://www.facebook.co

m/management.mdu/post

s/632716064793670  

(29.04.2021) 

Набуття компетентностей 

інноваційного характеру в процесі 

розробки інноваційних проєктів  

 

Менеджмен. 

Управління 

Кислова Л. А.,  

к. е. н., доцент 

 

Вересень 

2020 р.  

 

Якість 

навчання та 

Викладачі кафедри Аналіз результатів 

опитування 

здобувачів 

Засідання кафедри 

менеджменту.  

Протокол засідання кафедри 

менеджменту № 2 від 02.09.2020 р.   



   
 

   
 

фінансово-

економічною 

безпекою 

 

Другий 

(магістерський) 

рівень 

викладання на 

ОП: 

-Відповідність 

освітніх 

компонентів 

вимогам 

студентоцентр

ованого 

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 

Розглянуто питання 

Про результати 

анкетування «Якість 

викладання навчальних 

дисциплін МДУ» 

здобувачів вищої світи 

спеціальності 073 

«Менеджмент» 

 

Розроблено пропозиції щодо 

удосконалення освітньої програми 

через оновлення змісту обов’язкових 

освітніх компонент фахової підготовки 

здобувачів вищої освіти 

 

Структура та 

зміст ОП: 

- Визнання 

результатів 

отриманих у 

неформальній 

освіті 

- Здобуття 

компетентносте

й, необхідних 

для подальшої 

професійної 

діяльності через 

практичну 

Здобувачі вищої 

освіти за ОП, 

стейкголдери 

Фокус-групи Зустріч зі Центром 

розвитку стартапів 

«1991 Mariupol»: 

Проектним директором 

Є.Бельченко та 

проектним менеджером 

О. Подопригора; 

зі   

здобувачами другого 

(магістерського) рівня 

вищої освіти щодо 

можливості 

проходження 

стажувань та тренінгів. 

Удосконалення практичної складової 

ОП. 

https://www.facebook.com/management.

mdu/posts/391008318964447?__tn__=-

R  

https://www.facebook.com/1991mariupol/?__xts__%5B0%5D=68.ARAn_Vx1vvE5hpVS_xC0t_M1xoy3W9ggLnTX3l7tGXNjhKTrhFNYUKA0XybY2vEH9pb6OM5Hk-UCJUPO6Lc8sxPJUl0igLHjKySwtpZkCQHM83IySl9DGKDee8HIEhZmPmHvtYpaXWtLqZmVWa0CjRuCBEvmoIMZ-dbyC3bYC2AgQdMWGGlPBrfvDm7rkzLeVQO_5wzeM7ARCINUoaz7ZMUDg8B41LXW9JfY5Gzl_FY2LJfN_cuUzB-pE2fG2_bsRrM6b8T-J3eIy8HPWbsZPUazoTWHfak7sl879kzsYz5mM9mjS5w&__xts__%5B1%5D=68.ARBykraXu75ck4iRUfTINMm9FOWPzlA7aKtqE3lLNz4-l137WZ4IW2gtGxodQ5kXSd6kkTeFv1AU_nxzdjCOOpAZ3H9BQZXNHgrkK36WC7GViRjI4S4ji2NfsGJrtQcGxVGhg2XaWcPVN9KaUuza7_mla__YeNbZ7a2TPN9IS94VT7UFCa-gKcYdjnvfTWtagUoLl8rwCirCrMJ3rtyUZlJqUnjAuvTYEi_RkMl_1CFQOuqBTx-TugdaSFqHu3yHba70XL7-smT1Wfpacyv-_h7c2oCSi0_p-wuu5XjgRzn6cZ3820k&fref=mentions&__tn__=K-R
https://www.facebook.com/management.mdu/posts/391008318964447?__tn__=-R
https://www.facebook.com/management.mdu/posts/391008318964447?__tn__=-R
https://www.facebook.com/management.mdu/posts/391008318964447?__tn__=-R


   
 

   
 

підготовку 

здобувачів 

вищої освіти; 

- Забезпечення 

набуття 

здобувачами 

вищої освіти 

соціальних 

навичок (soft 

skills) упродовж 

періоду 

навчання, які 

відповідають 

цілям та 

результатам 

навчання ОП 

 Якість 

навчання та 

викладання на 

ОП: 

- Поєдна

ння навчання і 

досліджень під 

час реалізації 

ОП 

 

Структура та 

зміст ОП:  

-Забезпечення 

набуття 

здобувачами 

вищої освіти 

соціальних 

навичок (soft 

skills) 

упродовж 

періоду 

навчання, які 

відповідають 

цілям та 

Здобувачі вищої 

освіти за ОП, 

викладачі 

кафедри, 

стейкголдери 

Аналіз наукового 

рівня здобувачів 

XIІ Всеукраїнська 

науково-практична 

конференція студентів 

та молодих учених 

«Сучасні технології 

управління 

туристичним та 

готельно-ресторанним 

бізнесом» 

https://www.facebook.co

m/management.mdu/post

s/411175453614400?__t

n__=-R 

Удосконалення наукової складової 

освітньої програми  

https://www.facebook.com/management.mdu/posts/411175453614400?__tn__=-R
https://www.facebook.com/management.mdu/posts/411175453614400?__tn__=-R
https://www.facebook.com/management.mdu/posts/411175453614400?__tn__=-R
https://www.facebook.com/management.mdu/posts/411175453614400?__tn__=-R


   
 

   
 

результатам 

навчання ОП 

Грудень 2020 1. Структура та 

зміст освітньої 

програми 

 

2. Кадрове 

забезпечення 

ОП  

 

3. 

Забезпеченість 

освітнього 

процесу 

ресурсами 

(навчально-

методичне, 

інформаційне 

та матеріально-

технічне 

забезпечення 

ОП) 

Гаранти ОП, Група 

забезпечення ОП, 

Викладачі кафедри 

менеджменту 

Аналіз результаів 

акредитації 

Засідання кафедри 

менеджменту. 

Розглянуто питання 

«Про обговорення 

експертних висновків 

ГЕР з акедитації 

освітніх програм 

кафедри», (ОП 

«Менеджмент. 

Управління фінансово-

економічною 

безпекою») 

 

Протокол засідання кафедри 

менеджменту № 9 від 03.12.2020 р.   

 

Розроблено пропозиції щодо 

удосконалення освітньої програми. 

 

Якість 

навчання та 

викладання на 

ОП: 

- Відповідніст

ь визначених 

форм та 

методів 

навчання і 

викладання 

досягненню 

програмних 

результатів 

навчання 

- Відпов

ідність 

визначених 

Викладачі кафедри 

менеджменту, 

випускники 

 

1. Аналіз 

результатів 

захисту 

кваліфікаційних 

робіт. 

2. Аналіз 

результатів 

опитування 

випускників 

1. Засідання кафедри 

менеджменту. 

Розглянуто питання 

«Про результати 

захисту 

кваліфікаційних 

магістерських робіт». 

2. Засідання кафедри 

менеджменту.  

Розглянуто питання 

Про результати 

опитування (тема: 

«Сучасний стан й 

перспективи 

удосконалення 

підготовки фахівців у 

галузях управління та 

адміністрування і сфери 

1. Протокол засідання кафедри 

менеджменту № 11 від 28.12.2020 р. 

Розроблено пропозиції щодо 

популяризації та інформування 

здобувачів вищої освіти про заходи з 

академічної доброчесності  

2. Протокол засідання кафедри 

менеджменту   

 № 12 від 19.12.2020Роз 

 

Розроблено пропозиції щодо 

вдосконалення формування 

індивідуальної освітньої траєкторії 

здобувачів вищої освіти 

 



   
 

   
 

форм та 

методів 

навчання і 

викладання 

заявленим в 

ОП цілям 

- Поєднання 

навчання і 

досліджень під 

час реалізації 

ОП, 

- Доступність 

та зрозумілість 

інформації 

щодо цілей, 

змісту та 

очікуваних 

результатів 

навчання, 

порядку та 

критеріїв 

оцінювання у 

межах окремих 

освітніх 

компонентів 

обслуговування») 

випускників- магістрів 

2020  ОП " 

Менеджмент. 

Управління фінансово-

економічною 

безпекою" 

Лютий  

2021 р. 

Якість 

навчання та 

викладання на 

ОП: 

- Відповідність 

визначених 

форм та 

методів 

навчання і 

викладання 

досягненню 

програмних 

результатів 

навчання;  

Здобувачі вищої 

освіти; 

викладачі 

кафедри. 

 

Аналіз результатів 

опитування 

здобувачів  

Засідання кафедри 

менеджменту.  

Розглянуто питання 

Про результати 

анкетування «Якість 

викладання навчальних 

дисциплін МДУ» 

здобувачів вищої світи 

спеціальності 073 

«Менеджмент» 

 

 

 

Протокол засідання кафедри 

менеджменту   

№ 13 від 16.02.2020 

Розроблено пропозиції щодо 

удосконалення освітньої програми 

через оновлення змісту обов’язкових 

освітніх компонент загальної 

підготовки здобувачів вищої освіти 

 



   
 

   
 

-Відповідність 

освітніх 

компонентів 

вимогам 

студентоцентр

ованого 

підходу 

та принципам 

академічної 

свободи,  

- Доступність 

та зрозумілість 

інформації 

щодо цілей, 

змісту та 

очікуваних 

результатів 

навчання, 

порядку та 

критеріїв 

оцінювання у 

межах окремих 

освітніх 

компонентівКа

дрове 

забезпечення 

ОП 

Забезпеченість 

освітнього 

процесу 

ресурсами 

(навчальномет

одичне, 

інформаційне 

та 

матеріальнотех

нічне 

забезпеченн 

Березень 2021 

р. 

1. Якість 

навчання та 

Гарант ОП,  Опитування, 

фокус-групи 

Відео-конференція 

(01.03.2021) 

Удосконалення якості освітньо-

професійної програми у напрямку 



   
 

   
 

 викладання на 

ОП; 

2. 

Забезпеченість 

освітнього 

процесу 

ресурсами 

(навчальномет

одичне, 

інформаційне 

та 

матеріальнотех

нічне 

забезпечення 

ОП 

викладачі 

кафедри, здобувачі 

вищої освіти, 

випускники 

 

Аналіз проблем 

дистанційного 

навчання 

https://www.facebook.co

m/management.mdu/phot

os/a.118868176178464/5

33758488022762/?type=

3&__xts__[0]=68.ARA5

LqXDqVs67N1be33qvC

eIRwURuNIhR7wiRbIO

BEz3nSI3QXECjF8VoL

BW6Gzz_ziQsmj9lgwiH

d6q_ 

активізації  позааудиторної роботи у 

період дистанційного навчання   

 

1. Якість 

навчання та 

викладання на 

ОП: 

-Оновлення 

навчально-

методичних 

матеріалів на 

основі 

наукових 

досліджень у 

відповідній 

галузі 

2. 

Забезпеченість 

освітнього 

процесу 

ресурсами 

(навчально-

методичне, 

інформаційне 

та матеріально-

технічне 

забезпечення 

ОП) 

Викладачі кафедри Опитування, 

фокус-групи 

 

Аналіз пропозицій 

щодо оновлення 

тематики 

кваліфікаційних 

робіт  

 

Засідання кафедри 

менеджменту.  

Розглянуто питання: 

«Про обговорення та 

затвердження 

методичних 

рекомендацій щодо 

виконання та захисту 

кваліфікаційних робіт 

здобувачами вищої 

освіти ОПП 

«Менеджмент. 

Управління фінансово-

економічною 

безпекою» ОС «Магістр 

галузі знань 07 

«Управління та 

адміністрування» 

спеціальності 073 

«Менеджмент» усіх 

форм навчання. 

(03.03.2021) 

Протокол засідання кафедри 

менеджменту   

№ 14 від 03.03.2021 

Оновлення тематики кваліфікаційних 

робіт.  

Схвалення методичних рекомендацій 

щодо виконання та захисту 

кваліфікаційних робіт 

https://www.facebook.com/management.mdu/photos/a.118868176178464/533758488022762/?type=3&__xts__%5b0%5d=68.ARA5LqXDqVs67N1be33qvCeIRwURuNIhR7wiRbIOBEz3nSI3QXECjF8VoLBW6Gzz_ziQsmj9lgwiHd6q_
https://www.facebook.com/management.mdu/photos/a.118868176178464/533758488022762/?type=3&__xts__%5b0%5d=68.ARA5LqXDqVs67N1be33qvCeIRwURuNIhR7wiRbIOBEz3nSI3QXECjF8VoLBW6Gzz_ziQsmj9lgwiHd6q_
https://www.facebook.com/management.mdu/photos/a.118868176178464/533758488022762/?type=3&__xts__%5b0%5d=68.ARA5LqXDqVs67N1be33qvCeIRwURuNIhR7wiRbIOBEz3nSI3QXECjF8VoLBW6Gzz_ziQsmj9lgwiHd6q_
https://www.facebook.com/management.mdu/photos/a.118868176178464/533758488022762/?type=3&__xts__%5b0%5d=68.ARA5LqXDqVs67N1be33qvCeIRwURuNIhR7wiRbIOBEz3nSI3QXECjF8VoLBW6Gzz_ziQsmj9lgwiHd6q_
https://www.facebook.com/management.mdu/photos/a.118868176178464/533758488022762/?type=3&__xts__%5b0%5d=68.ARA5LqXDqVs67N1be33qvCeIRwURuNIhR7wiRbIOBEz3nSI3QXECjF8VoLBW6Gzz_ziQsmj9lgwiHd6q_
https://www.facebook.com/management.mdu/photos/a.118868176178464/533758488022762/?type=3&__xts__%5b0%5d=68.ARA5LqXDqVs67N1be33qvCeIRwURuNIhR7wiRbIOBEz3nSI3QXECjF8VoLBW6Gzz_ziQsmj9lgwiHd6q_
https://www.facebook.com/management.mdu/photos/a.118868176178464/533758488022762/?type=3&__xts__%5b0%5d=68.ARA5LqXDqVs67N1be33qvCeIRwURuNIhR7wiRbIOBEz3nSI3QXECjF8VoLBW6Gzz_ziQsmj9lgwiHd6q_
https://www.facebook.com/management.mdu/photos/a.118868176178464/533758488022762/?type=3&__xts__%5b0%5d=68.ARA5LqXDqVs67N1be33qvCeIRwURuNIhR7wiRbIOBEz3nSI3QXECjF8VoLBW6Gzz_ziQsmj9lgwiHd6q_
https://www.facebook.com/management.mdu/photos/a.118868176178464/533758488022762/?type=3&__xts__%5b0%5d=68.ARA5LqXDqVs67N1be33qvCeIRwURuNIhR7wiRbIOBEz3nSI3QXECjF8VoLBW6Gzz_ziQsmj9lgwiHd6q_
https://www.facebook.com/management.mdu/photos/a.118868176178464/533758488022762/?type=3&__xts__%5b0%5d=68.ARA5LqXDqVs67N1be33qvCeIRwURuNIhR7wiRbIOBEz3nSI3QXECjF8VoLBW6Gzz_ziQsmj9lgwiHd6q_


   
 

   
 

Структура та 

зміст ОП: 

-Забезпечення 

компетентност

ей, необхідних 

для подальшої 

професійної 

діяльності 

через 

практичну 

підготовку 

здобувачів 

вищої освіти 

Викладачі кафедри Методичний 

семінар 

Методичний семінар 

“Про моніторинг 

освітніх програм. 

Удосконалення ОП 

кафедри у зв’язку з 

запровадженням в дію 

Положення про 

проведення практики 

здобувачів вищої освіти 

МДУ та 

рекомендаціями ГЕР" 

(02.04.2021) 

Протокол методичного семінару№6 

від 02.04.2021 

Оновлення структури та змісту ОП у 

напрямку розширення 

компетентностей та збільшення 

кредитів на практичну підготовку.  

Зміни освітньої складової відповідно 

до рекомендацій, висловлених 

експертною комісією з акредитації 

програми. 

Квітень 2021   Кадрове 

забезпечення:  

-Постійний 

професійний 

розвиток 

(підвищення 

кваліфікації) 

викладачів 

Гарант ОП Конференція  Онлайн участь у 

конференції «Форум 

вищої освіти» 

https://www.forumvo.org

/?fbclid=IwAR1IgiL0H6

kHCMTNM1kYE53LLT

CX3vwJRHbMQLy_fZL

W5HLuVLihewUGps0#

about  

(24.04.2021) 

Професійний розвиток викладачів з 

питань обміну досвідом і 

масштабування проєктів, програм, 

кращих академічних практик. 

1. Якість 

навчання: 

-Відповідність 

визначених 

форм і методів 

навчання і 

викладання 

досягненню 

програмних 

результатів 

навчання; 

-Поєднання 

навчання і 

досліджень під 

час реалізації 

ОП 

Здобувачі вищої 

освіти, 

стейкголдери, 

викладачі кафедри 

Фокус-группи 

 

Конкурс 

інноваційних 

проєктів  

ІІ конкурс інноваційних 

проєктів “Крок до 

успіху” 

https://www.facebook.co

m/management.mdu/post

s/632716064793670  

(29.04.2021) 

 

 

Набуття компетентностей 

інноваційного характеру в процесі 

розробки інноваційних проєктів. 

https://www.forumvo.org/?fbclid=IwAR1IgiL0H6kHCMTNM1kYE53LLTCX3vwJRHbMQLy_fZLW5HLuVLihewUGps0#about
https://www.forumvo.org/?fbclid=IwAR1IgiL0H6kHCMTNM1kYE53LLTCX3vwJRHbMQLy_fZLW5HLuVLihewUGps0#about
https://www.forumvo.org/?fbclid=IwAR1IgiL0H6kHCMTNM1kYE53LLTCX3vwJRHbMQLy_fZLW5HLuVLihewUGps0#about
https://www.forumvo.org/?fbclid=IwAR1IgiL0H6kHCMTNM1kYE53LLTCX3vwJRHbMQLy_fZLW5HLuVLihewUGps0#about
https://www.forumvo.org/?fbclid=IwAR1IgiL0H6kHCMTNM1kYE53LLTCX3vwJRHbMQLy_fZLW5HLuVLihewUGps0#about
https://www.forumvo.org/?fbclid=IwAR1IgiL0H6kHCMTNM1kYE53LLTCX3vwJRHbMQLy_fZLW5HLuVLihewUGps0#about
https://www.facebook.com/management.mdu/posts/632716064793670
https://www.facebook.com/management.mdu/posts/632716064793670
https://www.facebook.com/management.mdu/posts/632716064793670


   
 

   
 

2. Кадрове 

забезпечення:  

-Постійний 

професійний 

розвиток 

(підвищення 

кваліфікації) 

викладачів  

Викладачі кафедри  Круглий стіл  Онлайн  участь у 

круглому столі 

“Академічна 

доброчесність в 

освітньому середовищі: 

виклики та практика” 

від Американських Рад 

в межах проєкту 

Academic IQ 

https://youtu.be/xYDvLI

wlzDk   (29.04.2021) 

Професійний розвиток викладачів з 

питань академічної доброчесності 

Кафедра раціонального природокористування та охорони навколишнього середовища 

Екологія, 

охорона 

навколишнього 

середовища та 

збалансоване 

природокористу

вання 

 

Перший 

(бакалаврський) 

рівень 

 

Мітюшкіна 

Х.С. 

к.е.н., доцент 

 

Пастернак 

О.М., к.х.н., 

доцент 

 

16.06.2020 Структура та 

зміст ОП: 

Забезпечення 

можливостей 

для 

формування 

індивідуальної 

освітньої 

траєкторії 

здобувачів 

вищої освіти 

через вибір 

навчальних 

дисциплін в 

обсязі, 

передбаченому 

чинним 

законодавство

м 

Група 

забезпечення; 

викладачі 

кафедри; 

здобувачі вищої 

освіти; 

випускники; 

роботодавці; 

Опитування 

випускників 

Зустріч з 

роботодавцями, 

опитування 

випускників 

Протокол засідання кафедри РПОНС,  

№ 12 від 16.06.2020 

Розширення переліку вибіркових ОК 

каталогу елективних дисциплін циклу 

професійної підготовки 

14.09.2020 Структура та 

зміст ОП: 

Дотримання в 

ОП 

структурнологі

чної схеми 

підготовки, яка 

дозволить 

досягти 

Група 

забезпечення; 

випускники 

Опитування фокус 

групи 

Науково-методичний 

семінар кафедри 

Науково-методичний семінар кафедри 

РПОНС 14.09.20 

Переглянуто структурно-логічну 

схему ОП; узгоджено зміст ОК 

https://youtu.be/xYDvLIwlzDk
https://youtu.be/xYDvLIwlzDk


   
 

   
 

заявлених 

цілей, 

очікуваних 

результатів 

навчання та 

набути 

компетентност

ей за даною ОП 

17.11.2020 р. Контингент 

здобувачів 

вищої освіти 

ОП 

Викладачі кафедри 

раціонального 

природокористува

ння та охорони 

навколишнього 

середовища 

Аналіз результатів 

вступної компанії 

2020 року. 

Засідання кафедри 

РПОНС  

Протокол засідання кафедри РПОНС,  

№ 5 від 17.11.2020 

Активізувати профорієнтаційну 

роботу у ЗЗСО 

28.12.2020 р Структура та 

зміст ОП: 

Визнання 

результатів 

навчання, 

отриманих у 

неформальній 

освіті 

Викладачі кафедри 

раціонального 

природокористува

ння та охорони 

навколишнього 

середовища, 

здобувачі вищої 

освіти 

Аналіз результатів 

навчання, 

отриманих у 

неформальній 

освіті 

Засідання кафедри 

РПОНС  

 

Протокол засідання кафедри РПОНС,  

№ 7 від 28.12.2020 

Запропонувати здобувачам елементи 

неформальної освіти 

19.01.2021 р Кадрове 

забезпечення 

ОП: 

1.Постійний 

професійний 

розвиток та 

підвищення 

кваліфікації 

викладачів (на 

базі МДУ або у 

співпраці з 

іншими) 

2. 

Забезпеченість 

освітнього 

процесу 

ресурсами 

(навчальномет

Викладачі кафедри 

раціонального 

природокористува

ння та охорони 

навколишнього 

середовища 

Аналіз ресурсів 

наукової 

бібліотеки 

Засідання кафедри 

РПОНС  

Протокол засідання кафедри РПОНС,  

№ 8 від 19.01.2021 

1.Направити на стажування викладачів 

кафедри згідно графіку проходження 

стажування. 

 

 

2.Впровадження використання 

здобувачами електронних баз даних 

періодичної літератури 



   
 

   
 

одичне, 

інформаційне 

та 

матеріальнотех

нічне 

забезпечення 

ОП) 

16.02.2021 1.Кадрове 

забезпечення 

ОП 

2. Структура та 

зміст ОП 

Викладачі кафедри 

раціонального 

природокористува

ння та охорони 

навколишнього 

середовища; 

зовнішні 

стейкхолдери; 

здобувачі вищої 

освіти 

Опитування 

стейкхолдерів про 

якість підготовки 

здобувачів вищої 

освіти 

Зустрічі зі зовнішніми 

стейкхолдерами, 

засідання кафедри 

РПОНС 

Протокол засідання кафедри РПОНС,  

№ 9 від 16.02.2020 

Впровадження в освітній процес 

залучення фахівців-практиків для 

викладання змістовних модулів ОК, 

проведення майстер-класів, гостьових 

лекцій. 

 

18.05.2021 Структура та 

зміст ОП 

 

Робоча група Аналіз  результатів 

проведення візиту 

та висновку ЕГ 

Оновлених 

положень про 

проведення 

практик 

здобувачів вищої 

освіти МДУ, 

перелік 

обов'язкових 

дисциплін 

Засідання кафедри 

РПОНС 

Протокол засідання кафедри РПОНС 

№ 13 від 18.05.21 

Внести зміни до ОП у відповідності до 

рекомендацій ЕГ, оновлених 

нормативних документів МДУ 

Екологія та 

охорона 

навколишнього 

середовища 

 

Другий 

(магістерський) 

рівень 

Черніченко 

Г.О., д.е.н., 

професор 

 

28.12.2020 Структура та 

зміст ОП 

Визнання 

результатів 

навчання, 

отриманих у 

неформальній 

освіті 

Викладачі кафедри 

раціонального 

природокористува

ння та охорони 

навколишнього 

середовища 

Аналіз результатів 

навчання, 

отриманих у 

неформальній 

освіті 

засідання кафедри 

РПОНС 

 

Протокол засідання кафедри РПОНС,  

№ 7 від 28.12.2020  

Удосконалення ОП у частині освітньої 

складової. 

Визнати результати згідно Порядку 

визнання результатів навчання, 

отриманих у неформальній освіті 

 



   
 

   
 

 16.02.2021 Структура та 

зміст ОП 

Викладачі кафедри 

раціонального 

природокористува

ння та охорони 

навколишнього 

середовища; 

стейкхолдери; 

здобувачі вищої 

освіти 

Розглянуто 

питання «Аналіз 

результатів 

державної 

атестації та 

обговорення звітів 

голів ЕК» 

  

Опитування фокус 

групи 

 

 

Засідання кафедри 

РПОНС 

Протокол засідання кафедри РПОНС,  

№ 9 від 16.02.2020 

1.Узагальнення пропозицій 

стейкхолдерів щодо удосконалення 

ОП 

2.За результатами роботи ЕК та 

рекомендацій голів ЕК сформовано 

пропозиції щодо удосконалення 

освітніх компонентів ОП 

3.Запропоновано пропозиції щодо 

удосконалення освітніх компонентів 

ОП 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

   
 

Додаток 4 

 

Результати моніторингу освітніх програм  у 2020-2021 н. р. факультету філології та масових комунікацій 

 

Назва ОП, 

рівень вищої 

освіти 

Гарант ОП Дата 

проведеного 

моніторингу 

Критерій Учасники Методика 

вимірювання 

Які заходи були проведені Результат 

моніторингу* 

Кафедра дошкільної освіти 

Дошкільна 

освіта 

 

Перший 

(бакалаврський) 

рівень 

Демидова Ю. О., к. 

пед. н., доцент 

2020 – 2021 рр. Структура та 

зміст ОП 

Викладачі кафедри, 

роботодавці, 

студенти 

спеціальності 

«Дошкільна освіта» 

Опитування 

стосовно 

відповідності 

результатів навчання 

ОП стандарту вищої 

освіти. 

1. Анкетування студентів спеціальності 

«Дошкільна освіта» щодо змісту 

освітніх компонент програми 

магістратури для потенційних 

абітурієнтів серед студентів-

бакалаврів 4 курсу 

https://forms.gle/wktq9fhxDpvwoXrRA 

2. Проведені науково-комунікативні 

заходи: 

- 27 листопада 2020 р. кафедра 

дошкільної освіти провела І 

Всеукраїнську Інтернет- 

конференцію. У ході проведення 

конференції відбулася робота секцій 

на сторінці Facebook за напрямами 

«Підготовка кадрів для системи 

дошкільної освіти», «Сучасні освітні 

технології навчання і розвитку дітей 

дошкільного віку», «Інклюзія в 

дошкільній освіті: перспективний 

досвід». 
3.Опитування здобувачів вищої 

освіти щодо якості підготовки 

фахівців з дошкільної освіти (ОС 

Бакалавр) 12.05.2021. Посилання: 

https://us04web.zoom.us/j/6538922518?

pwd=NWI3TU0rZzFsWTNMUnF2ayt

WV3pLdz09 

Оновлення та 

удосконалення ОП 

(рішення кафедри 

дошкільної освіти – 

протокол №9 від 

15.03.2021; 

протокол засідання 

науково-методичної 

комісії ФФМК протокол 

№ 6 від 15.03.2021; 

протокол засідання 

науково-методичної 

комісії ФФМК протокол 

№ 9 від 14.05.2021; 

рішення вченої ради 

ФФМК протокол № 9 

від 17.03.2021). 

 
Рішенням протоколу 

засідання кафедри №11 

від 18.05.2021 р.  

затверджені зміни, 

внесені до навчального 

плану: збільшення 

годин на вивчення 

іноземної мови, 

внесення дисципліни 

“Академічне письмо”; 

уніфіковано кількість 

освітніх компонент; 

додано до блоку 

Дошкільна  

освіта  

Брежнєва О. Г.,  

д. пед. н., доцент  
2020 – 2021 рр. 

1. Анкетування випускників 

спеціальності «Дошкільна освіта» 



   
 

   
 

 

Другий 

(магістерський) 

рівень 

щодо задоволеності якістю 

навчального процесу   

https://docs.google.com/forms/d/14CJnd8

X77HFOKUvIVuSrmuGOrPBgKgibIOTj

CcX-cbA/edit 

2) Анкетування роботодавців з 

метою моніторингу думки 

роботодавців щодо освітніх програм 

https://docs.google.com/forms/d/1c8RbD

kABEy1GjoQ6WwDhMxG2WuPoJ4JH-

ZYb8euHb4s/edit 

 

2. Проведені науково-комунікативні 

заходи: 

- робота зі стейкхолдерами – 

профільними кафедрами ЗВО України - 

Міжуніверситетський круглий стіл з 

обговорення змісту освітніх програм 

спеціальності «Дошкільна освіта» з 

урахуванням Державного стандарту 

дошкільної  освіти 

Тема: «Інноваційна стратегія БКДО 

(2021) – нова якість вищої освіти» 

18.01.2021 р.  

https://meet.google.com/ygq-xdii-tvi 

 

3. Спілкування з роботодавцями щодо 

відповідності програмових результатів 

навчання та актуальних запитів щодо 

професійних компетенцій фахівців: 

1) вересень-жовтень 2020 р. – 

розширення базових освітніх установ, 

підписання угод про співпрацю із ЗДО 

№117, №104, №134, Ресурсно-

розвивальнии центром Центрального 

району м. Маріуполя 

2) вебінар спільно із Центром 

професійного розвитку педагогів 

20.01.2021 р. – online-зустріч з 

керівниками ЗДО м. Маріуполя, 

варіативних дисциплін 

освітні компоненти, 

орієнтовані на 

кваліфікацію “Асистент 

вихователя інклюзивної 

групи ЗДО”. 

 

Рішенням протоколу 

засідання кафедри №11 

від 18.05.2021 р. будуть 

затверджені зміни, 

внесені до варіативного 

блоку навчального 

плану: збільшено 

діапазон вибіркових 

дисциплін з 

урахуванням 

актуальних пропозицій 

стейкхолдерів, зокрема 

посилено перелік 

дисциплін, орієнтованих 

на кваліфікацію 

“Асистент вихователя 

інклюзивної групи 

ЗДО”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/14CJnd8X77HFOKUvIVuSrmuGOrPBgKgibIOTjCcX-cbA/edit
https://docs.google.com/forms/d/14CJnd8X77HFOKUvIVuSrmuGOrPBgKgibIOTjCcX-cbA/edit
https://docs.google.com/forms/d/14CJnd8X77HFOKUvIVuSrmuGOrPBgKgibIOTjCcX-cbA/edit
https://docs.google.com/forms/d/1c8RbDkABEy1GjoQ6WwDhMxG2WuPoJ4JH-ZYb8euHb4s/edit
https://docs.google.com/forms/d/1c8RbDkABEy1GjoQ6WwDhMxG2WuPoJ4JH-ZYb8euHb4s/edit
https://docs.google.com/forms/d/1c8RbDkABEy1GjoQ6WwDhMxG2WuPoJ4JH-ZYb8euHb4s/edit
https://meet.google.com/ygq-xdii-tvi


   
 

   
 

обговорення питань щодо підготовки 

асистентів вихователів інклюзивних 

груп ЗДО, проблем та перспектив 

оновлення освітніх програм у світлі 

вимог державних стандартів 

https://meet.google.com/cwg-qvmp-hfp 

3) круглий стіл для керівників 

ЗДО м. Маріуполя спільно з 

Управлінням Державної служби якості 

освіти у Донецькій області 11.02.2021 

р. https://meet.google.com/cwg-qvmp-hfp 

4) online-комунікація на тему 

«Підвищуємо разом якість освітнього 

процесу в Дошкіллі» для працівників 

відділів освіти Центру професійного 

розвитку педагогів, керівників ЗДО м. 

Покровська 18.02.21 р. 

https://meet.google.com/fev-henw-ccy 

5) online-зустріч зі стейкхолдерами 

(керівники закладів дошкільної освіти 

м. Маріуполя) щодо якості підготовки 

фахівців на ОП Дошкільна освіта в 

МДУ 14.05.2021 р. 

https://us04web.zoom.us/j/6538922518?p

wd=NWI3TU0rZzFsWTNMUnF2aytWV

3pLdz09 

Кафедра української філології 

Філологія. 

Українська мова 

та література 

 

Перший 

(бакалаврський) 

рівень 

Мельничук І. В., 

к. філол. н., доцент 

2020 – 2021 рр. 1.Структура та 

зміст ОП 

2.Якість 

навчання та 

викладання на 

ОП 

Викладачі кафедри, 

студенти ОП 

«Філологія. 

Українська мова та 

література», 

роботодавці 

1. Опитування 

2. Аналіз отриманих 

результатів 

опитувань. 

3.Опитування (фокус 

групи) 

4. Аналіз 

відповідності ОП 

необхідним 

індикаторам 

щодо якості освіти 

1. Опитування здобувачів вищої освіти 

щодо якості викладання навчальних 

дисциплін ОП  

2. Анкетування стейкхолдерів з метою 

моніторингу думки роботодавців щодо 

освітніх програм 

https://docs.google.com/forms/d/14w2NO

Wa7BaVm0KtcLDTSj6pySFqly5das-

ERg-CU4Q8/edit  

3. Участь в онлайн-семінарі 

«Внутрішнє забезпечення якості вищої 

освіти: розвиток освітніх програм та їх 

Рішення про 

удосконалення ОП 
(рішення кафедри 

української філології – 

протокол № 9 від 

15.03.2021;  
протокол засідання 

науково-методичної 

комісії ФФМК протокол 

№ 6 від 15.03.2021;  
протокол засідання 

науково-методичної 

комісії ФФМК протокол 

https://meet.google.com/cwg-qvmp-hfp
https://meet.google.com/cwg-qvmp-hfp
https://meet.google.com/fev-henw-ccy
https://us04web.zoom.us/j/6538922518?pwd=NWI3TU0rZzFsWTNMUnF2aytWV3pLdz09
https://us04web.zoom.us/j/6538922518?pwd=NWI3TU0rZzFsWTNMUnF2aytWV3pLdz09
https://us04web.zoom.us/j/6538922518?pwd=NWI3TU0rZzFsWTNMUnF2aytWV3pLdz09
https://docs.google.com/forms/d/14w2NOWa7BaVm0KtcLDTSj6pySFqly5das-ERg-CU4Q8/edit
https://docs.google.com/forms/d/14w2NOWa7BaVm0KtcLDTSj6pySFqly5das-ERg-CU4Q8/edit
https://docs.google.com/forms/d/14w2NOWa7BaVm0KtcLDTSj6pySFqly5das-ERg-CU4Q8/edit


   
 

   
 

акредитація» (24.22.20). 

Організаторами заходу 

виступили: Національний офіс 

Еразмус+ в Україні (проєкт ЄС) спільно 

з Сумським 

державним університетом за участі 

представників Національної команди 

експертів з 

реформування вищої освіти Програми 

ЄС Еразмус+ та Національного 

агентства із 

забезпечення якості вищої освіти. 

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

afedri_ukrajinskoji_filologiji_vzjali_ucha

st_v_onlajn_seminari/2021-11-26-155  

4. Засідання робочої групи 

«Філологія» (05 травня 2021 р.) 
5. Міжкафедральний семінар з  

обговоренням критеріїв якості 

освітніх програм 

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

osti_osvitnikh_program_obgovorili_vikl

adachi_fakultetu_filologiji_ta_masovikh

_komunikacij_pid_chas_onlajn_seminar

u/2021-05-12-204 
6. Обговорення ОП та якості 

викладання навчальних дисциплін під 

час засідань кафедри. 
 

№ 9 від 14.05.2021;  

рішення вченої ради 

ФФМК протокол № 9 від 

17.03.2021). 
  
Оновлення змісту ОК, 
перерозподіл кредитів 

на забезпечення 

практики та викладання 

іноземної мови. 
 
Внесення  змін до ОП 

відповідно до 

оновленого переліку 

навчальних дисциплін 

циклу загальної 

підготовки (Рішення 

НМР МДУ протокол № 

7 від 07.05.2021р.) 
 

Розширення переліку 

вибіркових освітніх 

компонентів циклу 

професійної підготовки. 
 
Залучення в навчальний 

процес фахівців-

практиків для 

викладання змістовних 

модулів ОК, проведення 

гостьових лекцій тощо. 
Філологія. 

Українська мова 

та література 

 

Другий 

(магістерський) 

рівень 

Коновалова М. М., 

к. філол. н., доцент 

2020 – 2021 рр. 1.Структура та 

зміст ОП. 

2.Якість 

навчання та 

викладання на 

ОП 

Викладачі кафедри, 

студенти ОП 

«Філологія. 

Українська мова та 

література», 

роботодавці 

1. Опитування та 

аналіз отриманих 

результатів 

опитувань. 

 

2. Опитування та 

аналіз відповідності 

ОП необхідним 

індикаторам 

1. Опитування щодо якості викладання 

здобувачів вищої освіти 

2. Анкетування випускників-магістрів  

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

HVbSrX1sRU_oivov_a_82W5DfhTQkui

T9w5RQ/edit  

3. Анкетування стейкхолдерів з метою 

моніторингу думки роботодавців щодо 

освітніх програм 

Рішення про 

удосконалення ОП 
(рішення кафедри 

української філології – 

протокол № 9 від 

15.03.2021;  
протокол засідання 

науково-методичної 

http://phmc.mdu.in.ua/news/vikladachi_kafedri_ukrajinskoji_filologiji_vzjali_uchast_v_onlajn_seminari/2021-11-26-155
http://phmc.mdu.in.ua/news/vikladachi_kafedri_ukrajinskoji_filologiji_vzjali_uchast_v_onlajn_seminari/2021-11-26-155
http://phmc.mdu.in.ua/news/vikladachi_kafedri_ukrajinskoji_filologiji_vzjali_uchast_v_onlajn_seminari/2021-11-26-155
http://phmc.mdu.in.ua/news/kriteriji_jakosti_osvitnikh_program_obgovorili_vikladachi_fakultetu_filologiji_ta_masovikh_komunikacij_pid_chas_onlajn_seminaru/2021-05-12-204
http://phmc.mdu.in.ua/news/kriteriji_jakosti_osvitnikh_program_obgovorili_vikladachi_fakultetu_filologiji_ta_masovikh_komunikacij_pid_chas_onlajn_seminaru/2021-05-12-204
http://phmc.mdu.in.ua/news/kriteriji_jakosti_osvitnikh_program_obgovorili_vikladachi_fakultetu_filologiji_ta_masovikh_komunikacij_pid_chas_onlajn_seminaru/2021-05-12-204
http://phmc.mdu.in.ua/news/kriteriji_jakosti_osvitnikh_program_obgovorili_vikladachi_fakultetu_filologiji_ta_masovikh_komunikacij_pid_chas_onlajn_seminaru/2021-05-12-204
http://phmc.mdu.in.ua/news/kriteriji_jakosti_osvitnikh_program_obgovorili_vikladachi_fakultetu_filologiji_ta_masovikh_komunikacij_pid_chas_onlajn_seminaru/2021-05-12-204
https://docs.google.com/forms/d/1vUrIdTHVbSrX1sRU_oivov_a_82W5DfhTQkuiT9w5RQ/edit
https://docs.google.com/forms/d/1vUrIdTHVbSrX1sRU_oivov_a_82W5DfhTQkuiT9w5RQ/edit
https://docs.google.com/forms/d/1vUrIdTHVbSrX1sRU_oivov_a_82W5DfhTQkuiT9w5RQ/edit


   
 

   
 

щодо якості освіти https://docs.google.com/forms/d/14w2NO

Wa7BaVm0KtcLDTSj6pySFqly5das-

ERg-CU4Q8/edit  

3. Участь в онлайн-семінарі 

«Внутрішнє забезпечення якості вищої 

освіти: розвиток освітніх програм та їх 

акредитація» (24.22.20). 

Організаторами заходу 

виступили: Національний офіс 

Еразмус+ в Україні (проєкт ЄС) спільно 

з Сумським 

державним університетом за участі 

представників Національної команди 

експертів з 

реформування вищої освіти Програми 

ЄС Еразмус+ та Національного 

агентства із 

забезпечення якості вищої освіти. 

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

afedri_ukrajinskoji_filologiji_vzjali_ucha

st_v_onlajn_seminari/2021-11-26-155  

4. Засідання робочої групи 

«Філологія» (05 травня 2021 р.) 
5. Міжкафедральний семінар з  

обговоренням критеріїв якості 

освітніх програм 

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

osti_osvitnikh_program_obgovorili_vikl

adachi_fakultetu_filologiji_ta_masovikh

_komunikacij_pid_chas_onlajn_seminar

u/2021-05-12-204 
6. Обговорення ОП та якості 

викладання навчальних дисциплін під 

час засідань кафедри. 

комісії ФФМК протокол 

№ 6 від 15.03.2021;  
рішення вченої ради 

ФФМК протокол № 9 від 

17.03.2021). 
  
Оновлення змісту ОК, 
перерозподіл кредитів 

на забезпечення 

практики та викладання 

іноземної мови. 
 

Внесення  змін до ОП 

відповідно до 

оновленого переліку 

навчальних дисциплін 

циклу загальної 

підготовки (Рішення 

НМР МДУ протокол № 

7 від 07.05.2021р.) 
 

Розширення переліку 

вибіркових освітніх 

компонентів циклу 

професійної підготовки. 

 

Залучення в навчальний 

процес фахівців-

практиків для 

викладання змістовних 

модулів ОК, проведення 

гостьових лекцій тощо. 

Середня освіта. 

Українська 

мова і 

література 

 

Мороз О. А., 

к. філол. н., доцент 

2020 – 2021 рр. 1. Структура та 

зміст ОП. 

2. Якість 

навчання та 

викладання на 

ОП 

Викладачі 

кафедри, студенти 

спеціальності 

«Середня освіта. 

Українська мова і 

1. Опитування та 

аналіз отриманих 

результатів 

опитувань. 

 

1. Опитування здобувачів вищої 

освіти щодо якості викладання 

навчальних дисциплін ОП  

2. Анкетування стейкхолдерів з метою 

моніторингу думки роботодавців 

щодо освітніх програм 

Рішення про 

удосконалення ОП 
(рішення кафедри 

української філології – 

протокол № 9 від 

15.03.2021;  

https://docs.google.com/forms/d/14w2NOWa7BaVm0KtcLDTSj6pySFqly5das-ERg-CU4Q8/edit
https://docs.google.com/forms/d/14w2NOWa7BaVm0KtcLDTSj6pySFqly5das-ERg-CU4Q8/edit
https://docs.google.com/forms/d/14w2NOWa7BaVm0KtcLDTSj6pySFqly5das-ERg-CU4Q8/edit
http://phmc.mdu.in.ua/news/vikladachi_kafedri_ukrajinskoji_filologiji_vzjali_uchast_v_onlajn_seminari/2021-11-26-155
http://phmc.mdu.in.ua/news/vikladachi_kafedri_ukrajinskoji_filologiji_vzjali_uchast_v_onlajn_seminari/2021-11-26-155
http://phmc.mdu.in.ua/news/vikladachi_kafedri_ukrajinskoji_filologiji_vzjali_uchast_v_onlajn_seminari/2021-11-26-155
http://phmc.mdu.in.ua/news/kriteriji_jakosti_osvitnikh_program_obgovorili_vikladachi_fakultetu_filologiji_ta_masovikh_komunikacij_pid_chas_onlajn_seminaru/2021-05-12-204
http://phmc.mdu.in.ua/news/kriteriji_jakosti_osvitnikh_program_obgovorili_vikladachi_fakultetu_filologiji_ta_masovikh_komunikacij_pid_chas_onlajn_seminaru/2021-05-12-204
http://phmc.mdu.in.ua/news/kriteriji_jakosti_osvitnikh_program_obgovorili_vikladachi_fakultetu_filologiji_ta_masovikh_komunikacij_pid_chas_onlajn_seminaru/2021-05-12-204
http://phmc.mdu.in.ua/news/kriteriji_jakosti_osvitnikh_program_obgovorili_vikladachi_fakultetu_filologiji_ta_masovikh_komunikacij_pid_chas_onlajn_seminaru/2021-05-12-204
http://phmc.mdu.in.ua/news/kriteriji_jakosti_osvitnikh_program_obgovorili_vikladachi_fakultetu_filologiji_ta_masovikh_komunikacij_pid_chas_onlajn_seminaru/2021-05-12-204


   
 

   
 

Перший 

(бакалаврський) 

рівень 

література», 

роботодавці 

2. Опитування та 

аналіз відповідності 

ОП необхідним 

індикаторам 

щодо якості освіти 

 https://docs.google.com/forms/d/14w2N

OWa7BaVm0KtcLDTSj6pySFqly5das-

ERg-CU4Q8/edit 

3. Обговорення на засіданні кафедри 

відповідність ОП «Середня освіта. 

Українська мова і література» 

(протокол № 9 від 15.03.2021) 

«Професійному стандарту за 

професіями «Вчитель початкових 

класів закладів загальної середньої 

освіти», «Вчитель закладу загальної 

середньої освіти», «Вчитель з 

початкової освіти (з дипломом 

молодшого спеціаліста)»» (наказ № 

2736 від 23.12.2020); оновлення 

переліку компетентностей відповідно 

до Професійного стандарту.   

3. Участь в онлайн-семінарі 

«Внутрішнє забезпечення якості 

вищої освіти: розвиток освітніх 

програм та їх акредитація» (24.22.20). 

Організаторами заходу 

виступили: Національний офіс 

Еразмус+ в Україні (проєкт ЄС) 

спільно з Сумським 

державним університетом за участі 

представників Національної команди 

експертів з 

реформування вищої освіти Програми 

ЄС Еразмус+ та Національного 

агентства із 

забезпечення якості вищої освіти. 

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

kafedri_ukrajinskoji_filologiji_vzjali_uc

hast_v_onlajn_seminari/2021-11-26-155 

4. Міжкафедральний семінар з  

обговоренням критеріїв якості 

освітніх програм 

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

osti_osvitnikh_program_obgovorili_vikl

протокол засідання 

науково-методичної 

комісії ФФМК протокол 

№ 6 від 15.03.2021;  
протокол засідання 

науково-методичної 

комісії ФФМК протокол 

№ 9 від 14.05.2021;  

рішення вченої ради 

ФФМК протокол № 9 від 

17.03.2021). 
  
Оновлення змісту ОК, 
перерозподіл кредитів 

на забезпечення 

практики та викладання 

іноземної мови. 
 
Внесення  змін до ОП 

відповідно до 

оновленого переліку 

навчальних дисциплін 

циклу загальної 

підготовки (Рішення 

НМР МДУ протокол № 

7 від 07.05.2021р.) 
 

Розширення переліку 

вибіркових освітніх 

компонентів циклу 

професійної підготовки. 
 
Залучення в навчальний 

процес фахівців-

практиків для 

викладання змістовних 

модулів ОК, проведення 

гостьових лекцій тощо.  

https://docs.google.com/forms/d/14w2NOWa7BaVm0KtcLDTSj6pySFqly5das-ERg-CU4Q8/edit
https://docs.google.com/forms/d/14w2NOWa7BaVm0KtcLDTSj6pySFqly5das-ERg-CU4Q8/edit
https://docs.google.com/forms/d/14w2NOWa7BaVm0KtcLDTSj6pySFqly5das-ERg-CU4Q8/edit
http://phmc.mdu.in.ua/news/vikladachi_kafedri_ukrajinskoji_filologiji_vzjali_uchast_v_onlajn_seminari/2021-11-26-155
http://phmc.mdu.in.ua/news/vikladachi_kafedri_ukrajinskoji_filologiji_vzjali_uchast_v_onlajn_seminari/2021-11-26-155
http://phmc.mdu.in.ua/news/vikladachi_kafedri_ukrajinskoji_filologiji_vzjali_uchast_v_onlajn_seminari/2021-11-26-155
http://phmc.mdu.in.ua/news/kriteriji_jakosti_osvitnikh_program_obgovorili_vikladachi_fakultetu_filologiji_ta_masovikh_komunikacij_pid_chas_onlajn_seminaru/2021-05-12-204
http://phmc.mdu.in.ua/news/kriteriji_jakosti_osvitnikh_program_obgovorili_vikladachi_fakultetu_filologiji_ta_masovikh_komunikacij_pid_chas_onlajn_seminaru/2021-05-12-204


   
 

   
 

adachi_fakultetu_filologiji_ta_masovikh

_komunikacij_pid_chas_onlajn_seminar

u/2021-05-12-204 
5. Обговорення ОП та якості 

викладання навчальних дисциплін під 

час засідань кафедри. 
Середня освіта. 

Українська 

мова і 

література 

 

Другий 

(магістерський) 

рівень 

Грачова Т. М., к. 

пед. н., доцент 

2020 – 2021 рр. 1. Структура та 

зміст ОП. 

2. Якість 

навчання та 

викладання на 

ОП 

Викладачі 

кафедри, студенти 

спеціальності 

«Середня освіта. 

Українська мова і 

література», 

роботодавці 

1. Опитування та 

аналіз отриманих 

результатів 

опитувань. 

 

2. Опитування та 

аналіз відповідності 

ОП необхідним 

індикаторам 

щодо якості освіти 

1. Опитування щодо якості викладання 

здобувачів вищої освіти 

2. Анкетування випускників-магістрів  

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

THVbSrX1sRU_oivov_a_82W5DfhTQk

uiT9w5RQ/edit  

3. Анкетування стейкхолдерів з метою 

моніторингу думки роботодавців щодо 

освітніх програм 

https://docs.google.com/forms/d/14w2N

OWa7BaVm0KtcLDTSj6pySFqly5das-

ERg-CU4Q8/edit  

4. Обговорення на засіданні кафедри 

відповідність ОП «Середня освіта. 

Українська мова і література» 

(протокол № 9 від 15.03.2021) 

«Професійному стандарту за 

професіями «Вчитель початкових 

класів закладів загальної середньої 

освіти», «Вчитель закладу загальної 

середньої освіти», «Вчитель з 

початкової освіти (з дипломом 

молодшого спеціаліста)»» (наказ № 

2736 від 23.12.2020); оновлення 

переліку компетентностей відповідно 

до Професійного стандарту. 

3. Участь в онлайн-семінарі 

«Внутрішнє забезпечення якості вищої 

освіти: розвиток освітніх програм та їх 

акредитація» (24.22.20). 

Організаторами заходу 

виступили: Національний офіс 

Еразмус+ в Україні (проєкт ЄС) 

спільно з Сумським 

Рішення про 

удосконалення ОП 
(рішення кафедри 

української філології – 

протокол № 9 від 

15.03.2021;  
протокол засідання 

науково-методичної 

комісії ФФМК протокол 

№ 6 від 15.03.2021; 

рішення вченої ради 

ФФМК протокол № 9 від 

17.03.2021). 
  
Оновлення змісту ОК, 
перерозподіл кредитів 

на забезпечення 

практики та викладання 

іноземної мови. 
 

Внесення  змін до ОП 

відповідно до 

оновленого переліку 

навчальних дисциплін 

циклу загальної 

підготовки (Рішення 

НМР МДУ протокол № 

7 від 07.05.2021р.) 
 

Розширення переліку 

вибіркових освітніх 

компонентів циклу 

професійної підготовки. 

 

http://phmc.mdu.in.ua/news/kriteriji_jakosti_osvitnikh_program_obgovorili_vikladachi_fakultetu_filologiji_ta_masovikh_komunikacij_pid_chas_onlajn_seminaru/2021-05-12-204
http://phmc.mdu.in.ua/news/kriteriji_jakosti_osvitnikh_program_obgovorili_vikladachi_fakultetu_filologiji_ta_masovikh_komunikacij_pid_chas_onlajn_seminaru/2021-05-12-204
http://phmc.mdu.in.ua/news/kriteriji_jakosti_osvitnikh_program_obgovorili_vikladachi_fakultetu_filologiji_ta_masovikh_komunikacij_pid_chas_onlajn_seminaru/2021-05-12-204
https://docs.google.com/forms/d/1vUrIdTHVbSrX1sRU_oivov_a_82W5DfhTQkuiT9w5RQ/edit
https://docs.google.com/forms/d/1vUrIdTHVbSrX1sRU_oivov_a_82W5DfhTQkuiT9w5RQ/edit
https://docs.google.com/forms/d/1vUrIdTHVbSrX1sRU_oivov_a_82W5DfhTQkuiT9w5RQ/edit
https://docs.google.com/forms/d/14w2NOWa7BaVm0KtcLDTSj6pySFqly5das-ERg-CU4Q8/edit
https://docs.google.com/forms/d/14w2NOWa7BaVm0KtcLDTSj6pySFqly5das-ERg-CU4Q8/edit
https://docs.google.com/forms/d/14w2NOWa7BaVm0KtcLDTSj6pySFqly5das-ERg-CU4Q8/edit


   
 

   
 

державним університетом за участі 

представників Національної команди 

експертів з 

реформування вищої освіти Програми 

ЄС Еразмус+ та Національного 

агентства із 

забезпечення якості вищої освіти. 

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

kafedri_ukrajinskoji_filologiji_vzjali_uc

hast_v_onlajn_seminari/2021-11-26-155  

4. Міжкафедральний семінар з  

обговоренням критеріїв якості 

освітніх програм 

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

osti_osvitnikh_program_obgovorili_vikl

adachi_fakultetu_filologiji_ta_masovikh

_komunikacij_pid_chas_onlajn_seminar

u/2021-05-12-204 
5. Обговорення ОП та якості 

викладання навчальних дисциплін під 

час засідань кафедри. 

Залучення в навчальний 

процес фахівців-

практиків для 

викладання змістовних 

модулів ОК, проведення 

гостьових лекцій тощо.  

Кафедра практичної психології 

Практична 

психологія 

 

Перший 

(бакалаврський) 

рівень 

 

 

 

Практична 

психологія 

 

Другий 

(магістерський) 

рівень 

Варава Л. А., к. 

псих. н., доцент 

 

 

 

 

 

 

 

Тищенко Л. В., к. 

псих. н., доцент 

Лютий 2021 Структура та 

зміст ОП 

Випускники 

спеціальності 

«Психологія»,  
здобувачі вищої 

освіти 

спеціальності 

«Психологія», 

роботодавці 

1. Опитування 

стейкгодлерів. 

2. Аналіз отриманих 

результатів. 

3. Аналіз 

відповідності ОП 

першого 

(бакалаврського) 

рівня та другого 

(магістерського) 

рівня освіти 

ключовим 

індикаторам 

якості освіти. 

1. Анкетування роботодавців та 

випускників 

https://forms.gle/9k4S6tgN42h4yBya8   

(Анкета для опитування роботодавців 

щодо вдосконалення освітніх 

програм) 

https://forms.gle/rrXbsfS29hYKpG5WA 

(Анкета для опитування випускників 

спеціальності «Психологія» щодо 

вдосконалення освітніх програм) 

2. Анкетування здобувачів вищої 

освіти «Якість викладання навчальних 

дисциплін в МДУ» 

Отримано зворотній 

зв'язок щодо 

покращення освітньої 

програми. Прийнято 

рішення про подальше 

удосконалення освітніх 

програм першого та 

другого рівнів освіти, а 

також проведення 

науково-практичного 

семінару для викладачів 

кафедри щодо 

покращення якості 

викладання 

 (Протокол засідання 

кафедри № 7 від 

16.02.2021 р.; протокол 

засідання науково-

http://phmc.mdu.in.ua/news/vikladachi_kafedri_ukrajinskoji_filologiji_vzjali_uchast_v_onlajn_seminari/2021-11-26-155
http://phmc.mdu.in.ua/news/vikladachi_kafedri_ukrajinskoji_filologiji_vzjali_uchast_v_onlajn_seminari/2021-11-26-155
http://phmc.mdu.in.ua/news/vikladachi_kafedri_ukrajinskoji_filologiji_vzjali_uchast_v_onlajn_seminari/2021-11-26-155
http://phmc.mdu.in.ua/news/kriteriji_jakosti_osvitnikh_program_obgovorili_vikladachi_fakultetu_filologiji_ta_masovikh_komunikacij_pid_chas_onlajn_seminaru/2021-05-12-204
http://phmc.mdu.in.ua/news/kriteriji_jakosti_osvitnikh_program_obgovorili_vikladachi_fakultetu_filologiji_ta_masovikh_komunikacij_pid_chas_onlajn_seminaru/2021-05-12-204
http://phmc.mdu.in.ua/news/kriteriji_jakosti_osvitnikh_program_obgovorili_vikladachi_fakultetu_filologiji_ta_masovikh_komunikacij_pid_chas_onlajn_seminaru/2021-05-12-204
http://phmc.mdu.in.ua/news/kriteriji_jakosti_osvitnikh_program_obgovorili_vikladachi_fakultetu_filologiji_ta_masovikh_komunikacij_pid_chas_onlajn_seminaru/2021-05-12-204
http://phmc.mdu.in.ua/news/kriteriji_jakosti_osvitnikh_program_obgovorili_vikladachi_fakultetu_filologiji_ta_masovikh_komunikacij_pid_chas_onlajn_seminaru/2021-05-12-204
https://forms.gle/9k4S6tgN42h4yBya8
https://forms.gle/rrXbsfS29hYKpG5WA


   
 

   
 

методичної комісії 

ФФМК № 6 від 

15.03.2021; протокол 

засідання науково-

методичної комісії 

ФФМК протокол № 9 

від 14.05.2021; 
рішення вченої ради 

ФФМК протокол № 9 

від 17.03.2021). 

Грудень 2020  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Структура та 

зміст ОП 

2.Якість 

навчання та 

викладання на 

ОП 

3.Кадрове 

забезпечення 

ОП 

4.Забезпечення 

ОП ресурсами 

(навчально-

методичне, 

інформаційне 

та матеріально-

технічне 

забезпечення 

ОП) 

Гарант, 

НПП кафедри 

практичної 

психології 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аналіз отриманих 

результатів 

акредитації ОП 

другого 

(магістерського) 

рівня та вивчення 

змісту висновків ЕГ 

та ГЕР 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обговорення на засіданні кафедри 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протокол засідання 

кафедри № 5 від 

15.12.2020 р. 

Рішення про внесення 

змін у зміст ОП другого 

(магістерського) рівня 

відповідно 

рекомендацій 

Національного агенства 

із забезпечення якості 

вищої освіти. 

 

 

 

 

 

Січень 2021 1.Якість 

навчання та 

викладання за 

ОП: 

відповідність 

форм та методів 

навчання і 

викладання 

програмним 

результатам 

навчання 

Гарант, НПП 

кафедри 

практичної 

психології 

 

 

Аналіз результатів 

державної атестації 

здобувачів другого 

(магістерського) 

рівня освіти та 

захисту 

кваліфікаційних 

робіт 

 

 

Обговорення на засіданні кафедри Протокол засідання 

кафедри № 6 від 

19.01.2021 р.  

Рішення про: оновлення 

змісту освітніх 

компонентів ОП другого 

(магістерського) рівня з 

урахуванням науково-

методичних здобутків 

викладачів; перегляд 

списків рекомендованої 

літератури з 



   
 

   
 

Дотримання 

норм 

академічної 

доброчесності 

обов’язковим 

додаванням джерел 

останніх років; 

оновлення методичних 

рекомендацій щодо 

написання 

кваліфікаційної роботи;   

запровадження системи 

заходів з ознайомлення 

здобувачів з 

принципами академічної 

доброчесності. 

Кафедра фізичного виховання, спорту та здоров’я людини 

Середня освіта. 

(Фізична 

культура) 

 

Перший 

(бакалаврський) 

рівень 

Веретель О.В.,  

кандидат наук з 

фізичного 

виховання і спорту, 

доцент 

Січень – 

травень 2021 

  

 

Якість 

навчання та 

викладання на 

ОП 

Гарант ОП, 

викладачі 

кафедри, 

здобувачі 

1. Опитування 

2. Узагальнення та 

аналіз отриманих 

результатів. 

3. Обговорення 

результатів. 

4. Формулювання 

рекомендацій щодо 

підвищення рівня 

якості навчання та 

викладання. 

5. Аналіз показників: 

кількість 

випускників. 

1. Опитування здобувачів вищої 

освіти щодо якості викладання 

навчальних дисциплін ОП. 

2. Організація співпраці з 

випускниками спеціальності. 

https://docs.google.com/forms/d/1V822

AO3tuQN_NIsPZssRulw_Aruy0YDR3

Yph1BgIDaw/edit  

3.  Звіт про працевлаштування 

випускників ОП Середня освіта. 

(Фізична культура)  першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти. 

Рішення про 

удосконалення ОП 

(рішення кафедри 

фізкультури, спорту та 

здоров’я людини – 

протокол № 9 від 

15.03.2021; 

протокол засідання 

науково-методичної 

комісії ФФМК протокол 

№ 6 від 15.03.2021; 

протокол засідання 

науково-методичної 

комісії ФФМК протокол 

№ 9 від 14.05.2021;  

рішення вченої ради 

ФФМК протокол № 9 

від 17.03.2021). 

 

Вересень – 

жовтень 2020 

Забезпеченість 

освітнього 

процесу 

ресурсами 

(навчально-

методичне, 

інформаційне 

та матеріально-

Викладачі 

кафедри ФВСЗЛ   

1. Наявність чіткої і 

зрозумілої політики 

та процедури 

вирішення 

конфліктних 

ситуацій 

(включаючи різні 

форми 

1. Кураторські години присвячені 

питанням дотримання етичного 

кодексу 

 

Прийнято рішення про 

удосконалення 

просвітницької роботи з 

питань дотримання 

етичного кодексу 

Протокол засідання 

кафедри № 3 від 

20.10.2020 

https://docs.google.com/forms/d/1V822AO3tuQN_NIsPZssRulw_Aruy0YDR3Yph1BgIDaw/edit
https://docs.google.com/forms/d/1V822AO3tuQN_NIsPZssRulw_Aruy0YDR3Yph1BgIDaw/edit
https://docs.google.com/forms/d/1V822AO3tuQN_NIsPZssRulw_Aruy0YDR3Yph1BgIDaw/edit


   
 

   
 

технічне 

забезпечення 

ОП) 

дискримінації, 

сексуальні 

домагання, корупцію 

тощо), яка є 

доступною для всіх 

учасників освітнього 

процесу та 

послідовно 

дотримується під час 

реалізації ОП. 

 

Серпень 2020 - 

січень 2021 

Забезпеченість 

освітнього 

процесу 

ресурсами 

(навчально-

методичне 

забезпечення) 

Гарант ОП, група 

забезпечення, 

викладачі 

кафедри 

Проведення аналізу 

наявності та 

доступності 

КНМЗНД 

Наявність та доступність всіх 

необхідних елементів навчально-

методичного забезпечення; 

Проведення роз’яснювальної роботи 

для забезпечення чіткої і зрозумілої 

політики та процедури вирішення 

конфліктних ситуацій. 

Оновлено навчально-

методичне забезпечення 

за всіма циклами  

(протокол №1 від 

28.08.2020р.) 

затверджено робочі 

програми навчальних 

дисциплін кафедри та 

КНМЗНД на 2020-2021 

н.р. 

Березень 

2021 

Структура та 

зміст ОП: 

- дотримання в 

ОП 

структурно-

логічної схеми 

підготовки, які 

у сукупності 

дозволяють 

досягти 

заявлених 

цілей, 

очікуваних 

результатів 

навчання та 

набуття 

компетентносте

й за даною ОП; 

-здобуття 

компетентносте

Гарант ОП, 

здобувачі вищої 

освіти, 

випускники, 

НПП,  

роботодавці 

 

Опитування фокус-

груп, анкетування 

стейкхолдерів  та 

аналіз результатів. 

 

Зустріч зі стейкхолдерами з питань 

удосконалення та модернізації ОП 

Середня освіта. (Фізична культура)    9 

та 10 березня 2021 

 

Протокол засідання 

кафедри ФВСЗЛ № 8 

від 16.03.2021 р. 

Рішення: обговорення 

змін у переліку 

обов’язкових компонент 

та збільшення кредитів 

на мовну та практичну 

підготовки згідно 

нормативних 

документів МДУ. 



   
 

   
 

, необхідних 

для подальшої 

професійної 

діяльності 

через 

практичну 

підготовку 

здобувачів 

вищої освіти. 

Фізична 

культура 

 

Другий 

(магістерський) 

рівень 

Осіпцов А.В., 

д. пед. н., професор 

Січень – 

травень 2021 

Якість 

навчання та 

викладання на 

ОП 

Гарант ОП, 

викладачі 

кафедри, 

здобувачі 

1. Опитування 

2. Узагальнення та 

аналіз отриманих 

результатів. 

3. Обговорення 

результатів. 

4. Формулювання 

рекомендацій щодо 

підвищення рівня 

якості навчання та 

викладання. 

5. Аналіз показників: 

кількість 

випускників. 

1. Анкетування ЗВО 

https://docs.google.com/forms/d/1M3nw

PCvHokbvtLqpCF1pq_Rh3Lp_AjyjEqb

Fu8q5Fn0/edit 

2. Опитування здобувачів вищої 

освіти щодо якості викладання 

навчальних дисциплін ОП. 

3.  Анкетування роботодавців. 

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

EKnJGJV9RtTHTLsvqHLtr_KRV7u7e

vuKt-MUtPu0/edit 

4. Організація співпраці з 

випускниками спеціальності. 

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

822AO3tuQN_NIsPZssRulw_Aruy0YD

R3Yph1BgIDaw/edit?usp=forms_home

&ths=true 

5. Звіт про працевлаштування 

випускників ОП «Фізична культура і 

спорт»  другого (магістерського) 

рівня вищої освіти. 

Рішення про 

удосконалення ОП 

(рішення кафедри 

фізкультури, спорту та 

здоров’я людини – 

протокол № 9 від 

15.03.2021; 

протокол засідання 

науково-методичної 

комісії ФФМК протокол 

№ 6 від 15.03.2021; 

рішення вченої ради 

ФФМК протокол № 9 

від 17.03.2021). 

Жовтень 2020 Контрольні 

заходи, 

оцінювання 

здобувачів 

вищої освіти та 

академічна 

доброчесність. 

Викладачі 

кафедри ФВСЗЛ 

1. Зрозумілості 

логіки траєкторії 

підготовки. 

2. Опитування. 

1. Методичний семінар «Методичні 

аспекти написання кваліфікаційних 

робіт» 

Обговорення причин 

виникнення плагіату, 

розгляд нормативно-

правових актів у цій 

сфері, ознайомлення з 

компаніями, які 

надають закладам вищої 

освіти України доступ 

до антиплагіатної 

системи, а також 

https://docs.google.com/forms/d/1M3nwPCvHokbvtLqpCF1pq_Rh3Lp_AjyjEqbFu8q5Fn0/edit
https://docs.google.com/forms/d/1M3nwPCvHokbvtLqpCF1pq_Rh3Lp_AjyjEqbFu8q5Fn0/edit
https://docs.google.com/forms/d/1M3nwPCvHokbvtLqpCF1pq_Rh3Lp_AjyjEqbFu8q5Fn0/edit
https://docs.google.com/forms/d/1XAQEKnJGJV9RtTHTLsvqHLtr_KRV7u7evuKt-MUtPu0/edit
https://docs.google.com/forms/d/1XAQEKnJGJV9RtTHTLsvqHLtr_KRV7u7evuKt-MUtPu0/edit
https://docs.google.com/forms/d/1XAQEKnJGJV9RtTHTLsvqHLtr_KRV7u7evuKt-MUtPu0/edit
https://docs.google.com/forms/u/1/d/1V822AO3tuQN_NIsPZssRulw_Aruy0YDR3Yph1BgIDaw/edit?usp=forms_home&ths=true
https://docs.google.com/forms/u/1/d/1V822AO3tuQN_NIsPZssRulw_Aruy0YDR3Yph1BgIDaw/edit?usp=forms_home&ths=true
https://docs.google.com/forms/u/1/d/1V822AO3tuQN_NIsPZssRulw_Aruy0YDR3Yph1BgIDaw/edit?usp=forms_home&ths=true
https://docs.google.com/forms/u/1/d/1V822AO3tuQN_NIsPZssRulw_Aruy0YDR3Yph1BgIDaw/edit?usp=forms_home&ths=true


   
 

   
 

програмні засоби для 

виявлення плагіату у 

наукових та 

академічних роботах. 

Протокол засідання 

кафедри № 3 від 

20.10.2020 

Серпень 2020 - 

січень 2021 

Забезпеченість 

освітнього 

процесу 

ресурсами 

(навчально-

методичне 

забезпечення) 

Гарант ОП, група 

забезпечення, 

викладачі 

кафедри 

 

Проведення аналізу 

наявності та 

доступності 

КНМЗНД 

Наявність та доступність всіх 

необхідних елементів навчально-

методичного забезпечення; 

Проведення роз’яснювальної роботи 

для забезпечення чіткої і зрозумілої 

політики та процедури вирішення 

конфліктних ситуацій. 

Оновлено навчально-

методичне забезпечення 

за всіма циклами  

(протокол №1 від 

28.08.2020р.) 

затверджено робочі 

програми навчальних 

дисциплін кафедри та 

КНМЗНД на 2020-2021 

н.р. 

Журналістика 

та соціальна 

комунікація 

 

Перший 

(бакалаврський) 

рівень 

Безчотнікова С.В.,  

д. філол.н., 

професор 

2020 – 2021 рр. Якість 

навчання та 

викладання 

Здобувачі вищої 

освіти за ОПП 

(анкетування), 

куратор 

академічної групи 

Андреєва Н.В. 

(підбиття 

підсумків), 

НПП кафедри 

соціальних 

комунікацій 

(обговорення 

результатів), 

роботодавці 

1. Опитування. 

2. Узагальнення та 

аналіз отриманих 

результатів. 

3. Обговорення 

результатів. 

4. Формулювання 

рекомендацій щодо 

підвищення рівня 

якості навчання та 

викладання. 

1. Анкетування ЗВО 

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

pQLSeQZ3xdnxDG-

Hj67F2apvoBoVk_5qRCzx7dd6OsYI3j

WdIDwQ/viewform 

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

pQLScnox46vHjDimFVOOwM7suKka9

n9kS1FGe7RY75Pussm6Ws-

g/viewform 

2. Опитування здобувачів вищої 

освіти щодо якості викладання 

навчальних дисциплін ОП (відповідно 

до Положення про організацію та 

проведення опитувань стейкхолдерів 

в Маріупольському державному 

університеті. 

3. Анкетування роботодавців 

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

pQLSdfaor2vWCIvbP_RCOAaP-

sVdL9qAxUY9yidYHVo21h_xZ_PQ/vi

ewform 

4. Організація співпраці з 

випускниками спеціальності 

Обговорення результатів 

анкетування ЗВО 

(протокол засідання 

кафедри СК від 

28.10.2020 №5). 

 

Обговорення результатів 

опитування здобувачів 

вищої освіти щодо якості 

викладання навчальних 

дисциплін ОП (протокол 

засідання кафедри СК 

від 05.03.2021 №10; 

протокол засідання 

науково-методичної 

комісії ФФМК протокол 

№ 6 від 15.03.2021; 

протокол засідання 

науково-методичної 

комісії ФФМК протокол 

№ 9 від 14.05.2021; 

рішення вченої ради 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeQZ3xdnxDG-Hj67F2apvoBoVk_5qRCzx7dd6OsYI3jWdIDwQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeQZ3xdnxDG-Hj67F2apvoBoVk_5qRCzx7dd6OsYI3jWdIDwQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeQZ3xdnxDG-Hj67F2apvoBoVk_5qRCzx7dd6OsYI3jWdIDwQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeQZ3xdnxDG-Hj67F2apvoBoVk_5qRCzx7dd6OsYI3jWdIDwQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScnox46vHjDimFVOOwM7suKka9n9kS1FGe7RY75Pussm6Ws-g/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScnox46vHjDimFVOOwM7suKka9n9kS1FGe7RY75Pussm6Ws-g/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScnox46vHjDimFVOOwM7suKka9n9kS1FGe7RY75Pussm6Ws-g/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScnox46vHjDimFVOOwM7suKka9n9kS1FGe7RY75Pussm6Ws-g/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdfaor2vWCIvbP_RCOAaP-sVdL9qAxUY9yidYHVo21h_xZ_PQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdfaor2vWCIvbP_RCOAaP-sVdL9qAxUY9yidYHVo21h_xZ_PQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdfaor2vWCIvbP_RCOAaP-sVdL9qAxUY9yidYHVo21h_xZ_PQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdfaor2vWCIvbP_RCOAaP-sVdL9qAxUY9yidYHVo21h_xZ_PQ/viewform


   
 

   
 

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

urnalisti_obgovorili_sekreti_universalno

sti_profesiji_z_vipuskniceju_gannoju_pr

okopenko/2020-11-10-122 

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

stka_i_vipusknicja_specialnosti_zhurnali

stika_mdu_podililasja_profesijnim_dosv

idom_iz_studentami/2020-12-08-136 

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

i_studenti_obgovorili_vimogi_do_novin

_z_zhurnalistkoju_annoju_khizhnikovoj

u/2020-12-15-138 

ФФМК протокол № 9 від 

17.03.2021). 

 

 

Рішення:  
Продовжувати 

впровадження та 

розширювати 

можливості 

використання елементів 

дуальної освіти.  

Структура та 

зміст 

навчальних 

дисциплін 

НПП кафедри 

соціальних 

комунікацій 

Зміни у структурі та 

змісті навчальних 

дисциплін 

1. Апгрейд структури та змісту 

навчальних дисциплін в у рамках 

реалізації міжнародного проєкту 

Еразмус+ DESTIN «Журналістська 

освіта задля демократії в Україні: 

розробка стандартів, доброчесність та 

професіоналізм» 

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

ut_onovleni_programi_za_proektom_era

zmus_pljus_destin_novi_formati_pidkh

odi_ta_perspektivi/2020-11-08-121  

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

urnalisti_mdu_proveli_pres_klub_iz_shi

stdesjatniceju_margaritoju_dovgan/2020

-11-18-125  

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

ecialnosti_zhurnalistika_opanuvali_osno

vi_roboti_z_flourish_studio/2020-11-

20-127  

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

urnalisti_mdu_obgovorili_tendenciji_ta_

mozhlivosti_vizualizaciji_danikh/2020-

11-20-128  

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

urnalisti_na_storozhi_prav_ditini/2020-

11-27-131  

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

_informaciji_jak_vazhliva_kompetentni

Оновлення та 

модернізація 

навчальних дисциплін 

(протокол засідання 

кафедри СК від 

20.01.2021№8; протокол 

засідання науково-

методичної комісії 

ФФМК протокол № 6 

від 15.03.2021; протокол 

засідання науково-

методичної комісії 

ФФМК протокол № 9 

від 14.05.2021; рішення 

вченої ради ФФМК 

протокол № 9 від 

17.03.2021). 

http://phmc.mdu.in.ua/news/studenti_zhurnalisti_obgovorili_sekreti_universalnosti_profesiji_z_vipuskniceju_gannoju_prokopenko/2020-11-10-122
http://phmc.mdu.in.ua/news/studenti_zhurnalisti_obgovorili_sekreti_universalnosti_profesiji_z_vipuskniceju_gannoju_prokopenko/2020-11-10-122
http://phmc.mdu.in.ua/news/studenti_zhurnalisti_obgovorili_sekreti_universalnosti_profesiji_z_vipuskniceju_gannoju_prokopenko/2020-11-10-122
http://phmc.mdu.in.ua/news/studenti_zhurnalisti_obgovorili_sekreti_universalnosti_profesiji_z_vipuskniceju_gannoju_prokopenko/2020-11-10-122
http://phmc.mdu.in.ua/news/telezhurnalistka_i_vipusknicja_specialnosti_zhurnalistika_mdu_podililasja_profesijnim_dosvidom_iz_studentami/2020-12-08-136
http://phmc.mdu.in.ua/news/telezhurnalistka_i_vipusknicja_specialnosti_zhurnalistika_mdu_podililasja_profesijnim_dosvidom_iz_studentami/2020-12-08-136
http://phmc.mdu.in.ua/news/telezhurnalistka_i_vipusknicja_specialnosti_zhurnalistika_mdu_podililasja_profesijnim_dosvidom_iz_studentami/2020-12-08-136
http://phmc.mdu.in.ua/news/telezhurnalistka_i_vipusknicja_specialnosti_zhurnalistika_mdu_podililasja_profesijnim_dosvidom_iz_studentami/2020-12-08-136
http://phmc.mdu.in.ua/news/u_pres_klubi_studenti_obgovorili_vimogi_do_novin_z_zhurnalistkoju_annoju_khizhnikovoju/2020-12-15-138
http://phmc.mdu.in.ua/news/u_pres_klubi_studenti_obgovorili_vimogi_do_novin_z_zhurnalistkoju_annoju_khizhnikovoju/2020-12-15-138
http://phmc.mdu.in.ua/news/u_pres_klubi_studenti_obgovorili_vimogi_do_novin_z_zhurnalistkoju_annoju_khizhnikovoju/2020-12-15-138
http://phmc.mdu.in.ua/news/u_pres_klubi_studenti_obgovorili_vimogi_do_novin_z_zhurnalistkoju_annoju_khizhnikovoju/2020-12-15-138
http://phmc.mdu.in.ua/news/jak_pracjujut_onovleni_programi_za_proektom_erazmus_pljus_destin_novi_formati_pidkhodi_ta_perspektivi/2020-11-08-121
http://phmc.mdu.in.ua/news/jak_pracjujut_onovleni_programi_za_proektom_erazmus_pljus_destin_novi_formati_pidkhodi_ta_perspektivi/2020-11-08-121
http://phmc.mdu.in.ua/news/jak_pracjujut_onovleni_programi_za_proektom_erazmus_pljus_destin_novi_formati_pidkhodi_ta_perspektivi/2020-11-08-121
http://phmc.mdu.in.ua/news/jak_pracjujut_onovleni_programi_za_proektom_erazmus_pljus_destin_novi_formati_pidkhodi_ta_perspektivi/2020-11-08-121
http://phmc.mdu.in.ua/news/studenti_zhurnalisti_mdu_proveli_pres_klub_iz_shistdesjatniceju_margaritoju_dovgan/2020-11-18-125
http://phmc.mdu.in.ua/news/studenti_zhurnalisti_mdu_proveli_pres_klub_iz_shistdesjatniceju_margaritoju_dovgan/2020-11-18-125
http://phmc.mdu.in.ua/news/studenti_zhurnalisti_mdu_proveli_pres_klub_iz_shistdesjatniceju_margaritoju_dovgan/2020-11-18-125
http://phmc.mdu.in.ua/news/studenti_zhurnalisti_mdu_proveli_pres_klub_iz_shistdesjatniceju_margaritoju_dovgan/2020-11-18-125
http://phmc.mdu.in.ua/news/studenti_specialnosti_zhurnalistika_opanuvali_osnovi_roboti_z_flourish_studio/2020-11-20-127
http://phmc.mdu.in.ua/news/studenti_specialnosti_zhurnalistika_opanuvali_osnovi_roboti_z_flourish_studio/2020-11-20-127
http://phmc.mdu.in.ua/news/studenti_specialnosti_zhurnalistika_opanuvali_osnovi_roboti_z_flourish_studio/2020-11-20-127
http://phmc.mdu.in.ua/news/studenti_specialnosti_zhurnalistika_opanuvali_osnovi_roboti_z_flourish_studio/2020-11-20-127
http://phmc.mdu.in.ua/news/studenti_zhurnalisti_mdu_obgovorili_tendenciji_ta_mozhlivosti_vizualizaciji_danikh/2020-11-20-128
http://phmc.mdu.in.ua/news/studenti_zhurnalisti_mdu_obgovorili_tendenciji_ta_mozhlivosti_vizualizaciji_danikh/2020-11-20-128
http://phmc.mdu.in.ua/news/studenti_zhurnalisti_mdu_obgovorili_tendenciji_ta_mozhlivosti_vizualizaciji_danikh/2020-11-20-128
http://phmc.mdu.in.ua/news/studenti_zhurnalisti_mdu_obgovorili_tendenciji_ta_mozhlivosti_vizualizaciji_danikh/2020-11-20-128
http://phmc.mdu.in.ua/news/studenti_zhurnalisti_na_storozhi_prav_ditini/2020-11-27-131
http://phmc.mdu.in.ua/news/studenti_zhurnalisti_na_storozhi_prav_ditini/2020-11-27-131
http://phmc.mdu.in.ua/news/studenti_zhurnalisti_na_storozhi_prav_ditini/2020-11-27-131
http://phmc.mdu.in.ua/news/verifikacija_informaciji_jak_vazhliva_kompetentnist_majbutnogo_zhurnalista/2020-11-27-133
http://phmc.mdu.in.ua/news/verifikacija_informaciji_jak_vazhliva_kompetentnist_majbutnogo_zhurnalista/2020-11-27-133


   
 

   
 

st_majbutnogo_zhurnalista/2020-11-27-

133  

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

u_uchasniki_proektu_regionalna_merez

ha_zhurnalistiv_za_stalij_rozvitok_na_d

onbasi/2020-12-02-134  

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

_ukrajinskikh_disidentiv_ochima_stude

ntiv_zhurnalistiv/2021-03-18-175  

2.  Впровадження дуальної освіти (в 

межах телевізійного та радіофаху) 

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

ta_z_zhurnalistiki_za_proektom_destin_

studenti_praktikujutsja_na_telekanali_m

ariupolske_telebachennja/2020-10-07-

103 

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

pecialnosti_zhurnalistika_pochala_vesti

_rankove_shou_nazhivo/2021-03-03-

166  

3. Участь у проєкті «MediaHub» за 

підтримки Фонду розвитку ЗМІ 

Посольства США в Україні  

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

_mariupoli_jaki_pljusi_i_shho_dast_mo

lodi_mista_vidpovidae_kerivnik_proekt

u_svitlana_bezchotnikova/2020-10-15-

108 

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

urnalisti_mdu_rozpovili_shho_dumajut_

pro_novij_proekt_mediahub/2020-10-

23-111 

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

o_mozhlivosti_destin_evropejski_media

eksperti_vikladatimut_studentam_mariu

polja/2020-11-06-120   

4. Організація роботи прес-центру 

студентської ради ФФМК, підготовка 

та випуск студентського видання 

«Варто з ФФМК», інформаційне 

http://phmc.mdu.in.ua/news/verifikacija_informaciji_jak_vazhliva_kompetentnist_majbutnogo_zhurnalista/2020-11-27-133
http://phmc.mdu.in.ua/news/verifikacija_informaciji_jak_vazhliva_kompetentnist_majbutnogo_zhurnalista/2020-11-27-133
http://phmc.mdu.in.ua/news/studenti_mdu_uchasniki_proektu_regionalna_merezha_zhurnalistiv_za_stalij_rozvitok_na_donbasi/2020-12-02-134
http://phmc.mdu.in.ua/news/studenti_mdu_uchasniki_proektu_regionalna_merezha_zhurnalistiv_za_stalij_rozvitok_na_donbasi/2020-12-02-134
http://phmc.mdu.in.ua/news/studenti_mdu_uchasniki_proektu_regionalna_merezha_zhurnalistiv_za_stalij_rozvitok_na_donbasi/2020-12-02-134
http://phmc.mdu.in.ua/news/studenti_mdu_uchasniki_proektu_regionalna_merezha_zhurnalistiv_za_stalij_rozvitok_na_donbasi/2020-12-02-134
http://phmc.mdu.in.ua/news/publicistika_ukrajinskikh_disidentiv_ochima_studentiv_zhurnalistiv/2021-03-18-175
http://phmc.mdu.in.ua/news/publicistika_ukrajinskikh_disidentiv_ochima_studentiv_zhurnalistiv/2021-03-18-175
http://phmc.mdu.in.ua/news/publicistika_ukrajinskikh_disidentiv_ochima_studentiv_zhurnalistiv/2021-03-18-175
http://phmc.mdu.in.ua/news/dualna_osvita_z_zhurnalistiki_za_proektom_destin_studenti_praktikujutsja_na_telekanali_mariupolske_telebachennja/2020-10-07-103
http://phmc.mdu.in.ua/news/dualna_osvita_z_zhurnalistiki_za_proektom_destin_studenti_praktikujutsja_na_telekanali_mariupolske_telebachennja/2020-10-07-103
http://phmc.mdu.in.ua/news/dualna_osvita_z_zhurnalistiki_za_proektom_destin_studenti_praktikujutsja_na_telekanali_mariupolske_telebachennja/2020-10-07-103
http://phmc.mdu.in.ua/news/dualna_osvita_z_zhurnalistiki_za_proektom_destin_studenti_praktikujutsja_na_telekanali_mariupolske_telebachennja/2020-10-07-103
http://phmc.mdu.in.ua/news/dualna_osvita_z_zhurnalistiki_za_proektom_destin_studenti_praktikujutsja_na_telekanali_mariupolske_telebachennja/2020-10-07-103
http://phmc.mdu.in.ua/news/studentka_specialnosti_zhurnalistika_pochala_vesti_rankove_shou_nazhivo/2021-03-03-166
http://phmc.mdu.in.ua/news/studentka_specialnosti_zhurnalistika_pochala_vesti_rankove_shou_nazhivo/2021-03-03-166
http://phmc.mdu.in.ua/news/studentka_specialnosti_zhurnalistika_pochala_vesti_rankove_shou_nazhivo/2021-03-03-166
http://phmc.mdu.in.ua/news/studentka_specialnosti_zhurnalistika_pochala_vesti_rankove_shou_nazhivo/2021-03-03-166
http://phmc.mdu.in.ua/news/mediahub_v_mariupoli_jaki_pljusi_i_shho_dast_molodi_mista_vidpovidae_kerivnik_proektu_svitlana_bezchotnikova/2020-10-15-108
http://phmc.mdu.in.ua/news/mediahub_v_mariupoli_jaki_pljusi_i_shho_dast_molodi_mista_vidpovidae_kerivnik_proektu_svitlana_bezchotnikova/2020-10-15-108
http://phmc.mdu.in.ua/news/mediahub_v_mariupoli_jaki_pljusi_i_shho_dast_molodi_mista_vidpovidae_kerivnik_proektu_svitlana_bezchotnikova/2020-10-15-108
http://phmc.mdu.in.ua/news/mediahub_v_mariupoli_jaki_pljusi_i_shho_dast_molodi_mista_vidpovidae_kerivnik_proektu_svitlana_bezchotnikova/2020-10-15-108
http://phmc.mdu.in.ua/news/mediahub_v_mariupoli_jaki_pljusi_i_shho_dast_molodi_mista_vidpovidae_kerivnik_proektu_svitlana_bezchotnikova/2020-10-15-108
http://phmc.mdu.in.ua/news/studenti_zhurnalisti_mdu_rozpovili_shho_dumajut_pro_novij_proekt_mediahub/2020-10-23-111
http://phmc.mdu.in.ua/news/studenti_zhurnalisti_mdu_rozpovili_shho_dumajut_pro_novij_proekt_mediahub/2020-10-23-111
http://phmc.mdu.in.ua/news/studenti_zhurnalisti_mdu_rozpovili_shho_dumajut_pro_novij_proekt_mediahub/2020-10-23-111
http://phmc.mdu.in.ua/news/studenti_zhurnalisti_mdu_rozpovili_shho_dumajut_pro_novij_proekt_mediahub/2020-10-23-111
http://phmc.mdu.in.ua/news/rozshirjuemo_mozhlivosti_destin_evropejski_mediaeksperti_vikladatimut_studentam_mariupolja/2020-11-06-120
http://phmc.mdu.in.ua/news/rozshirjuemo_mozhlivosti_destin_evropejski_mediaeksperti_vikladatimut_studentam_mariupolja/2020-11-06-120
http://phmc.mdu.in.ua/news/rozshirjuemo_mozhlivosti_destin_evropejski_mediaeksperti_vikladatimut_studentam_mariupolja/2020-11-06-120
http://phmc.mdu.in.ua/news/rozshirjuemo_mozhlivosti_destin_evropejski_mediaeksperti_vikladatimut_studentam_mariupolja/2020-11-06-120


   
 

   
 

 

наповнення сторінок ФФМК в 

соціальних мережах 

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

mu_vidannju_buti/2020-10-21-109 

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

komanda_na_ffmk/2020-10-27-112 

https://www.facebook.com/ffmcmsu/  

https://www.instagram.com/ffmc_msu/  

https://t.me/ffmc_msu    

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

studentskoji_radi_ffmk_vipustiv_u_svit

_pershij_nomer_zhurnalu/2020-11-21-

129  

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

ffmk_redakcijne_zakulissja/2020-11-27-

132  

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

ipusk_varto_z_ffmk_vzhe_v_merezhi/2

020-12-18-139  

5. Тренінг в рамках проєкту 

«MediaHub» на тему «Журналістські 

розслідування: методи, інструменти, 

безпека», медіа-тренер, старший 

радник з питань медіа Internews 

Network, член Ради директорів 

глобальної мережі журналістів-

розслідувачів GIJN Олег Хоменок 

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

dia_trener_rozpovist_molodi_mariupolj

a_pro_zhurnalistski_rozsliduvannja/202

0-10-29-115 

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

shov_trening_olega_khomenka_pro_zhu

rnalistski_rozsliduvannja_v_ramkakh_pr

oektu_mediahub/2020-11-17-124 

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

denti_mdu_projshli_trening_iz_zhurnali

stskikh_rozsliduvan_u_ramkakh_proekt

u_mediahub/2020-11-17-3750  

http://phmc.mdu.in.ua/news/studentskomu_vidannju_buti/2020-10-21-109
http://phmc.mdu.in.ua/news/studentskomu_vidannju_buti/2020-10-21-109
http://phmc.mdu.in.ua/news/nova_pres_komanda_na_ffmk/2020-10-27-112
http://phmc.mdu.in.ua/news/nova_pres_komanda_na_ffmk/2020-10-27-112
https://www.facebook.com/ffmcmsu/
https://www.instagram.com/ffmc_msu/
https://t.me/ffmc_msu
http://phmc.mdu.in.ua/news/pres_centr_studentskoji_radi_ffmk_vipustiv_u_svit_pershij_nomer_zhurnalu/2020-11-21-129
http://phmc.mdu.in.ua/news/pres_centr_studentskoji_radi_ffmk_vipustiv_u_svit_pershij_nomer_zhurnalu/2020-11-21-129
http://phmc.mdu.in.ua/news/pres_centr_studentskoji_radi_ffmk_vipustiv_u_svit_pershij_nomer_zhurnalu/2020-11-21-129
http://phmc.mdu.in.ua/news/pres_centr_studentskoji_radi_ffmk_vipustiv_u_svit_pershij_nomer_zhurnalu/2020-11-21-129
http://phmc.mdu.in.ua/news/pres_centr_ffmk_redakcijne_zakulissja/2020-11-27-132
http://phmc.mdu.in.ua/news/pres_centr_ffmk_redakcijne_zakulissja/2020-11-27-132
http://phmc.mdu.in.ua/news/pres_centr_ffmk_redakcijne_zakulissja/2020-11-27-132
http://phmc.mdu.in.ua/news/grudnevij_vipusk_varto_z_ffmk_vzhe_v_merezhi/2020-12-18-139
http://phmc.mdu.in.ua/news/grudnevij_vipusk_varto_z_ffmk_vzhe_v_merezhi/2020-12-18-139
http://phmc.mdu.in.ua/news/grudnevij_vipusk_varto_z_ffmk_vzhe_v_merezhi/2020-12-18-139
http://phmc.mdu.in.ua/news/vidomij_media_trener_rozpovist_molodi_mariupolja_pro_zhurnalistski_rozsliduvannja/2020-10-29-115
http://phmc.mdu.in.ua/news/vidomij_media_trener_rozpovist_molodi_mariupolja_pro_zhurnalistski_rozsliduvannja/2020-10-29-115
http://phmc.mdu.in.ua/news/vidomij_media_trener_rozpovist_molodi_mariupolja_pro_zhurnalistski_rozsliduvannja/2020-10-29-115
http://phmc.mdu.in.ua/news/vidomij_media_trener_rozpovist_molodi_mariupolja_pro_zhurnalistski_rozsliduvannja/2020-10-29-115
http://phmc.mdu.in.ua/news/v_mdu_projshov_trening_olega_khomenka_pro_zhurnalistski_rozsliduvannja_v_ramkakh_proektu_mediahub/2020-11-17-124
http://phmc.mdu.in.ua/news/v_mdu_projshov_trening_olega_khomenka_pro_zhurnalistski_rozsliduvannja_v_ramkakh_proektu_mediahub/2020-11-17-124
http://phmc.mdu.in.ua/news/v_mdu_projshov_trening_olega_khomenka_pro_zhurnalistski_rozsliduvannja_v_ramkakh_proektu_mediahub/2020-11-17-124
http://phmc.mdu.in.ua/news/v_mdu_projshov_trening_olega_khomenka_pro_zhurnalistski_rozsliduvannja_v_ramkakh_proektu_mediahub/2020-11-17-124
http://mdu.in.ua/news/vikladachi_ta_studenti_mdu_projshli_trening_iz_zhurnalistskikh_rozsliduvan_u_ramkakh_proektu_mediahub/2020-11-17-3750
http://mdu.in.ua/news/vikladachi_ta_studenti_mdu_projshli_trening_iz_zhurnalistskikh_rozsliduvan_u_ramkakh_proektu_mediahub/2020-11-17-3750
http://mdu.in.ua/news/vikladachi_ta_studenti_mdu_projshli_trening_iz_zhurnalistskikh_rozsliduvan_u_ramkakh_proektu_mediahub/2020-11-17-3750
http://mdu.in.ua/news/vikladachi_ta_studenti_mdu_projshli_trening_iz_zhurnalistskikh_rozsliduvan_u_ramkakh_proektu_mediahub/2020-11-17-3750


   
 

   
 

 

 

https://news.guru.ua/news/627723/Stude

ntam_MGU_prepodajut_veduschie_ukra

inskie_media_trenery.html  

https://www.0629.com.ua/news/294266

6/kak-skoro-v-mariupole-poavatsa-

professionalnye-zurnalisty-

rassledovateli  

https://mariupolfm.com.ua/2020/11/18/s

tudentam-mariupolskogo-

gosudarstvennogo-universiteta-

prepodayut-vedushhie-ukrainskie-

media-trenery/  

6. Майстер-клас директорки 

Європейської Асоціації підготовки 

журналістів (EJTA), менеджерки 

проєкту EUfactcheck, міжнародної 

координаторки програм для 

журналістів Наді Вісcерс на тему 

«EUfactcheck: загальноєвропейський 

проєкт: ефективність, фактчекінг, 

етика» в рамках проєкту «MediaHub» 

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

o_krashhi_evropejski_praktiki_proekt_e

ufactchek_evropejskoji_asociaciji_pidgo

tovki_zhurnalistiv_ejta_vidkrivsja_dlja_

ukrajinskikh_zvo/2020-11-25-130  

http://www.destin-

project.info/expanding-the-possibilities-

of-the-destin-project-in-mariupol-state-

university-students-study-the-best-

european-practices/  

http://www.destin-

project.info/rozshyryuyemo-

mozhlyvosti-proektu-destin/  

http://news.guru.ua/news/628054/Proekt

_MEDIAHUB_obedinil_Ukrainu_dlja_i

zuchenija_luchshikh_evropejskikh_prak

tik.html  

https://news.guru.ua/news/627723/Studentam_MGU_prepodajut_veduschie_ukrainskie_media_trenery.html
https://news.guru.ua/news/627723/Studentam_MGU_prepodajut_veduschie_ukrainskie_media_trenery.html
https://news.guru.ua/news/627723/Studentam_MGU_prepodajut_veduschie_ukrainskie_media_trenery.html
https://www.0629.com.ua/news/2942666/kak-skoro-v-mariupole-poavatsa-professionalnye-zurnalisty-rassledovateli
https://www.0629.com.ua/news/2942666/kak-skoro-v-mariupole-poavatsa-professionalnye-zurnalisty-rassledovateli
https://www.0629.com.ua/news/2942666/kak-skoro-v-mariupole-poavatsa-professionalnye-zurnalisty-rassledovateli
https://www.0629.com.ua/news/2942666/kak-skoro-v-mariupole-poavatsa-professionalnye-zurnalisty-rassledovateli
https://mariupolfm.com.ua/2020/11/18/studentam-mariupolskogo-gosudarstvennogo-universiteta-prepodayut-vedushhie-ukrainskie-media-trenery/
https://mariupolfm.com.ua/2020/11/18/studentam-mariupolskogo-gosudarstvennogo-universiteta-prepodayut-vedushhie-ukrainskie-media-trenery/
https://mariupolfm.com.ua/2020/11/18/studentam-mariupolskogo-gosudarstvennogo-universiteta-prepodayut-vedushhie-ukrainskie-media-trenery/
https://mariupolfm.com.ua/2020/11/18/studentam-mariupolskogo-gosudarstvennogo-universiteta-prepodayut-vedushhie-ukrainskie-media-trenery/
https://mariupolfm.com.ua/2020/11/18/studentam-mariupolskogo-gosudarstvennogo-universiteta-prepodayut-vedushhie-ukrainskie-media-trenery/
http://phmc.mdu.in.ua/news/poshirjuemo_krashhi_evropejski_praktiki_proekt_eufactchek_evropejskoji_asociaciji_pidgotovki_zhurnalistiv_ejta_vidkrivsja_dlja_ukrajinskikh_zvo/2020-11-25-130
http://phmc.mdu.in.ua/news/poshirjuemo_krashhi_evropejski_praktiki_proekt_eufactchek_evropejskoji_asociaciji_pidgotovki_zhurnalistiv_ejta_vidkrivsja_dlja_ukrajinskikh_zvo/2020-11-25-130
http://phmc.mdu.in.ua/news/poshirjuemo_krashhi_evropejski_praktiki_proekt_eufactchek_evropejskoji_asociaciji_pidgotovki_zhurnalistiv_ejta_vidkrivsja_dlja_ukrajinskikh_zvo/2020-11-25-130
http://phmc.mdu.in.ua/news/poshirjuemo_krashhi_evropejski_praktiki_proekt_eufactchek_evropejskoji_asociaciji_pidgotovki_zhurnalistiv_ejta_vidkrivsja_dlja_ukrajinskikh_zvo/2020-11-25-130
http://phmc.mdu.in.ua/news/poshirjuemo_krashhi_evropejski_praktiki_proekt_eufactchek_evropejskoji_asociaciji_pidgotovki_zhurnalistiv_ejta_vidkrivsja_dlja_ukrajinskikh_zvo/2020-11-25-130
http://www.destin-project.info/expanding-the-possibilities-of-the-destin-project-in-mariupol-state-university-students-study-the-best-european-practices/
http://www.destin-project.info/expanding-the-possibilities-of-the-destin-project-in-mariupol-state-university-students-study-the-best-european-practices/
http://www.destin-project.info/expanding-the-possibilities-of-the-destin-project-in-mariupol-state-university-students-study-the-best-european-practices/
http://www.destin-project.info/expanding-the-possibilities-of-the-destin-project-in-mariupol-state-university-students-study-the-best-european-practices/
http://www.destin-project.info/expanding-the-possibilities-of-the-destin-project-in-mariupol-state-university-students-study-the-best-european-practices/
http://www.destin-project.info/rozshyryuyemo-mozhlyvosti-proektu-destin/
http://www.destin-project.info/rozshyryuyemo-mozhlyvosti-proektu-destin/
http://www.destin-project.info/rozshyryuyemo-mozhlyvosti-proektu-destin/
http://news.guru.ua/news/628054/Proekt_MEDIAHUB_obedinil_Ukrainu_dlja_izuchenija_luchshikh_evropejskikh_praktik.html
http://news.guru.ua/news/628054/Proekt_MEDIAHUB_obedinil_Ukrainu_dlja_izuchenija_luchshikh_evropejskikh_praktik.html
http://news.guru.ua/news/628054/Proekt_MEDIAHUB_obedinil_Ukrainu_dlja_izuchenija_luchshikh_evropejskikh_praktik.html
http://news.guru.ua/news/628054/Proekt_MEDIAHUB_obedinil_Ukrainu_dlja_izuchenija_luchshikh_evropejskikh_praktik.html


   
 

   
 

 

https://www.0629.com.ua/news/295119

7/proekt-mediahub-obedinil-ukrainu-

dla-izucenia-lucsih-evropejskih-praktik  

https://mariupolfm.com.ua/2020/11/26/p

roekt-mediahub-obedinil-ukrainu-dlya-

izucheniya-luchshih-evropejskih-

praktik/  

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

hhi_evropejski_praktiki_vikladachi_ta_s

tudenti_mdu_vzjali_uchast_u_treningu_

vid_media_ekspertki_nadi_viscers/2020

-11-26-

3759?fbclid=IwAR2gxdGljVqURGOvx

CzclKbD2hfS37XdknHxECN877emGP

xJNqUzQXi9Vio   

7. Круглий стіл «Основні компетенції 

майбутнього фахівця за спеціальністю 

061 "Журналістика"» 

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

socialnikh_komunikacij_vidbuvsja_krug

lij_stil_z_pitan_pidgotovki_majbutnikh_

zhurnalistiv/2020-12-29-141  

8. Міжкафедральний науково-

практичний семінар щодо 

використання веб- та інтернет- 

технологій та сервісів у навчальному 

процесі в умовах карантину 

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

_filologiji_ta_masovikh_komunikacij_vi

dbuvsja_mizhkafedralnij_naukovo_prak

tichnij_seminar/2021-01-13-143  

9. Майстер-клас Ліззі Пауелл, старшої 

викладачки з кіно, телебачення і 

цифрового виробництва Університету 

Бат Спа (Велика Британія), "Мобільна 

журналістика" в рамках проєкту 

«MediaHub» 

http://phmc.mdu.in.ua/news/anons/2021-

01-29-148  

https://www.0629.com.ua/news/2951197/proekt-mediahub-obedinil-ukrainu-dla-izucenia-lucsih-evropejskih-praktik
https://www.0629.com.ua/news/2951197/proekt-mediahub-obedinil-ukrainu-dla-izucenia-lucsih-evropejskih-praktik
https://www.0629.com.ua/news/2951197/proekt-mediahub-obedinil-ukrainu-dla-izucenia-lucsih-evropejskih-praktik
https://mariupolfm.com.ua/2020/11/26/proekt-mediahub-obedinil-ukrainu-dlya-izucheniya-luchshih-evropejskih-praktik/
https://mariupolfm.com.ua/2020/11/26/proekt-mediahub-obedinil-ukrainu-dlya-izucheniya-luchshih-evropejskih-praktik/
https://mariupolfm.com.ua/2020/11/26/proekt-mediahub-obedinil-ukrainu-dlya-izucheniya-luchshih-evropejskih-praktik/
https://mariupolfm.com.ua/2020/11/26/proekt-mediahub-obedinil-ukrainu-dlya-izucheniya-luchshih-evropejskih-praktik/
http://mdu.in.ua/news/poshirjuemo_krashhi_evropejski_praktiki_vikladachi_ta_studenti_mdu_vzjali_uchast_u_treningu_vid_media_ekspertki_nadi_viscers/2020-11-26-3759?fbclid=IwAR2gxdGljVqURGOvxCzclKbD2hfS37XdknHxECN877emGPxJNqUzQXi9Vio
http://mdu.in.ua/news/poshirjuemo_krashhi_evropejski_praktiki_vikladachi_ta_studenti_mdu_vzjali_uchast_u_treningu_vid_media_ekspertki_nadi_viscers/2020-11-26-3759?fbclid=IwAR2gxdGljVqURGOvxCzclKbD2hfS37XdknHxECN877emGPxJNqUzQXi9Vio
http://mdu.in.ua/news/poshirjuemo_krashhi_evropejski_praktiki_vikladachi_ta_studenti_mdu_vzjali_uchast_u_treningu_vid_media_ekspertki_nadi_viscers/2020-11-26-3759?fbclid=IwAR2gxdGljVqURGOvxCzclKbD2hfS37XdknHxECN877emGPxJNqUzQXi9Vio
http://mdu.in.ua/news/poshirjuemo_krashhi_evropejski_praktiki_vikladachi_ta_studenti_mdu_vzjali_uchast_u_treningu_vid_media_ekspertki_nadi_viscers/2020-11-26-3759?fbclid=IwAR2gxdGljVqURGOvxCzclKbD2hfS37XdknHxECN877emGPxJNqUzQXi9Vio
http://mdu.in.ua/news/poshirjuemo_krashhi_evropejski_praktiki_vikladachi_ta_studenti_mdu_vzjali_uchast_u_treningu_vid_media_ekspertki_nadi_viscers/2020-11-26-3759?fbclid=IwAR2gxdGljVqURGOvxCzclKbD2hfS37XdknHxECN877emGPxJNqUzQXi9Vio
http://mdu.in.ua/news/poshirjuemo_krashhi_evropejski_praktiki_vikladachi_ta_studenti_mdu_vzjali_uchast_u_treningu_vid_media_ekspertki_nadi_viscers/2020-11-26-3759?fbclid=IwAR2gxdGljVqURGOvxCzclKbD2hfS37XdknHxECN877emGPxJNqUzQXi9Vio
http://mdu.in.ua/news/poshirjuemo_krashhi_evropejski_praktiki_vikladachi_ta_studenti_mdu_vzjali_uchast_u_treningu_vid_media_ekspertki_nadi_viscers/2020-11-26-3759?fbclid=IwAR2gxdGljVqURGOvxCzclKbD2hfS37XdknHxECN877emGPxJNqUzQXi9Vio
http://mdu.in.ua/news/poshirjuemo_krashhi_evropejski_praktiki_vikladachi_ta_studenti_mdu_vzjali_uchast_u_treningu_vid_media_ekspertki_nadi_viscers/2020-11-26-3759?fbclid=IwAR2gxdGljVqURGOvxCzclKbD2hfS37XdknHxECN877emGPxJNqUzQXi9Vio
http://phmc.mdu.in.ua/news/na_kafedri_socialnikh_komunikacij_vidbuvsja_kruglij_stil_z_pitan_pidgotovki_majbutnikh_zhurnalistiv/2020-12-29-141
http://phmc.mdu.in.ua/news/na_kafedri_socialnikh_komunikacij_vidbuvsja_kruglij_stil_z_pitan_pidgotovki_majbutnikh_zhurnalistiv/2020-12-29-141
http://phmc.mdu.in.ua/news/na_kafedri_socialnikh_komunikacij_vidbuvsja_kruglij_stil_z_pitan_pidgotovki_majbutnikh_zhurnalistiv/2020-12-29-141
http://phmc.mdu.in.ua/news/na_kafedri_socialnikh_komunikacij_vidbuvsja_kruglij_stil_z_pitan_pidgotovki_majbutnikh_zhurnalistiv/2020-12-29-141
http://phmc.mdu.in.ua/news/na_fakulteti_filologiji_ta_masovikh_komunikacij_vidbuvsja_mizhkafedralnij_naukovo_praktichnij_seminar/2021-01-13-143
http://phmc.mdu.in.ua/news/na_fakulteti_filologiji_ta_masovikh_komunikacij_vidbuvsja_mizhkafedralnij_naukovo_praktichnij_seminar/2021-01-13-143
http://phmc.mdu.in.ua/news/na_fakulteti_filologiji_ta_masovikh_komunikacij_vidbuvsja_mizhkafedralnij_naukovo_praktichnij_seminar/2021-01-13-143
http://phmc.mdu.in.ua/news/na_fakulteti_filologiji_ta_masovikh_komunikacij_vidbuvsja_mizhkafedralnij_naukovo_praktichnij_seminar/2021-01-13-143
http://phmc.mdu.in.ua/news/anons/2021-01-29-148
http://phmc.mdu.in.ua/news/anons/2021-01-29-148


   
 

   
 

 

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

_mobilnoji_zhurnalistiki_dlja_molodi/2

021-02-05-156  

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

_zakhodi_poednali_mizhnarodni_proekt

i_mdu_destin_ta_mediahub_v_mdu_pro

jshov_majster_klas_lizzi_pauell_mobiln

a_zhurnalistika/2021-02-11-159  

http://www.destin-project.info/lizzi-

pauell-podilylasya-dosvidom-roboty-na-

bbc-z-mobilnoyi-zhurnalistyky/  

http://www.destin-

project.info/cooperation-for-innovation-

lizzie-powell-shared-her-experience-for-

bbc-in-mobile-journalism/  

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

bilna_zhurnalistika_lizzi_pauell_ob_edn

av_mizhnarodni_proekti_mdu_destin_ta

_mediahub/2021-02-12-3812 

http://news.guru.ua/news/630809/TRK_

%E2%80%9CEvrostudija%E2%80%9D

_stiraet_granicy_onlajn_majster_klass_o

bedinil_Ukrainu_v_Velikobritaniju.html  

https://mariupolfm.com.ua/2021/02/12/tr

k-evrostudiya-stiraet-granitsy-onlajn-

majster-klass-obedinil-ukrainu-v-

velikobritaniyu/  

https://www.0629.com.ua/news/302262

7/mariupol-gorod-vozmoznostej-kak-v-

mgu-soversenstvuut-prakticeskuu-

podgotovku-zurnalistov  

10. Конкурс на кращий матеріал про 

розвиток регіону «Донеччина: 

територія перспектив» в рамках 

проєкту «MediaHub» 

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

_studenti_zmagatimutsja_za_stvorennja

_krashhogo_zhurnalistskogo_materialu_

pro_doneckij_region/2021-02-01-150  

http://phmc.mdu.in.ua/news/znachennja_mobilnoji_zhurnalistiki_dlja_molodi/2021-02-05-156
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http://phmc.mdu.in.ua/news/prosvitnicki_zakhodi_poednali_mizhnarodni_proekti_mdu_destin_ta_mediahub_v_mdu_projshov_majster_klas_lizzi_pauell_mobilna_zhurnalistika/2021-02-11-159
http://phmc.mdu.in.ua/news/prosvitnicki_zakhodi_poednali_mizhnarodni_proekti_mdu_destin_ta_mediahub_v_mdu_projshov_majster_klas_lizzi_pauell_mobilna_zhurnalistika/2021-02-11-159
http://phmc.mdu.in.ua/news/prosvitnicki_zakhodi_poednali_mizhnarodni_proekti_mdu_destin_ta_mediahub_v_mdu_projshov_majster_klas_lizzi_pauell_mobilna_zhurnalistika/2021-02-11-159
http://phmc.mdu.in.ua/news/prosvitnicki_zakhodi_poednali_mizhnarodni_proekti_mdu_destin_ta_mediahub_v_mdu_projshov_majster_klas_lizzi_pauell_mobilna_zhurnalistika/2021-02-11-159
http://www.destin-project.info/lizzi-pauell-podilylasya-dosvidom-roboty-na-bbc-z-mobilnoyi-zhurnalistyky/
http://www.destin-project.info/lizzi-pauell-podilylasya-dosvidom-roboty-na-bbc-z-mobilnoyi-zhurnalistyky/
http://www.destin-project.info/lizzi-pauell-podilylasya-dosvidom-roboty-na-bbc-z-mobilnoyi-zhurnalistyky/
http://www.destin-project.info/cooperation-for-innovation-lizzie-powell-shared-her-experience-for-bbc-in-mobile-journalism/
http://www.destin-project.info/cooperation-for-innovation-lizzie-powell-shared-her-experience-for-bbc-in-mobile-journalism/
http://www.destin-project.info/cooperation-for-innovation-lizzie-powell-shared-her-experience-for-bbc-in-mobile-journalism/
http://www.destin-project.info/cooperation-for-innovation-lizzie-powell-shared-her-experience-for-bbc-in-mobile-journalism/
http://mdu.in.ua/news/majster_klas_mobilna_zhurnalistika_lizzi_pauell_ob_ednav_mizhnarodni_proekti_mdu_destin_ta_mediahub/2021-02-12-3812
http://mdu.in.ua/news/majster_klas_mobilna_zhurnalistika_lizzi_pauell_ob_ednav_mizhnarodni_proekti_mdu_destin_ta_mediahub/2021-02-12-3812
http://mdu.in.ua/news/majster_klas_mobilna_zhurnalistika_lizzi_pauell_ob_ednav_mizhnarodni_proekti_mdu_destin_ta_mediahub/2021-02-12-3812
http://mdu.in.ua/news/majster_klas_mobilna_zhurnalistika_lizzi_pauell_ob_ednav_mizhnarodni_proekti_mdu_destin_ta_mediahub/2021-02-12-3812
http://news.guru.ua/news/630809/TRK_%E2%80%9CEvrostudija%E2%80%9D_stiraet_granicy_onlajn_majster_klass_obedinil_Ukrainu_v_Velikobritaniju.html
http://news.guru.ua/news/630809/TRK_%E2%80%9CEvrostudija%E2%80%9D_stiraet_granicy_onlajn_majster_klass_obedinil_Ukrainu_v_Velikobritaniju.html
http://news.guru.ua/news/630809/TRK_%E2%80%9CEvrostudija%E2%80%9D_stiraet_granicy_onlajn_majster_klass_obedinil_Ukrainu_v_Velikobritaniju.html
http://news.guru.ua/news/630809/TRK_%E2%80%9CEvrostudija%E2%80%9D_stiraet_granicy_onlajn_majster_klass_obedinil_Ukrainu_v_Velikobritaniju.html
https://mariupolfm.com.ua/2021/02/12/trk-evrostudiya-stiraet-granitsy-onlajn-majster-klass-obedinil-ukrainu-v-velikobritaniyu/
https://mariupolfm.com.ua/2021/02/12/trk-evrostudiya-stiraet-granitsy-onlajn-majster-klass-obedinil-ukrainu-v-velikobritaniyu/
https://mariupolfm.com.ua/2021/02/12/trk-evrostudiya-stiraet-granitsy-onlajn-majster-klass-obedinil-ukrainu-v-velikobritaniyu/
https://mariupolfm.com.ua/2021/02/12/trk-evrostudiya-stiraet-granitsy-onlajn-majster-klass-obedinil-ukrainu-v-velikobritaniyu/
https://www.0629.com.ua/news/3022627/mariupol-gorod-vozmoznostej-kak-v-mgu-soversenstvuut-prakticeskuu-podgotovku-zurnalistov
https://www.0629.com.ua/news/3022627/mariupol-gorod-vozmoznostej-kak-v-mgu-soversenstvuut-prakticeskuu-podgotovku-zurnalistov
https://www.0629.com.ua/news/3022627/mariupol-gorod-vozmoznostej-kak-v-mgu-soversenstvuut-prakticeskuu-podgotovku-zurnalistov
https://www.0629.com.ua/news/3022627/mariupol-gorod-vozmoznostej-kak-v-mgu-soversenstvuut-prakticeskuu-podgotovku-zurnalistov
http://phmc.mdu.in.ua/news/mariupolski_studenti_zmagatimutsja_za_stvorennja_krashhogo_zhurnalistskogo_materialu_pro_doneckij_region/2021-02-01-150
http://phmc.mdu.in.ua/news/mariupolski_studenti_zmagatimutsja_za_stvorennja_krashhogo_zhurnalistskogo_materialu_pro_doneckij_region/2021-02-01-150
http://phmc.mdu.in.ua/news/mariupolski_studenti_zmagatimutsja_za_stvorennja_krashhogo_zhurnalistskogo_materialu_pro_doneckij_region/2021-02-01-150
http://phmc.mdu.in.ua/news/mariupolski_studenti_zmagatimutsja_za_stvorennja_krashhogo_zhurnalistskogo_materialu_pro_doneckij_region/2021-02-01-150


   
 

   
 

 

 

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

kurs_na_krashhij_material_pro_rozvitok

_regionu_donechchina_teritorija_perspe

ktiv/2021-03-09-169  

https://www.0629.com.ua/news/304143

7/startuet-gorodskoj-konkurs-na-lucsij-

mediamaterial-o-razvitii-donetciny  

  https://mariupolfm.com.ua/2021/03/05/

v-mariupole-obyavili-konkurs-na-

luchshij-material-o-regione/ 

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

uchasti_u_miskomu_konkursi_na_krash

hij_material_pro_rozvitok_regionu_don

echchina_teritorija_perspektiv/2021-03-

09-3838  

11. Участь у Всеукраїнському 

конкурсі журналістських розслідувань 

для студентів-журналістів 

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

urnalisti_brali_uchast_u_konkursi_zhur

nalistskikh_rozsliduvan/2021-02-09-158  

12. Участь у складі журі дебатного 

турніру серед учнів клубу юних 

журналістів «Мрійники» 

Лівобережного будинку дитячої та 

юнацької творчості 

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

a_ednae_studenti_ocinjuvali_debati_uch

niv_klubu_mrijniki/2021-02-19-163 

13. Тренінг Андрія Куликова «Як 

створювати успішні аудіо- та 

відеоподкасти» 

http://phmc.mdu.in.ua/news/anons/2021-

02-25-164 

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

diji_jak_amatorski_audio_videoroliki_m

ozhut_zaminiti_telebachennja_i_radio/2

021-02-27-165   

http://phmc.mdu.in.ua/news/startue_konkurs_na_krashhij_material_pro_rozvitok_regionu_donechchina_teritorija_perspektiv/2021-03-09-169
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http://phmc.mdu.in.ua/news/startue_konkurs_na_krashhij_material_pro_rozvitok_regionu_donechchina_teritorija_perspektiv/2021-03-09-169
https://www.0629.com.ua/news/3041437/startuet-gorodskoj-konkurs-na-lucsij-mediamaterial-o-razvitii-donetciny
https://www.0629.com.ua/news/3041437/startuet-gorodskoj-konkurs-na-lucsij-mediamaterial-o-razvitii-donetciny
https://www.0629.com.ua/news/3041437/startuet-gorodskoj-konkurs-na-lucsij-mediamaterial-o-razvitii-donetciny
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http://mdu.in.ua/news/zaproshuemo_do_uchasti_u_miskomu_konkursi_na_krashhij_material_pro_rozvitok_regionu_donechchina_teritorija_perspektiv/2021-03-09-3838
http://mdu.in.ua/news/zaproshuemo_do_uchasti_u_miskomu_konkursi_na_krashhij_material_pro_rozvitok_regionu_donechchina_teritorija_perspektiv/2021-03-09-3838
http://mdu.in.ua/news/zaproshuemo_do_uchasti_u_miskomu_konkursi_na_krashhij_material_pro_rozvitok_regionu_donechchina_teritorija_perspektiv/2021-03-09-3838
http://mdu.in.ua/news/zaproshuemo_do_uchasti_u_miskomu_konkursi_na_krashhij_material_pro_rozvitok_regionu_donechchina_teritorija_perspektiv/2021-03-09-3838
http://mdu.in.ua/news/zaproshuemo_do_uchasti_u_miskomu_konkursi_na_krashhij_material_pro_rozvitok_regionu_donechchina_teritorija_perspektiv/2021-03-09-3838
http://phmc.mdu.in.ua/news/studenti_zhurnalisti_brali_uchast_u_konkursi_zhurnalistskikh_rozsliduvan/2021-02-09-158
http://phmc.mdu.in.ua/news/studenti_zhurnalisti_brali_uchast_u_konkursi_zhurnalistskikh_rozsliduvan/2021-02-09-158
http://phmc.mdu.in.ua/news/studenti_zhurnalisti_brali_uchast_u_konkursi_zhurnalistskikh_rozsliduvan/2021-02-09-158
http://phmc.mdu.in.ua/news/zhurnalistika_ednae_studenti_ocinjuvali_debati_uchniv_klubu_mrijniki/2021-02-19-163
http://phmc.mdu.in.ua/news/zhurnalistika_ednae_studenti_ocinjuvali_debati_uchniv_klubu_mrijniki/2021-02-19-163
http://phmc.mdu.in.ua/news/zhurnalistika_ednae_studenti_ocinjuvali_debati_uchniv_klubu_mrijniki/2021-02-19-163
http://phmc.mdu.in.ua/news/anons/2021-02-25-164
http://phmc.mdu.in.ua/news/anons/2021-02-25-164
http://phmc.mdu.in.ua/news/podkasti_v_diji_jak_amatorski_audio_videoroliki_mozhut_zaminiti_telebachennja_i_radio/2021-02-27-165
http://phmc.mdu.in.ua/news/podkasti_v_diji_jak_amatorski_audio_videoroliki_mozhut_zaminiti_telebachennja_i_radio/2021-02-27-165
http://phmc.mdu.in.ua/news/podkasti_v_diji_jak_amatorski_audio_videoroliki_mozhut_zaminiti_telebachennja_i_radio/2021-02-27-165
http://phmc.mdu.in.ua/news/podkasti_v_diji_jak_amatorski_audio_videoroliki_mozhut_zaminiti_telebachennja_i_radio/2021-02-27-165


   
 

   
 

 

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

ov_proviv_trening_dlja_studentiv_speci

alnosti_zhurnalistika/2021-03-04-167 

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

_trening_andrija_kulikova_zi_stvorennj

a_podkastiv/2021-03-05-3837   

14. Участь у І Всеукраїнській 

олімпіаді з медіаграмотності 

«Фейкотрощі» 

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

urnalisti_projshli_trenuvannja_z_brejn_r

ingu_fejkotroshhi/2021-03-05-168  

15. Створення студентського 

наукового товариства «СвітОгляд» 

(протокол засідання кафедри СК від 

03.12.2020 №6). 

16. Створення Лабораторії 

медіаграмотності та медіадосліджень 

(протокол засідання кафедри СК від 

03.12.2020 №6, протокол Вченої ради 

МДУ від 25.02.2021) 

http://mdu.in.ua/Dokumenty/pidrozdily/l

aboratorija_mediagramotnosti_ta_media

doslidzhen.pdf  

http://www.destin-project.info/media-

literacy-and-media-research-laboratory-

msu-implements-the-goals-of-the-

international-project-erasmus/  

http://www.destin-

project.info/laboratories-

medihramotnosti-msu/  

17. Тренінг «Інноваційний сторітелінг 

в мультимедіа» екс-редакторки новин 

Всесвітньої служби ВВС міжнародної 

медіа-тренерки Всесвітньої Мережі 

Етичної Журналістики (EJN), медіа-

консультантки проєктів UNESCO 

Даніки Іліч в рамках проєкту 

«MediaHub» 

http://phmc.mdu.in.ua/news/andrij_kulikov_proviv_trening_dlja_studentiv_specialnosti_zhurnalistika/2021-03-04-167
http://phmc.mdu.in.ua/news/andrij_kulikov_proviv_trening_dlja_studentiv_specialnosti_zhurnalistika/2021-03-04-167
http://phmc.mdu.in.ua/news/andrij_kulikov_proviv_trening_dlja_studentiv_specialnosti_zhurnalistika/2021-03-04-167
http://mdu.in.ua/news/u_mdu_vidbuvsja_trening_andrija_kulikova_zi_stvorennja_podkastiv/2021-03-05-3837
http://mdu.in.ua/news/u_mdu_vidbuvsja_trening_andrija_kulikova_zi_stvorennja_podkastiv/2021-03-05-3837
http://mdu.in.ua/news/u_mdu_vidbuvsja_trening_andrija_kulikova_zi_stvorennja_podkastiv/2021-03-05-3837
http://phmc.mdu.in.ua/news/studenti_zhurnalisti_projshli_trenuvannja_z_brejn_ringu_fejkotroshhi/2021-03-05-168
http://phmc.mdu.in.ua/news/studenti_zhurnalisti_projshli_trenuvannja_z_brejn_ringu_fejkotroshhi/2021-03-05-168
http://phmc.mdu.in.ua/news/studenti_zhurnalisti_projshli_trenuvannja_z_brejn_ringu_fejkotroshhi/2021-03-05-168
http://mdu.in.ua/Dokumenty/pidrozdily/laboratorija_mediagramotnosti_ta_mediadoslidzhen.pdf
http://mdu.in.ua/Dokumenty/pidrozdily/laboratorija_mediagramotnosti_ta_mediadoslidzhen.pdf
http://mdu.in.ua/Dokumenty/pidrozdily/laboratorija_mediagramotnosti_ta_mediadoslidzhen.pdf
http://www.destin-project.info/media-literacy-and-media-research-laboratory-msu-implements-the-goals-of-the-international-project-erasmus/
http://www.destin-project.info/media-literacy-and-media-research-laboratory-msu-implements-the-goals-of-the-international-project-erasmus/
http://www.destin-project.info/media-literacy-and-media-research-laboratory-msu-implements-the-goals-of-the-international-project-erasmus/
http://www.destin-project.info/media-literacy-and-media-research-laboratory-msu-implements-the-goals-of-the-international-project-erasmus/
http://www.destin-project.info/laboratories-medihramotnosti-msu/
http://www.destin-project.info/laboratories-medihramotnosti-msu/
http://www.destin-project.info/laboratories-medihramotnosti-msu/


   
 

   
 

http://www.destin-

project.info/vtilyuyemo-ideyi-proyektu-

destin/  

http://www.destin-project.info/we-

implement-ideas-for-the-destin-project-

a-master-class-of-former-bbc-world-

service-news-editor-danika-ilich-was-

held-at-mariupol-state-university/  

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

ng_dosvid_evropejskikh_praktikiv_dlja

_vikladachiv_ta_studentiv_mdu/2020-

12-18-3771  

https://mariupolfm.com.ua/2020/12/17/

mediahub-rasshiryaet-granitsy-

vedushhie-evropejskie-trenery-podelilis-

professionalnym-opytom-s-

mariupolskimi-studentami/  

18. Участь у координаційній онлайн-

нараді з розробки просвітницьких 

курсів із медіаграмотності у рамках 

реалізації міжнародного проєкту 

Еразмус+ DESTIN «Журналістська 

освіта задля демократії в Україні: 

розробка стандартів, доброчесність та 

професіоналізм» 

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

ickikh_onlajn_kursiv_z_mediagramotno

sti_kafedra_socialnikh_komunikacij_md

u_realizovue_cili_mizhnarodnogo_proe

ktu_erazmus/2020-11-27-3760  

19. Міжкафедральний семінар 

(обговорення критеріїв якості освітніх 

програм) 

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

osti_osvitnikh_program_obgovorili_vikl

adachi_fakultetu_filologiji_ta_masovikh

_komunikacij_pid_chas_onlajn_seminar

u/2021-05-12-204 
20. Зустріч зі стейкхолдерами 

(обговорення важливих 

http://www.destin-project.info/vtilyuyemo-ideyi-proyektu-destin/
http://www.destin-project.info/vtilyuyemo-ideyi-proyektu-destin/
http://www.destin-project.info/vtilyuyemo-ideyi-proyektu-destin/
http://www.destin-project.info/we-implement-ideas-for-the-destin-project-a-master-class-of-former-bbc-world-service-news-editor-danika-ilich-was-held-at-mariupol-state-university/
http://www.destin-project.info/we-implement-ideas-for-the-destin-project-a-master-class-of-former-bbc-world-service-news-editor-danika-ilich-was-held-at-mariupol-state-university/
http://www.destin-project.info/we-implement-ideas-for-the-destin-project-a-master-class-of-former-bbc-world-service-news-editor-danika-ilich-was-held-at-mariupol-state-university/
http://www.destin-project.info/we-implement-ideas-for-the-destin-project-a-master-class-of-former-bbc-world-service-news-editor-danika-ilich-was-held-at-mariupol-state-university/
http://www.destin-project.info/we-implement-ideas-for-the-destin-project-a-master-class-of-former-bbc-world-service-news-editor-danika-ilich-was-held-at-mariupol-state-university/
http://mdu.in.ua/news/uspishnij_storiteling_dosvid_evropejskikh_praktikiv_dlja_vikladachiv_ta_studentiv_mdu/2020-12-18-3771
http://mdu.in.ua/news/uspishnij_storiteling_dosvid_evropejskikh_praktikiv_dlja_vikladachiv_ta_studentiv_mdu/2020-12-18-3771
http://mdu.in.ua/news/uspishnij_storiteling_dosvid_evropejskikh_praktikiv_dlja_vikladachiv_ta_studentiv_mdu/2020-12-18-3771
http://mdu.in.ua/news/uspishnij_storiteling_dosvid_evropejskikh_praktikiv_dlja_vikladachiv_ta_studentiv_mdu/2020-12-18-3771
https://mariupolfm.com.ua/2020/12/17/mediahub-rasshiryaet-granitsy-vedushhie-evropejskie-trenery-podelilis-professionalnym-opytom-s-mariupolskimi-studentami/
https://mariupolfm.com.ua/2020/12/17/mediahub-rasshiryaet-granitsy-vedushhie-evropejskie-trenery-podelilis-professionalnym-opytom-s-mariupolskimi-studentami/
https://mariupolfm.com.ua/2020/12/17/mediahub-rasshiryaet-granitsy-vedushhie-evropejskie-trenery-podelilis-professionalnym-opytom-s-mariupolskimi-studentami/
https://mariupolfm.com.ua/2020/12/17/mediahub-rasshiryaet-granitsy-vedushhie-evropejskie-trenery-podelilis-professionalnym-opytom-s-mariupolskimi-studentami/
https://mariupolfm.com.ua/2020/12/17/mediahub-rasshiryaet-granitsy-vedushhie-evropejskie-trenery-podelilis-professionalnym-opytom-s-mariupolskimi-studentami/
http://mdu.in.ua/news/rozrobka_prosvitnickikh_onlajn_kursiv_z_mediagramotnosti_kafedra_socialnikh_komunikacij_mdu_realizovue_cili_mizhnarodnogo_proektu_erazmus/2020-11-27-3760
http://mdu.in.ua/news/rozrobka_prosvitnickikh_onlajn_kursiv_z_mediagramotnosti_kafedra_socialnikh_komunikacij_mdu_realizovue_cili_mizhnarodnogo_proektu_erazmus/2020-11-27-3760
http://mdu.in.ua/news/rozrobka_prosvitnickikh_onlajn_kursiv_z_mediagramotnosti_kafedra_socialnikh_komunikacij_mdu_realizovue_cili_mizhnarodnogo_proektu_erazmus/2020-11-27-3760
http://mdu.in.ua/news/rozrobka_prosvitnickikh_onlajn_kursiv_z_mediagramotnosti_kafedra_socialnikh_komunikacij_mdu_realizovue_cili_mizhnarodnogo_proektu_erazmus/2020-11-27-3760
http://mdu.in.ua/news/rozrobka_prosvitnickikh_onlajn_kursiv_z_mediagramotnosti_kafedra_socialnikh_komunikacij_mdu_realizovue_cili_mizhnarodnogo_proektu_erazmus/2020-11-27-3760
http://phmc.mdu.in.ua/news/kriteriji_jakosti_osvitnikh_program_obgovorili_vikladachi_fakultetu_filologiji_ta_masovikh_komunikacij_pid_chas_onlajn_seminaru/2021-05-12-204
http://phmc.mdu.in.ua/news/kriteriji_jakosti_osvitnikh_program_obgovorili_vikladachi_fakultetu_filologiji_ta_masovikh_komunikacij_pid_chas_onlajn_seminaru/2021-05-12-204
http://phmc.mdu.in.ua/news/kriteriji_jakosti_osvitnikh_program_obgovorili_vikladachi_fakultetu_filologiji_ta_masovikh_komunikacij_pid_chas_onlajn_seminaru/2021-05-12-204
http://phmc.mdu.in.ua/news/kriteriji_jakosti_osvitnikh_program_obgovorili_vikladachi_fakultetu_filologiji_ta_masovikh_komunikacij_pid_chas_onlajn_seminaru/2021-05-12-204
http://phmc.mdu.in.ua/news/kriteriji_jakosti_osvitnikh_program_obgovorili_vikladachi_fakultetu_filologiji_ta_masovikh_komunikacij_pid_chas_onlajn_seminaru/2021-05-12-204


   
 

   
 

компетентностей майбутнього 

фахівця, сучасних вимог до 

журналіста в пресі, на радіо, 

телебаченні та соціальних медіа, а 

також перспектив співпраці) 

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

emo_osvitni_programi_z_zhurnalistiki_

na_osnovi_principiv_mizhnarodnogo_pr

oektu_destin/2021-05-07-203 
Журналістика. 

Медіакомуніка

ції та зв’язки з 

громадськістю 

 

Другий 

(магістерський) 

рівень 

Почепцов Г.Г., д. 

філол. н., професор 

2020 – 2021 рр. Якість 

навчання та 

викладання 

Здобувачі вищої 

освіти за ОПП 

(анкетування), 

куратор 

академічної групи 

Андреєва Н.В. 

(підбиття 

підсумків), 

НПП кафедри 

соціальних 

комунікацій 

(обговорення 

результатів), 

роботодавці 

1. Опитування.  

2. Узагальнення та 

аналіз отриманих 

результатів. 

3. Обговорення 

результатів. 

4. Формулювання 

рекомендацій щодо 

підвищення рівня 

якості навчання та 

викладання.  

 

1. Анкетування ЗВО  

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

pQLSf6tcaXCqH8ZfCRZLK8FHVqGm

pGTGj4fDt7ciakboW21VAIHQ/viewfor

m  

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

pQLScnox46vHjDimFVOOwM7suKka9

n9kS1FGe7RY75Pussm6Ws-

g/viewform  

2. Опитування здобувачів вищої освіти 

щодо якості викладання навчальних 

дисциплін ОП (відповідно до 

Положення про організацію та 

проведення опитувань стейкхолдерів в 

Маріупольському державному 

університеті). 

3. Анкетування роботодавців 

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

pQLSdfaor2vWCIvbP_RCOAaP-

sVdL9qAxUY9yidYHVo21h_xZ_PQ/vi

ewform  

1. Обговорення 

результатів анкетування 

ЗВО (протокол засідання 

кафедри СК від 

28.10.2020 №5). 

2. Обговорення 

результатів опитування 

здобувачів вищої освіти 

щодо якості викладання 

навчальних дисциплін 

ОП (протокол засідання 

кафедри СК від 

05.03.2021 №10).  

3. Обговорення 

результатів анкетування 

ЗВО (протокол засідання 

кафедри СК від 

05.03.2021 №10). 

4. Обговорення 

результатів опитування 

здобувачів вищої освіти 

щодо якості викладання 

навчальних дисциплін 

ОП (протокол засідання 

кафедри СК від 

05.03.2021 №10). 

Протокол засідання 

науково-методичної 

комісії ФФМК протокол 

№ 6 від 15.03.2021; 

рішення вченої ради 

http://phmc.mdu.in.ua/news/vdoskonaljuemo_osvitni_programi_z_zhurnalistiki_na_osnovi_principiv_mizhnarodnogo_proektu_destin/2021-05-07-203
http://phmc.mdu.in.ua/news/vdoskonaljuemo_osvitni_programi_z_zhurnalistiki_na_osnovi_principiv_mizhnarodnogo_proektu_destin/2021-05-07-203
http://phmc.mdu.in.ua/news/vdoskonaljuemo_osvitni_programi_z_zhurnalistiki_na_osnovi_principiv_mizhnarodnogo_proektu_destin/2021-05-07-203
http://phmc.mdu.in.ua/news/vdoskonaljuemo_osvitni_programi_z_zhurnalistiki_na_osnovi_principiv_mizhnarodnogo_proektu_destin/2021-05-07-203
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf6tcaXCqH8ZfCRZLK8FHVqGmpGTGj4fDt7ciakboW21VAIHQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf6tcaXCqH8ZfCRZLK8FHVqGmpGTGj4fDt7ciakboW21VAIHQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf6tcaXCqH8ZfCRZLK8FHVqGmpGTGj4fDt7ciakboW21VAIHQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf6tcaXCqH8ZfCRZLK8FHVqGmpGTGj4fDt7ciakboW21VAIHQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScnox46vHjDimFVOOwM7suKka9n9kS1FGe7RY75Pussm6Ws-g/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScnox46vHjDimFVOOwM7suKka9n9kS1FGe7RY75Pussm6Ws-g/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScnox46vHjDimFVOOwM7suKka9n9kS1FGe7RY75Pussm6Ws-g/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScnox46vHjDimFVOOwM7suKka9n9kS1FGe7RY75Pussm6Ws-g/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdfaor2vWCIvbP_RCOAaP-sVdL9qAxUY9yidYHVo21h_xZ_PQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdfaor2vWCIvbP_RCOAaP-sVdL9qAxUY9yidYHVo21h_xZ_PQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdfaor2vWCIvbP_RCOAaP-sVdL9qAxUY9yidYHVo21h_xZ_PQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdfaor2vWCIvbP_RCOAaP-sVdL9qAxUY9yidYHVo21h_xZ_PQ/viewform


   
 

   
 

ФФМК протокол № 9 від 

17.03.2021. 

 
Рішення: 

Активізувати 

просвітницьку  роботу 

щодо норм “Положення 

про запобігання та 

виявлення академічного 

плагіату в наукових 

працях науково-

педагогічних 

працівників та 

здобувачів вищої освіти 

МДУ”, “Етичного 

кодексу МДУ” 

   

Структура та 

зміст ОП 

НПП кафедри 

соціальних 

комунікацій 

Зміни у структурі та 

змісті навчальних 

дисциплін. 

1. Участь професора С.В. 

Безчотнікової у засіданні Науково-

методичної ради Міністерства освіти і 

науки України (онлайн засіданні 

Науково-методичної ради 

Міністерства освіти і науки України, 

що відбудеться 11 лютого 2021 року з 

10.00 до 14.00 на базі Державної 

установи «Науково-методичний центр 

вищої та фахової передвищої освіти»). 

 

2. Участь професора С.В. 

Безчотнікової у процесі підготовки до 

затвердження, рецензування проєкту 

Стандарту вищої освіти за 

спеціальністю 061 Журналістика для 

ОС «Магістр». 

 

3. Участь у координаційній онлайн-

нараді з розробки просвітницьких 

курсів із медіаграмотності у рамках 

реалізації міжнародного проєкту 

Еразмус+ DESTIN «Журналістська 

освіта задля демократії в Україні: 

Протокол засідання 

кафедри СК від 

20.01.2021№8. протокол 

засідання науково-

методичної комісії 

ФФМК протокол № 6 від 

15.03.2021; рішення 

вченої ради ФФМК 

протокол № 9 від 

17.03.2021). 

 

Рішення:  

Оновлення та 

модернізація змісту 

навчальних дисциплін. 



   
 

   
 

розробка стандартів, доброчесність та 

професіоналізм» 

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

ickikh_onlajn_kursiv_z_mediagramotno

sti_kafedra_socialnikh_komunikacij_md

u_realizovue_cili_mizhnarodnogo_proe

ktu_erazmus/2020-11-27-3760 

Журналістика 

 

Перший 

(бакалаврський) 

рівень 

Вялкова І. О., к.н.з 

соц.ком. 

2020-2021 н.р. Якість навчання 

та викладання 

Здобувачі вищої 

освіти за ОПП 

(анкетування), 

куратор 

академічної групи 

Андреєва Н.В. 

(підбиття 

підсумків), НПП 

кафедри 

соціальних 

комунікацій 

(обговорення 

результатів), 

роботодавці , 

1. Опитування.   

2. Узагальнення та 

аналіз отриманих 

результатів.  

3. Обговорення 

результатів.  

4. Формулювання 

рекомендацій щодо 

підвищення рівня 

якості навчання та 

викладання.  

5. Зміни у змісті 

навчальних 

дисциплін. 

1. Анкетування ЗВО 

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

pQLSeQZ3xdnxDG-

Hj67F2apvoBoVk_5qRCzx7dd6OsYI3j

WdIDwQ/viewform 

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

pQLScnox46vHjDimFVOOwM7suKka9

n9kS1FGe7RY75Pussm6Ws-

g/viewform 

2. Опитування здобувачів вищої 

освіти щодо якості викладання 

навчальних дисциплін ОП (відповідно 

до Положення про організацію та 

проведення опитувань стейкхолдерів 

в Маріупольському державному 

університеті. 

3. Анкетування роботодавців 

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

pQLSdfaor2vWCIvbP_RCOAaP-

sVdL9qAxUY9yidYHVo21h_xZ_PQ/vi

ewform 

4. Організація співпраці з 

випускниками спеціальності 

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

urnalisti_obgovorili_sekreti_universalno

sti_profesiji_z_vipuskniceju_gannoju_pr

okopenko/2020-11-10-122 

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

stka_i_vipusknicja_specialnosti_zhurnali

stika_mdu_podililasja_profesijnim_dosv

idom_iz_studentami/2020-12-08-136 

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

i_studenti_obgovorili_vimogi_do_novin

Рішення Вченої ради 

МДУ від 26. 12. 2019 № 

5 про внесення змін та 

затвердження освітньо-

професійних програм і 

навчальних планів 

відповідно до 

затверджених 

стандартів вищої освіти: 

Журналістика та 

соціальна комунікація – 

з 2020-2021 н.р. 

(перший 

(бакалаврський) рівень 

вищої освіти).  
 

Оновлення та 

модернізація 

навчальних дисциплін 

(протокол засідання 

кафедри СК від 

20.01.2021№8; протокол 

засідання науково-

методичної комісії 

ФФМК протокол № 6 

від 15.03.2021; протокол 

засідання науково-

методичної комісії 

ФФМК протокол № 9 

від 14.05.2021; рішення 

вченої ради ФФМК 

протокол № 9 від 

17.03.2021). 

http://mdu.in.ua/news/rozrobka_prosvitnickikh_onlajn_kursiv_z_mediagramotnosti_kafedra_socialnikh_komunikacij_mdu_realizovue_cili_mizhnarodnogo_proektu_erazmus/2020-11-27-3760
http://mdu.in.ua/news/rozrobka_prosvitnickikh_onlajn_kursiv_z_mediagramotnosti_kafedra_socialnikh_komunikacij_mdu_realizovue_cili_mizhnarodnogo_proektu_erazmus/2020-11-27-3760
http://mdu.in.ua/news/rozrobka_prosvitnickikh_onlajn_kursiv_z_mediagramotnosti_kafedra_socialnikh_komunikacij_mdu_realizovue_cili_mizhnarodnogo_proektu_erazmus/2020-11-27-3760
http://mdu.in.ua/news/rozrobka_prosvitnickikh_onlajn_kursiv_z_mediagramotnosti_kafedra_socialnikh_komunikacij_mdu_realizovue_cili_mizhnarodnogo_proektu_erazmus/2020-11-27-3760
http://mdu.in.ua/news/rozrobka_prosvitnickikh_onlajn_kursiv_z_mediagramotnosti_kafedra_socialnikh_komunikacij_mdu_realizovue_cili_mizhnarodnogo_proektu_erazmus/2020-11-27-3760
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeQZ3xdnxDG-Hj67F2apvoBoVk_5qRCzx7dd6OsYI3jWdIDwQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeQZ3xdnxDG-Hj67F2apvoBoVk_5qRCzx7dd6OsYI3jWdIDwQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeQZ3xdnxDG-Hj67F2apvoBoVk_5qRCzx7dd6OsYI3jWdIDwQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeQZ3xdnxDG-Hj67F2apvoBoVk_5qRCzx7dd6OsYI3jWdIDwQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScnox46vHjDimFVOOwM7suKka9n9kS1FGe7RY75Pussm6Ws-g/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScnox46vHjDimFVOOwM7suKka9n9kS1FGe7RY75Pussm6Ws-g/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScnox46vHjDimFVOOwM7suKka9n9kS1FGe7RY75Pussm6Ws-g/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScnox46vHjDimFVOOwM7suKka9n9kS1FGe7RY75Pussm6Ws-g/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdfaor2vWCIvbP_RCOAaP-sVdL9qAxUY9yidYHVo21h_xZ_PQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdfaor2vWCIvbP_RCOAaP-sVdL9qAxUY9yidYHVo21h_xZ_PQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdfaor2vWCIvbP_RCOAaP-sVdL9qAxUY9yidYHVo21h_xZ_PQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdfaor2vWCIvbP_RCOAaP-sVdL9qAxUY9yidYHVo21h_xZ_PQ/viewform
http://phmc.mdu.in.ua/news/studenti_zhurnalisti_obgovorili_sekreti_universalnosti_profesiji_z_vipuskniceju_gannoju_prokopenko/2020-11-10-122
http://phmc.mdu.in.ua/news/studenti_zhurnalisti_obgovorili_sekreti_universalnosti_profesiji_z_vipuskniceju_gannoju_prokopenko/2020-11-10-122
http://phmc.mdu.in.ua/news/studenti_zhurnalisti_obgovorili_sekreti_universalnosti_profesiji_z_vipuskniceju_gannoju_prokopenko/2020-11-10-122
http://phmc.mdu.in.ua/news/studenti_zhurnalisti_obgovorili_sekreti_universalnosti_profesiji_z_vipuskniceju_gannoju_prokopenko/2020-11-10-122
http://phmc.mdu.in.ua/news/telezhurnalistka_i_vipusknicja_specialnosti_zhurnalistika_mdu_podililasja_profesijnim_dosvidom_iz_studentami/2020-12-08-136
http://phmc.mdu.in.ua/news/telezhurnalistka_i_vipusknicja_specialnosti_zhurnalistika_mdu_podililasja_profesijnim_dosvidom_iz_studentami/2020-12-08-136
http://phmc.mdu.in.ua/news/telezhurnalistka_i_vipusknicja_specialnosti_zhurnalistika_mdu_podililasja_profesijnim_dosvidom_iz_studentami/2020-12-08-136
http://phmc.mdu.in.ua/news/telezhurnalistka_i_vipusknicja_specialnosti_zhurnalistika_mdu_podililasja_profesijnim_dosvidom_iz_studentami/2020-12-08-136
http://phmc.mdu.in.ua/news/u_pres_klubi_studenti_obgovorili_vimogi_do_novin_z_zhurnalistkoju_annoju_khizhnikovoju/2020-12-15-138
http://phmc.mdu.in.ua/news/u_pres_klubi_studenti_obgovorili_vimogi_do_novin_z_zhurnalistkoju_annoju_khizhnikovoju/2020-12-15-138


   
 

   
 

_z_zhurnalistkoju_annoju_khizhnikovoj

u/2020-12-15-138 

5. Апгрейд змісту навчальних 

дисциплін (оновлення РПНД, КНМЗНД, 

розробка дистанційних курсів та ін.). 
6. Впровадження дуальної освіти (в 

межах телевізійного та радіофаху) 

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

ta_z_zhurnalistiki_za_proektom_destin_

studenti_praktikujutsja_na_telekanali_m

ariupolske_telebachennja/2020-10-07-

103 

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

pecialnosti_zhurnalistika_pochala_vesti

_rankove_shou_nazhivo/2021-03-03-

166  

7. Участь у проєкті «MediaHub» за 

підтримки Фонду розвитку ЗМІ 

Посольства США в Україні  

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

_mariupoli_jaki_pljusi_i_shho_dast_mo

lodi_mista_vidpovidae_kerivnik_proekt

u_svitlana_bezchotnikova/2020-10-15-

108 

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

urnalisti_mdu_rozpovili_shho_dumajut_

pro_novij_proekt_mediahub/2020-10-

23-111 

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

o_mozhlivosti_destin_evropejski_media

eksperti_vikladatimut_studentam_mariu

polja/2020-11-06-120   

8. Тренінг в рамках проєкту 

«MediaHub» на тему «Журналістські 

розслідування: методи, інструменти, 

безпека», медіа-тренер, старший 

радник з питань медіа Internews 

Network, член Ради директорів 

глобальної мережі журналістів-

розслідувачів GIJN Олег Хоменок 

 

http://phmc.mdu.in.ua/news/u_pres_klubi_studenti_obgovorili_vimogi_do_novin_z_zhurnalistkoju_annoju_khizhnikovoju/2020-12-15-138
http://phmc.mdu.in.ua/news/u_pres_klubi_studenti_obgovorili_vimogi_do_novin_z_zhurnalistkoju_annoju_khizhnikovoju/2020-12-15-138
http://phmc.mdu.in.ua/news/dualna_osvita_z_zhurnalistiki_za_proektom_destin_studenti_praktikujutsja_na_telekanali_mariupolske_telebachennja/2020-10-07-103
http://phmc.mdu.in.ua/news/dualna_osvita_z_zhurnalistiki_za_proektom_destin_studenti_praktikujutsja_na_telekanali_mariupolske_telebachennja/2020-10-07-103
http://phmc.mdu.in.ua/news/dualna_osvita_z_zhurnalistiki_za_proektom_destin_studenti_praktikujutsja_na_telekanali_mariupolske_telebachennja/2020-10-07-103
http://phmc.mdu.in.ua/news/dualna_osvita_z_zhurnalistiki_za_proektom_destin_studenti_praktikujutsja_na_telekanali_mariupolske_telebachennja/2020-10-07-103
http://phmc.mdu.in.ua/news/dualna_osvita_z_zhurnalistiki_za_proektom_destin_studenti_praktikujutsja_na_telekanali_mariupolske_telebachennja/2020-10-07-103
http://phmc.mdu.in.ua/news/studentka_specialnosti_zhurnalistika_pochala_vesti_rankove_shou_nazhivo/2021-03-03-166
http://phmc.mdu.in.ua/news/studentka_specialnosti_zhurnalistika_pochala_vesti_rankove_shou_nazhivo/2021-03-03-166
http://phmc.mdu.in.ua/news/studentka_specialnosti_zhurnalistika_pochala_vesti_rankove_shou_nazhivo/2021-03-03-166
http://phmc.mdu.in.ua/news/studentka_specialnosti_zhurnalistika_pochala_vesti_rankove_shou_nazhivo/2021-03-03-166
http://phmc.mdu.in.ua/news/mediahub_v_mariupoli_jaki_pljusi_i_shho_dast_molodi_mista_vidpovidae_kerivnik_proektu_svitlana_bezchotnikova/2020-10-15-108
http://phmc.mdu.in.ua/news/mediahub_v_mariupoli_jaki_pljusi_i_shho_dast_molodi_mista_vidpovidae_kerivnik_proektu_svitlana_bezchotnikova/2020-10-15-108
http://phmc.mdu.in.ua/news/mediahub_v_mariupoli_jaki_pljusi_i_shho_dast_molodi_mista_vidpovidae_kerivnik_proektu_svitlana_bezchotnikova/2020-10-15-108
http://phmc.mdu.in.ua/news/mediahub_v_mariupoli_jaki_pljusi_i_shho_dast_molodi_mista_vidpovidae_kerivnik_proektu_svitlana_bezchotnikova/2020-10-15-108
http://phmc.mdu.in.ua/news/mediahub_v_mariupoli_jaki_pljusi_i_shho_dast_molodi_mista_vidpovidae_kerivnik_proektu_svitlana_bezchotnikova/2020-10-15-108
http://phmc.mdu.in.ua/news/studenti_zhurnalisti_mdu_rozpovili_shho_dumajut_pro_novij_proekt_mediahub/2020-10-23-111
http://phmc.mdu.in.ua/news/studenti_zhurnalisti_mdu_rozpovili_shho_dumajut_pro_novij_proekt_mediahub/2020-10-23-111
http://phmc.mdu.in.ua/news/studenti_zhurnalisti_mdu_rozpovili_shho_dumajut_pro_novij_proekt_mediahub/2020-10-23-111
http://phmc.mdu.in.ua/news/studenti_zhurnalisti_mdu_rozpovili_shho_dumajut_pro_novij_proekt_mediahub/2020-10-23-111
http://phmc.mdu.in.ua/news/rozshirjuemo_mozhlivosti_destin_evropejski_mediaeksperti_vikladatimut_studentam_mariupolja/2020-11-06-120
http://phmc.mdu.in.ua/news/rozshirjuemo_mozhlivosti_destin_evropejski_mediaeksperti_vikladatimut_studentam_mariupolja/2020-11-06-120
http://phmc.mdu.in.ua/news/rozshirjuemo_mozhlivosti_destin_evropejski_mediaeksperti_vikladatimut_studentam_mariupolja/2020-11-06-120
http://phmc.mdu.in.ua/news/rozshirjuemo_mozhlivosti_destin_evropejski_mediaeksperti_vikladatimut_studentam_mariupolja/2020-11-06-120


   
 

   
 

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

dia_trener_rozpovist_molodi_mariupolj

a_pro_zhurnalistski_rozsliduvannja/202

0-10-29-115 

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

shov_trening_olega_khomenka_pro_zhu

rnalistski_rozsliduvannja_v_ramkakh_pr

oektu_mediahub/2020-11-17-124 

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

denti_mdu_projshli_trening_iz_zhurnali

stskikh_rozsliduvan_u_ramkakh_proekt

u_mediahub/2020-11-17-3750  

https://news.guru.ua/news/627723/Stude

ntam_MGU_prepodajut_veduschie_ukra

inskie_media_trenery.html  

https://www.0629.com.ua/news/294266

6/kak-skoro-v-mariupole-poavatsa-

professionalnye-zurnalisty-

rassledovateli  

https://mariupolfm.com.ua/2020/11/18/s

tudentam-mariupolskogo-

gosudarstvennogo-universiteta-

prepodayut-vedushhie-ukrainskie-

media-trenery/  

9. Майстер-клас директорки 

Європейської Асоціації підготовки 

журналістів (EJTA), менеджерки 

проєкту EUfactcheck, міжнародної 

координаторки програм для 

журналістів Наді Вісcерс на тему 

«EUfactcheck: загальноєвропейський 

проєкт: ефективність, фактчекінг, 

етика» в рамках проєкту «MediaHub» 

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

o_krashhi_evropejski_praktiki_proekt_e

ufactchek_evropejskoji_asociaciji_pidgo

tovki_zhurnalistiv_ejta_vidkrivsja_dlja_

ukrajinskikh_zvo/2020-11-25-130  

http://www.destin-

project.info/expanding-the-possibilities-

http://phmc.mdu.in.ua/news/vidomij_media_trener_rozpovist_molodi_mariupolja_pro_zhurnalistski_rozsliduvannja/2020-10-29-115
http://phmc.mdu.in.ua/news/vidomij_media_trener_rozpovist_molodi_mariupolja_pro_zhurnalistski_rozsliduvannja/2020-10-29-115
http://phmc.mdu.in.ua/news/vidomij_media_trener_rozpovist_molodi_mariupolja_pro_zhurnalistski_rozsliduvannja/2020-10-29-115
http://phmc.mdu.in.ua/news/vidomij_media_trener_rozpovist_molodi_mariupolja_pro_zhurnalistski_rozsliduvannja/2020-10-29-115
http://phmc.mdu.in.ua/news/v_mdu_projshov_trening_olega_khomenka_pro_zhurnalistski_rozsliduvannja_v_ramkakh_proektu_mediahub/2020-11-17-124
http://phmc.mdu.in.ua/news/v_mdu_projshov_trening_olega_khomenka_pro_zhurnalistski_rozsliduvannja_v_ramkakh_proektu_mediahub/2020-11-17-124
http://phmc.mdu.in.ua/news/v_mdu_projshov_trening_olega_khomenka_pro_zhurnalistski_rozsliduvannja_v_ramkakh_proektu_mediahub/2020-11-17-124
http://phmc.mdu.in.ua/news/v_mdu_projshov_trening_olega_khomenka_pro_zhurnalistski_rozsliduvannja_v_ramkakh_proektu_mediahub/2020-11-17-124
http://mdu.in.ua/news/vikladachi_ta_studenti_mdu_projshli_trening_iz_zhurnalistskikh_rozsliduvan_u_ramkakh_proektu_mediahub/2020-11-17-3750
http://mdu.in.ua/news/vikladachi_ta_studenti_mdu_projshli_trening_iz_zhurnalistskikh_rozsliduvan_u_ramkakh_proektu_mediahub/2020-11-17-3750
http://mdu.in.ua/news/vikladachi_ta_studenti_mdu_projshli_trening_iz_zhurnalistskikh_rozsliduvan_u_ramkakh_proektu_mediahub/2020-11-17-3750
http://mdu.in.ua/news/vikladachi_ta_studenti_mdu_projshli_trening_iz_zhurnalistskikh_rozsliduvan_u_ramkakh_proektu_mediahub/2020-11-17-3750
https://news.guru.ua/news/627723/Studentam_MGU_prepodajut_veduschie_ukrainskie_media_trenery.html
https://news.guru.ua/news/627723/Studentam_MGU_prepodajut_veduschie_ukrainskie_media_trenery.html
https://news.guru.ua/news/627723/Studentam_MGU_prepodajut_veduschie_ukrainskie_media_trenery.html
https://www.0629.com.ua/news/2942666/kak-skoro-v-mariupole-poavatsa-professionalnye-zurnalisty-rassledovateli
https://www.0629.com.ua/news/2942666/kak-skoro-v-mariupole-poavatsa-professionalnye-zurnalisty-rassledovateli
https://www.0629.com.ua/news/2942666/kak-skoro-v-mariupole-poavatsa-professionalnye-zurnalisty-rassledovateli
https://www.0629.com.ua/news/2942666/kak-skoro-v-mariupole-poavatsa-professionalnye-zurnalisty-rassledovateli
https://mariupolfm.com.ua/2020/11/18/studentam-mariupolskogo-gosudarstvennogo-universiteta-prepodayut-vedushhie-ukrainskie-media-trenery/
https://mariupolfm.com.ua/2020/11/18/studentam-mariupolskogo-gosudarstvennogo-universiteta-prepodayut-vedushhie-ukrainskie-media-trenery/
https://mariupolfm.com.ua/2020/11/18/studentam-mariupolskogo-gosudarstvennogo-universiteta-prepodayut-vedushhie-ukrainskie-media-trenery/
https://mariupolfm.com.ua/2020/11/18/studentam-mariupolskogo-gosudarstvennogo-universiteta-prepodayut-vedushhie-ukrainskie-media-trenery/
https://mariupolfm.com.ua/2020/11/18/studentam-mariupolskogo-gosudarstvennogo-universiteta-prepodayut-vedushhie-ukrainskie-media-trenery/
http://phmc.mdu.in.ua/news/poshirjuemo_krashhi_evropejski_praktiki_proekt_eufactchek_evropejskoji_asociaciji_pidgotovki_zhurnalistiv_ejta_vidkrivsja_dlja_ukrajinskikh_zvo/2020-11-25-130
http://phmc.mdu.in.ua/news/poshirjuemo_krashhi_evropejski_praktiki_proekt_eufactchek_evropejskoji_asociaciji_pidgotovki_zhurnalistiv_ejta_vidkrivsja_dlja_ukrajinskikh_zvo/2020-11-25-130
http://phmc.mdu.in.ua/news/poshirjuemo_krashhi_evropejski_praktiki_proekt_eufactchek_evropejskoji_asociaciji_pidgotovki_zhurnalistiv_ejta_vidkrivsja_dlja_ukrajinskikh_zvo/2020-11-25-130
http://phmc.mdu.in.ua/news/poshirjuemo_krashhi_evropejski_praktiki_proekt_eufactchek_evropejskoji_asociaciji_pidgotovki_zhurnalistiv_ejta_vidkrivsja_dlja_ukrajinskikh_zvo/2020-11-25-130
http://phmc.mdu.in.ua/news/poshirjuemo_krashhi_evropejski_praktiki_proekt_eufactchek_evropejskoji_asociaciji_pidgotovki_zhurnalistiv_ejta_vidkrivsja_dlja_ukrajinskikh_zvo/2020-11-25-130
http://www.destin-project.info/expanding-the-possibilities-of-the-destin-project-in-mariupol-state-university-students-study-the-best-european-practices/
http://www.destin-project.info/expanding-the-possibilities-of-the-destin-project-in-mariupol-state-university-students-study-the-best-european-practices/


   
 

   
 

 

of-the-destin-project-in-mariupol-state-

university-students-study-the-best-

european-practices/  

http://www.destin-

project.info/rozshyryuyemo-

mozhlyvosti-proektu-destin/  

http://news.guru.ua/news/628054/Proekt

_MEDIAHUB_obedinil_Ukrainu_dlja_i

zuchenija_luchshikh_evropejskikh_prak

tik.html  

https://www.0629.com.ua/news/295119

7/proekt-mediahub-obedinil-ukrainu-

dla-izucenia-lucsih-evropejskih-praktik  

https://mariupolfm.com.ua/2020/11/26/p

roekt-mediahub-obedinil-ukrainu-dlya-

izucheniya-luchshih-evropejskih-

praktik/  

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

hhi_evropejski_praktiki_vikladachi_ta_s

tudenti_mdu_vzjali_uchast_u_treningu_

vid_media_ekspertki_nadi_viscers/2020

-11-26-

3759?fbclid=IwAR2gxdGljVqURGOvx

CzclKbD2hfS37XdknHxECN877emGP

xJNqUzQXi9Vio   

10. Круглий стіл «Основні компетенції 

майбутнього фахівця за спеціальністю 

061 "Журналістика"» 

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

socialnikh_komunikacij_vidbuvsja_krug

lij_stil_z_pitan_pidgotovki_majbutnikh_

zhurnalistiv/2020-12-29-141  

9. Міжкафедральний науково-

практичний семінар щодо 

використання веб- та інтернет- 

технологій та сервісів у навчальному 

процесі в умовах карантину 

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

_filologiji_ta_masovikh_komunikacij_vi

http://www.destin-project.info/expanding-the-possibilities-of-the-destin-project-in-mariupol-state-university-students-study-the-best-european-practices/
http://www.destin-project.info/expanding-the-possibilities-of-the-destin-project-in-mariupol-state-university-students-study-the-best-european-practices/
http://www.destin-project.info/expanding-the-possibilities-of-the-destin-project-in-mariupol-state-university-students-study-the-best-european-practices/
http://www.destin-project.info/rozshyryuyemo-mozhlyvosti-proektu-destin/
http://www.destin-project.info/rozshyryuyemo-mozhlyvosti-proektu-destin/
http://www.destin-project.info/rozshyryuyemo-mozhlyvosti-proektu-destin/
http://news.guru.ua/news/628054/Proekt_MEDIAHUB_obedinil_Ukrainu_dlja_izuchenija_luchshikh_evropejskikh_praktik.html
http://news.guru.ua/news/628054/Proekt_MEDIAHUB_obedinil_Ukrainu_dlja_izuchenija_luchshikh_evropejskikh_praktik.html
http://news.guru.ua/news/628054/Proekt_MEDIAHUB_obedinil_Ukrainu_dlja_izuchenija_luchshikh_evropejskikh_praktik.html
http://news.guru.ua/news/628054/Proekt_MEDIAHUB_obedinil_Ukrainu_dlja_izuchenija_luchshikh_evropejskikh_praktik.html
https://www.0629.com.ua/news/2951197/proekt-mediahub-obedinil-ukrainu-dla-izucenia-lucsih-evropejskih-praktik
https://www.0629.com.ua/news/2951197/proekt-mediahub-obedinil-ukrainu-dla-izucenia-lucsih-evropejskih-praktik
https://www.0629.com.ua/news/2951197/proekt-mediahub-obedinil-ukrainu-dla-izucenia-lucsih-evropejskih-praktik
https://mariupolfm.com.ua/2020/11/26/proekt-mediahub-obedinil-ukrainu-dlya-izucheniya-luchshih-evropejskih-praktik/
https://mariupolfm.com.ua/2020/11/26/proekt-mediahub-obedinil-ukrainu-dlya-izucheniya-luchshih-evropejskih-praktik/
https://mariupolfm.com.ua/2020/11/26/proekt-mediahub-obedinil-ukrainu-dlya-izucheniya-luchshih-evropejskih-praktik/
https://mariupolfm.com.ua/2020/11/26/proekt-mediahub-obedinil-ukrainu-dlya-izucheniya-luchshih-evropejskih-praktik/
http://mdu.in.ua/news/poshirjuemo_krashhi_evropejski_praktiki_vikladachi_ta_studenti_mdu_vzjali_uchast_u_treningu_vid_media_ekspertki_nadi_viscers/2020-11-26-3759?fbclid=IwAR2gxdGljVqURGOvxCzclKbD2hfS37XdknHxECN877emGPxJNqUzQXi9Vio
http://mdu.in.ua/news/poshirjuemo_krashhi_evropejski_praktiki_vikladachi_ta_studenti_mdu_vzjali_uchast_u_treningu_vid_media_ekspertki_nadi_viscers/2020-11-26-3759?fbclid=IwAR2gxdGljVqURGOvxCzclKbD2hfS37XdknHxECN877emGPxJNqUzQXi9Vio
http://mdu.in.ua/news/poshirjuemo_krashhi_evropejski_praktiki_vikladachi_ta_studenti_mdu_vzjali_uchast_u_treningu_vid_media_ekspertki_nadi_viscers/2020-11-26-3759?fbclid=IwAR2gxdGljVqURGOvxCzclKbD2hfS37XdknHxECN877emGPxJNqUzQXi9Vio
http://mdu.in.ua/news/poshirjuemo_krashhi_evropejski_praktiki_vikladachi_ta_studenti_mdu_vzjali_uchast_u_treningu_vid_media_ekspertki_nadi_viscers/2020-11-26-3759?fbclid=IwAR2gxdGljVqURGOvxCzclKbD2hfS37XdknHxECN877emGPxJNqUzQXi9Vio
http://mdu.in.ua/news/poshirjuemo_krashhi_evropejski_praktiki_vikladachi_ta_studenti_mdu_vzjali_uchast_u_treningu_vid_media_ekspertki_nadi_viscers/2020-11-26-3759?fbclid=IwAR2gxdGljVqURGOvxCzclKbD2hfS37XdknHxECN877emGPxJNqUzQXi9Vio
http://mdu.in.ua/news/poshirjuemo_krashhi_evropejski_praktiki_vikladachi_ta_studenti_mdu_vzjali_uchast_u_treningu_vid_media_ekspertki_nadi_viscers/2020-11-26-3759?fbclid=IwAR2gxdGljVqURGOvxCzclKbD2hfS37XdknHxECN877emGPxJNqUzQXi9Vio
http://mdu.in.ua/news/poshirjuemo_krashhi_evropejski_praktiki_vikladachi_ta_studenti_mdu_vzjali_uchast_u_treningu_vid_media_ekspertki_nadi_viscers/2020-11-26-3759?fbclid=IwAR2gxdGljVqURGOvxCzclKbD2hfS37XdknHxECN877emGPxJNqUzQXi9Vio
http://mdu.in.ua/news/poshirjuemo_krashhi_evropejski_praktiki_vikladachi_ta_studenti_mdu_vzjali_uchast_u_treningu_vid_media_ekspertki_nadi_viscers/2020-11-26-3759?fbclid=IwAR2gxdGljVqURGOvxCzclKbD2hfS37XdknHxECN877emGPxJNqUzQXi9Vio
http://phmc.mdu.in.ua/news/na_kafedri_socialnikh_komunikacij_vidbuvsja_kruglij_stil_z_pitan_pidgotovki_majbutnikh_zhurnalistiv/2020-12-29-141
http://phmc.mdu.in.ua/news/na_kafedri_socialnikh_komunikacij_vidbuvsja_kruglij_stil_z_pitan_pidgotovki_majbutnikh_zhurnalistiv/2020-12-29-141
http://phmc.mdu.in.ua/news/na_kafedri_socialnikh_komunikacij_vidbuvsja_kruglij_stil_z_pitan_pidgotovki_majbutnikh_zhurnalistiv/2020-12-29-141
http://phmc.mdu.in.ua/news/na_kafedri_socialnikh_komunikacij_vidbuvsja_kruglij_stil_z_pitan_pidgotovki_majbutnikh_zhurnalistiv/2020-12-29-141
http://phmc.mdu.in.ua/news/na_fakulteti_filologiji_ta_masovikh_komunikacij_vidbuvsja_mizhkafedralnij_naukovo_praktichnij_seminar/2021-01-13-143
http://phmc.mdu.in.ua/news/na_fakulteti_filologiji_ta_masovikh_komunikacij_vidbuvsja_mizhkafedralnij_naukovo_praktichnij_seminar/2021-01-13-143


   
 

   
 

 

dbuvsja_mizhkafedralnij_naukovo_prak

tichnij_seminar/2021-01-13-143  

10. Майстер-клас Ліззі Пауелл, 

старшої викладачки з кіно, 

телебачення і цифрового виробництва 

Університету Бат Спа (Велика 

Британія), "Мобільна журналістика" в 

рамках проєкту «MediaHub» 

http://phmc.mdu.in.ua/news/anons/2021-

01-29-148  

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

_mobilnoji_zhurnalistiki_dlja_molodi/2

021-02-05-156  

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

_zakhodi_poednali_mizhnarodni_proekt

i_mdu_destin_ta_mediahub_v_mdu_pro

jshov_majster_klas_lizzi_pauell_mobiln

a_zhurnalistika/2021-02-11-159  

http://www.destin-project.info/lizzi-

pauell-podilylasya-dosvidom-roboty-na-

bbc-z-mobilnoyi-zhurnalistyky/  

http://www.destin-

project.info/cooperation-for-innovation-

lizzie-powell-shared-her-experience-for-

bbc-in-mobile-journalism/  

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

bilna_zhurnalistika_lizzi_pauell_ob_edn

av_mizhnarodni_proekti_mdu_destin_ta

_mediahub/2021-02-12-3812 

http://news.guru.ua/news/630809/TRK_

%E2%80%9CEvrostudija%E2%80%9D

_stiraet_granicy_onlajn_majster_klass_o

bedinil_Ukrainu_v_Velikobritaniju.html  

https://mariupolfm.com.ua/2021/02/12/tr

k-evrostudiya-stiraet-granitsy-onlajn-

majster-klass-obedinil-ukrainu-v-

velikobritaniyu/  

https://www.0629.com.ua/news/302262

7/mariupol-gorod-vozmoznostej-kak-v-

http://phmc.mdu.in.ua/news/na_fakulteti_filologiji_ta_masovikh_komunikacij_vidbuvsja_mizhkafedralnij_naukovo_praktichnij_seminar/2021-01-13-143
http://phmc.mdu.in.ua/news/na_fakulteti_filologiji_ta_masovikh_komunikacij_vidbuvsja_mizhkafedralnij_naukovo_praktichnij_seminar/2021-01-13-143
http://phmc.mdu.in.ua/news/anons/2021-01-29-148
http://phmc.mdu.in.ua/news/anons/2021-01-29-148
http://phmc.mdu.in.ua/news/znachennja_mobilnoji_zhurnalistiki_dlja_molodi/2021-02-05-156
http://phmc.mdu.in.ua/news/znachennja_mobilnoji_zhurnalistiki_dlja_molodi/2021-02-05-156
http://phmc.mdu.in.ua/news/znachennja_mobilnoji_zhurnalistiki_dlja_molodi/2021-02-05-156
http://phmc.mdu.in.ua/news/prosvitnicki_zakhodi_poednali_mizhnarodni_proekti_mdu_destin_ta_mediahub_v_mdu_projshov_majster_klas_lizzi_pauell_mobilna_zhurnalistika/2021-02-11-159
http://phmc.mdu.in.ua/news/prosvitnicki_zakhodi_poednali_mizhnarodni_proekti_mdu_destin_ta_mediahub_v_mdu_projshov_majster_klas_lizzi_pauell_mobilna_zhurnalistika/2021-02-11-159
http://phmc.mdu.in.ua/news/prosvitnicki_zakhodi_poednali_mizhnarodni_proekti_mdu_destin_ta_mediahub_v_mdu_projshov_majster_klas_lizzi_pauell_mobilna_zhurnalistika/2021-02-11-159
http://phmc.mdu.in.ua/news/prosvitnicki_zakhodi_poednali_mizhnarodni_proekti_mdu_destin_ta_mediahub_v_mdu_projshov_majster_klas_lizzi_pauell_mobilna_zhurnalistika/2021-02-11-159
http://phmc.mdu.in.ua/news/prosvitnicki_zakhodi_poednali_mizhnarodni_proekti_mdu_destin_ta_mediahub_v_mdu_projshov_majster_klas_lizzi_pauell_mobilna_zhurnalistika/2021-02-11-159
http://www.destin-project.info/lizzi-pauell-podilylasya-dosvidom-roboty-na-bbc-z-mobilnoyi-zhurnalistyky/
http://www.destin-project.info/lizzi-pauell-podilylasya-dosvidom-roboty-na-bbc-z-mobilnoyi-zhurnalistyky/
http://www.destin-project.info/lizzi-pauell-podilylasya-dosvidom-roboty-na-bbc-z-mobilnoyi-zhurnalistyky/
http://www.destin-project.info/cooperation-for-innovation-lizzie-powell-shared-her-experience-for-bbc-in-mobile-journalism/
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http://www.destin-project.info/cooperation-for-innovation-lizzie-powell-shared-her-experience-for-bbc-in-mobile-journalism/
http://www.destin-project.info/cooperation-for-innovation-lizzie-powell-shared-her-experience-for-bbc-in-mobile-journalism/
http://mdu.in.ua/news/majster_klas_mobilna_zhurnalistika_lizzi_pauell_ob_ednav_mizhnarodni_proekti_mdu_destin_ta_mediahub/2021-02-12-3812
http://mdu.in.ua/news/majster_klas_mobilna_zhurnalistika_lizzi_pauell_ob_ednav_mizhnarodni_proekti_mdu_destin_ta_mediahub/2021-02-12-3812
http://mdu.in.ua/news/majster_klas_mobilna_zhurnalistika_lizzi_pauell_ob_ednav_mizhnarodni_proekti_mdu_destin_ta_mediahub/2021-02-12-3812
http://mdu.in.ua/news/majster_klas_mobilna_zhurnalistika_lizzi_pauell_ob_ednav_mizhnarodni_proekti_mdu_destin_ta_mediahub/2021-02-12-3812
http://news.guru.ua/news/630809/TRK_%E2%80%9CEvrostudija%E2%80%9D_stiraet_granicy_onlajn_majster_klass_obedinil_Ukrainu_v_Velikobritaniju.html
http://news.guru.ua/news/630809/TRK_%E2%80%9CEvrostudija%E2%80%9D_stiraet_granicy_onlajn_majster_klass_obedinil_Ukrainu_v_Velikobritaniju.html
http://news.guru.ua/news/630809/TRK_%E2%80%9CEvrostudija%E2%80%9D_stiraet_granicy_onlajn_majster_klass_obedinil_Ukrainu_v_Velikobritaniju.html
http://news.guru.ua/news/630809/TRK_%E2%80%9CEvrostudija%E2%80%9D_stiraet_granicy_onlajn_majster_klass_obedinil_Ukrainu_v_Velikobritaniju.html
https://mariupolfm.com.ua/2021/02/12/trk-evrostudiya-stiraet-granitsy-onlajn-majster-klass-obedinil-ukrainu-v-velikobritaniyu/
https://mariupolfm.com.ua/2021/02/12/trk-evrostudiya-stiraet-granitsy-onlajn-majster-klass-obedinil-ukrainu-v-velikobritaniyu/
https://mariupolfm.com.ua/2021/02/12/trk-evrostudiya-stiraet-granitsy-onlajn-majster-klass-obedinil-ukrainu-v-velikobritaniyu/
https://mariupolfm.com.ua/2021/02/12/trk-evrostudiya-stiraet-granitsy-onlajn-majster-klass-obedinil-ukrainu-v-velikobritaniyu/
https://www.0629.com.ua/news/3022627/mariupol-gorod-vozmoznostej-kak-v-mgu-soversenstvuut-prakticeskuu-podgotovku-zurnalistov
https://www.0629.com.ua/news/3022627/mariupol-gorod-vozmoznostej-kak-v-mgu-soversenstvuut-prakticeskuu-podgotovku-zurnalistov


   
 

   
 

mgu-soversenstvuut-prakticeskuu-

podgotovku-zurnalistov  

11. Конкурс на кращий матеріал про 

розвиток регіону «Донеччина: 

територія перспектив» в рамках 

проєкту «MediaHub» 

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

_studenti_zmagatimutsja_za_stvorennja

_krashhogo_zhurnalistskogo_materialu_

pro_doneckij_region/2021-02-01-150  

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

kurs_na_krashhij_material_pro_rozvitok

_regionu_donechchina_teritorija_perspe

ktiv/2021-03-09-169  

https://www.0629.com.ua/news/304143

7/startuet-gorodskoj-konkurs-na-lucsij-

mediamaterial-o-razvitii-donetciny  

  https://mariupolfm.com.ua/2021/03/05/

v-mariupole-obyavili-konkurs-na-

luchshij-material-o-regione/ 

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

uchasti_u_miskomu_konkursi_na_krash

hij_material_pro_rozvitok_regionu_don

echchina_teritorija_perspektiv/2021-03-

09-3838  

12. Участь у складі журі дебатного 

турніру серед учнів клубу юних 

журналістів «Мрійники» 

Лівобережного будинку дитячої та 

юнацької творчості 

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

a_ednae_studenti_ocinjuvali_debati_uch

niv_klubu_mrijniki/2021-02-19-163 

13. Тренінг Андрія Куликова «Як 

створювати успішні аудіо- та 

відеоподкасти» 

http://phmc.mdu.in.ua/news/anons/2021-

02-25-164 

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

diji_jak_amatorski_audio_videoroliki_m

https://www.0629.com.ua/news/3022627/mariupol-gorod-vozmoznostej-kak-v-mgu-soversenstvuut-prakticeskuu-podgotovku-zurnalistov
https://www.0629.com.ua/news/3022627/mariupol-gorod-vozmoznostej-kak-v-mgu-soversenstvuut-prakticeskuu-podgotovku-zurnalistov
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http://phmc.mdu.in.ua/news/mariupolski_studenti_zmagatimutsja_za_stvorennja_krashhogo_zhurnalistskogo_materialu_pro_doneckij_region/2021-02-01-150
http://phmc.mdu.in.ua/news/mariupolski_studenti_zmagatimutsja_za_stvorennja_krashhogo_zhurnalistskogo_materialu_pro_doneckij_region/2021-02-01-150
http://phmc.mdu.in.ua/news/startue_konkurs_na_krashhij_material_pro_rozvitok_regionu_donechchina_teritorija_perspektiv/2021-03-09-169
http://phmc.mdu.in.ua/news/startue_konkurs_na_krashhij_material_pro_rozvitok_regionu_donechchina_teritorija_perspektiv/2021-03-09-169
http://phmc.mdu.in.ua/news/startue_konkurs_na_krashhij_material_pro_rozvitok_regionu_donechchina_teritorija_perspektiv/2021-03-09-169
http://phmc.mdu.in.ua/news/startue_konkurs_na_krashhij_material_pro_rozvitok_regionu_donechchina_teritorija_perspektiv/2021-03-09-169
https://www.0629.com.ua/news/3041437/startuet-gorodskoj-konkurs-na-lucsij-mediamaterial-o-razvitii-donetciny
https://www.0629.com.ua/news/3041437/startuet-gorodskoj-konkurs-na-lucsij-mediamaterial-o-razvitii-donetciny
https://www.0629.com.ua/news/3041437/startuet-gorodskoj-konkurs-na-lucsij-mediamaterial-o-razvitii-donetciny
https://mariupolfm.com.ua/2021/03/05/v-mariupole-obyavili-konkurs-na-luchshij-material-o-regione/
https://mariupolfm.com.ua/2021/03/05/v-mariupole-obyavili-konkurs-na-luchshij-material-o-regione/
https://mariupolfm.com.ua/2021/03/05/v-mariupole-obyavili-konkurs-na-luchshij-material-o-regione/
http://mdu.in.ua/news/zaproshuemo_do_uchasti_u_miskomu_konkursi_na_krashhij_material_pro_rozvitok_regionu_donechchina_teritorija_perspektiv/2021-03-09-3838
http://mdu.in.ua/news/zaproshuemo_do_uchasti_u_miskomu_konkursi_na_krashhij_material_pro_rozvitok_regionu_donechchina_teritorija_perspektiv/2021-03-09-3838
http://mdu.in.ua/news/zaproshuemo_do_uchasti_u_miskomu_konkursi_na_krashhij_material_pro_rozvitok_regionu_donechchina_teritorija_perspektiv/2021-03-09-3838
http://mdu.in.ua/news/zaproshuemo_do_uchasti_u_miskomu_konkursi_na_krashhij_material_pro_rozvitok_regionu_donechchina_teritorija_perspektiv/2021-03-09-3838
http://mdu.in.ua/news/zaproshuemo_do_uchasti_u_miskomu_konkursi_na_krashhij_material_pro_rozvitok_regionu_donechchina_teritorija_perspektiv/2021-03-09-3838
http://phmc.mdu.in.ua/news/zhurnalistika_ednae_studenti_ocinjuvali_debati_uchniv_klubu_mrijniki/2021-02-19-163
http://phmc.mdu.in.ua/news/zhurnalistika_ednae_studenti_ocinjuvali_debati_uchniv_klubu_mrijniki/2021-02-19-163
http://phmc.mdu.in.ua/news/zhurnalistika_ednae_studenti_ocinjuvali_debati_uchniv_klubu_mrijniki/2021-02-19-163
http://phmc.mdu.in.ua/news/anons/2021-02-25-164
http://phmc.mdu.in.ua/news/anons/2021-02-25-164
http://phmc.mdu.in.ua/news/podkasti_v_diji_jak_amatorski_audio_videoroliki_mozhut_zaminiti_telebachennja_i_radio/2021-02-27-165
http://phmc.mdu.in.ua/news/podkasti_v_diji_jak_amatorski_audio_videoroliki_mozhut_zaminiti_telebachennja_i_radio/2021-02-27-165


   
 

   
 

 

ozhut_zaminiti_telebachennja_i_radio/2

021-02-27-165   

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

ov_proviv_trening_dlja_studentiv_speci

alnosti_zhurnalistika/2021-03-04-167 

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

_trening_andrija_kulikova_zi_stvorennj

a_podkastiv/2021-03-05-3837   

14. Участь у І Всеукраїнській 

олімпіаді з медіаграмотності 

«Фейкотрощі» 

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

urnalisti_projshli_trenuvannja_z_brejn_r

ingu_fejkotroshhi/2021-03-05-168  

15. Створення студентського 

наукового товариства «СвітОгляд» 

(протокол засідання кафедри СК від 

03.12.2020 №6). 

16. Створення Лабораторії 

медіаграмотності та медіадосліджень 

(протокол засідання кафедри СК від 

03.12.2020 №6, протокол Вченої ради 

МДУ від 25.02.2021) 

http://mdu.in.ua/Dokumenty/pidrozdily/l

aboratorija_mediagramotnosti_ta_media

doslidzhen.pdf  

http://www.destin-project.info/media-

literacy-and-media-research-laboratory-

msu-implements-the-goals-of-the-

international-project-erasmus/  

http://www.destin-

project.info/laboratories-

medihramotnosti-msu/  

17. Тренінг «Інноваційний сторітелінг 

в мультимедіа» екс-редакторки новин 

Всесвітньої служби ВВС міжнародної 

медіа-тренерки Всесвітньої Мережі 

Етичної Журналістики (EJN), медіа-

консультантки проєктів UNESCO 

http://phmc.mdu.in.ua/news/podkasti_v_diji_jak_amatorski_audio_videoroliki_mozhut_zaminiti_telebachennja_i_radio/2021-02-27-165
http://phmc.mdu.in.ua/news/podkasti_v_diji_jak_amatorski_audio_videoroliki_mozhut_zaminiti_telebachennja_i_radio/2021-02-27-165
http://phmc.mdu.in.ua/news/andrij_kulikov_proviv_trening_dlja_studentiv_specialnosti_zhurnalistika/2021-03-04-167
http://phmc.mdu.in.ua/news/andrij_kulikov_proviv_trening_dlja_studentiv_specialnosti_zhurnalistika/2021-03-04-167
http://phmc.mdu.in.ua/news/andrij_kulikov_proviv_trening_dlja_studentiv_specialnosti_zhurnalistika/2021-03-04-167
http://mdu.in.ua/news/u_mdu_vidbuvsja_trening_andrija_kulikova_zi_stvorennja_podkastiv/2021-03-05-3837
http://mdu.in.ua/news/u_mdu_vidbuvsja_trening_andrija_kulikova_zi_stvorennja_podkastiv/2021-03-05-3837
http://mdu.in.ua/news/u_mdu_vidbuvsja_trening_andrija_kulikova_zi_stvorennja_podkastiv/2021-03-05-3837
http://phmc.mdu.in.ua/news/studenti_zhurnalisti_projshli_trenuvannja_z_brejn_ringu_fejkotroshhi/2021-03-05-168
http://phmc.mdu.in.ua/news/studenti_zhurnalisti_projshli_trenuvannja_z_brejn_ringu_fejkotroshhi/2021-03-05-168
http://phmc.mdu.in.ua/news/studenti_zhurnalisti_projshli_trenuvannja_z_brejn_ringu_fejkotroshhi/2021-03-05-168
http://mdu.in.ua/Dokumenty/pidrozdily/laboratorija_mediagramotnosti_ta_mediadoslidzhen.pdf
http://mdu.in.ua/Dokumenty/pidrozdily/laboratorija_mediagramotnosti_ta_mediadoslidzhen.pdf
http://mdu.in.ua/Dokumenty/pidrozdily/laboratorija_mediagramotnosti_ta_mediadoslidzhen.pdf
http://www.destin-project.info/media-literacy-and-media-research-laboratory-msu-implements-the-goals-of-the-international-project-erasmus/
http://www.destin-project.info/media-literacy-and-media-research-laboratory-msu-implements-the-goals-of-the-international-project-erasmus/
http://www.destin-project.info/media-literacy-and-media-research-laboratory-msu-implements-the-goals-of-the-international-project-erasmus/
http://www.destin-project.info/media-literacy-and-media-research-laboratory-msu-implements-the-goals-of-the-international-project-erasmus/
http://www.destin-project.info/laboratories-medihramotnosti-msu/
http://www.destin-project.info/laboratories-medihramotnosti-msu/
http://www.destin-project.info/laboratories-medihramotnosti-msu/


   
 

   
 

 

 

Даніки Іліч в рамках проєкту 

«MediaHub» 

http://www.destin-

project.info/vtilyuyemo-ideyi-proyektu-

destin/  

http://www.destin-project.info/we-

implement-ideas-for-the-destin-project-

a-master-class-of-former-bbc-world-

service-news-editor-danika-ilich-was-

held-at-mariupol-state-university/  

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

ng_dosvid_evropejskikh_praktikiv_dlja

_vikladachiv_ta_studentiv_mdu/2020-

12-18-3771  

https://mariupolfm.com.ua/2020/12/17/

mediahub-rasshiryaet-granitsy-

vedushhie-evropejskie-trenery-podelilis-

professionalnym-opytom-s-

mariupolskimi-studentami/ 

18. Міжкафедральний семінар 

(обговорення критеріїв якості освітніх 

програм) 

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

osti_osvitnikh_program_obgovorili_vikl

adachi_fakultetu_filologiji_ta_masovikh

_komunikacij_pid_chas_onlajn_seminar

u/2021-05-12-204 

19. Зустріч зі стейкхолдерами 

(обговорення важливих 

компетентностей майбутнього 

фахівця, сучасних вимог до 

журналіста в пресі, на радіо, 

телебаченні та соціальних медіа, а 

також перспектив співпраці) 

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

emo_osvitni_programi_z_zhurnalistiki_

na_osnovi_principiv_mizhnarodnogo_pr

oektu_destin/2021-05-07-203  

http://www.destin-project.info/vtilyuyemo-ideyi-proyektu-destin/
http://www.destin-project.info/vtilyuyemo-ideyi-proyektu-destin/
http://www.destin-project.info/vtilyuyemo-ideyi-proyektu-destin/
http://www.destin-project.info/we-implement-ideas-for-the-destin-project-a-master-class-of-former-bbc-world-service-news-editor-danika-ilich-was-held-at-mariupol-state-university/
http://www.destin-project.info/we-implement-ideas-for-the-destin-project-a-master-class-of-former-bbc-world-service-news-editor-danika-ilich-was-held-at-mariupol-state-university/
http://www.destin-project.info/we-implement-ideas-for-the-destin-project-a-master-class-of-former-bbc-world-service-news-editor-danika-ilich-was-held-at-mariupol-state-university/
http://www.destin-project.info/we-implement-ideas-for-the-destin-project-a-master-class-of-former-bbc-world-service-news-editor-danika-ilich-was-held-at-mariupol-state-university/
http://www.destin-project.info/we-implement-ideas-for-the-destin-project-a-master-class-of-former-bbc-world-service-news-editor-danika-ilich-was-held-at-mariupol-state-university/
http://mdu.in.ua/news/uspishnij_storiteling_dosvid_evropejskikh_praktikiv_dlja_vikladachiv_ta_studentiv_mdu/2020-12-18-3771
http://mdu.in.ua/news/uspishnij_storiteling_dosvid_evropejskikh_praktikiv_dlja_vikladachiv_ta_studentiv_mdu/2020-12-18-3771
http://mdu.in.ua/news/uspishnij_storiteling_dosvid_evropejskikh_praktikiv_dlja_vikladachiv_ta_studentiv_mdu/2020-12-18-3771
http://mdu.in.ua/news/uspishnij_storiteling_dosvid_evropejskikh_praktikiv_dlja_vikladachiv_ta_studentiv_mdu/2020-12-18-3771
https://mariupolfm.com.ua/2020/12/17/mediahub-rasshiryaet-granitsy-vedushhie-evropejskie-trenery-podelilis-professionalnym-opytom-s-mariupolskimi-studentami/
https://mariupolfm.com.ua/2020/12/17/mediahub-rasshiryaet-granitsy-vedushhie-evropejskie-trenery-podelilis-professionalnym-opytom-s-mariupolskimi-studentami/
https://mariupolfm.com.ua/2020/12/17/mediahub-rasshiryaet-granitsy-vedushhie-evropejskie-trenery-podelilis-professionalnym-opytom-s-mariupolskimi-studentami/
https://mariupolfm.com.ua/2020/12/17/mediahub-rasshiryaet-granitsy-vedushhie-evropejskie-trenery-podelilis-professionalnym-opytom-s-mariupolskimi-studentami/
https://mariupolfm.com.ua/2020/12/17/mediahub-rasshiryaet-granitsy-vedushhie-evropejskie-trenery-podelilis-professionalnym-opytom-s-mariupolskimi-studentami/
http://phmc.mdu.in.ua/news/kriteriji_jakosti_osvitnikh_program_obgovorili_vikladachi_fakultetu_filologiji_ta_masovikh_komunikacij_pid_chas_onlajn_seminaru/2021-05-12-204
http://phmc.mdu.in.ua/news/kriteriji_jakosti_osvitnikh_program_obgovorili_vikladachi_fakultetu_filologiji_ta_masovikh_komunikacij_pid_chas_onlajn_seminaru/2021-05-12-204
http://phmc.mdu.in.ua/news/kriteriji_jakosti_osvitnikh_program_obgovorili_vikladachi_fakultetu_filologiji_ta_masovikh_komunikacij_pid_chas_onlajn_seminaru/2021-05-12-204
http://phmc.mdu.in.ua/news/kriteriji_jakosti_osvitnikh_program_obgovorili_vikladachi_fakultetu_filologiji_ta_masovikh_komunikacij_pid_chas_onlajn_seminaru/2021-05-12-204
http://phmc.mdu.in.ua/news/kriteriji_jakosti_osvitnikh_program_obgovorili_vikladachi_fakultetu_filologiji_ta_masovikh_komunikacij_pid_chas_onlajn_seminaru/2021-05-12-204
http://phmc.mdu.in.ua/news/vdoskonaljuemo_osvitni_programi_z_zhurnalistiki_na_osnovi_principiv_mizhnarodnogo_proektu_destin/2021-05-07-203
http://phmc.mdu.in.ua/news/vdoskonaljuemo_osvitni_programi_z_zhurnalistiki_na_osnovi_principiv_mizhnarodnogo_proektu_destin/2021-05-07-203
http://phmc.mdu.in.ua/news/vdoskonaljuemo_osvitni_programi_z_zhurnalistiki_na_osnovi_principiv_mizhnarodnogo_proektu_destin/2021-05-07-203
http://phmc.mdu.in.ua/news/vdoskonaljuemo_osvitni_programi_z_zhurnalistiki_na_osnovi_principiv_mizhnarodnogo_proektu_destin/2021-05-07-203


   
 

   
 

 

Журналістика. 

Реклама та 

зв’язки з 

громадськістю 

 

Перший 

(бакалаврський) 

рівень 

Мельникова-

Курганова О. С., 

к.н.з соц.ком, 

доцент 

2020 – 2021 рр. 

 
Якість 

навчання та 

викладання 

Здобувачі вищої 

освіти за ОПП 

(анкетування), 

куратори академ 

груп Мельникова-

Курганова О.С., 

Демідко О.О., 

Вялкова І.О. 

(підбиття 

підсумків), 
НПП кафедри 

соціальних 

комунікацій 

(обговорення 

результатів), 

роботодавці 

1. Опитування. 
2. Узагальнення та 

аналіз отриманих 

результатів. 
3. Обговорення 

результатів. 
4. Формулювання 

рекомендацій щодо 

підвищення рівня 

якості навчання та 

викладання 

1. Анкетування ЗВО 

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

pQLSf6tcaXCqH8ZfCRZLK8FHVqGm

pGTGj4fDt7ciakboW21VAIHQ/viewfor

m 

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

pQLScnox46vHjDimFVOOwM7suKka9

n9kS1FGe7RY75Pussm6Ws-

g/viewform 2. Опитування здобувачів 

вищої освіти щодо якості викладання 

навчальних дисциплін ОП (відповідно 

до Положення про організацію та 

проведення опитувань стейкхолдерів в 

Маріупольському державному 

університеті).3. Анкетування 

роботодавцівhttps://docs.google.com/fo

rms/d/e/1FAIpQLSdfaor2vWCIvbP_RC

OAaP-

sVdL9qAxUY9yidYHVo21h_xZ_PQ/vi

ewform 

4. Організація співпраці з 

випускниками спеціальності на базі 

прес-клубу: 

1)Публіцистика українських 

дисидентів очима студентів 

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

_ukrajinskikh_disidentiv_ochima_studen

tiv_zhurnalistiv/2021-03-18-175 

2)У прес-клубі студенти обговорили 

вимоги до новин з журналісткою 

Анною Хіжніковою 

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

i_studenti_obgovorili_vimogi_do_novin

_z_zhurnalistkoju_annoju_khizhnikovoj

u/2020-12-15-138 

3)Студенти-журналісти пройшли 

тренування з брейн-рингу 

«Фейкотрощі» 

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

Оновлення та 

вдосконалення 

навчальних програм з 

дисциплін ОП «Реклама 

та зв’язки з 

громадськістю» 

(протокол засідання 

кафедри СК від 

20.01.2021№8.Обговоре

ння результатів 

анкетування ЗВО 

(протокол засідання 

кафедри СК від 

28.10.2020 №5). 
 



   
 

   
 

urnalisti_projshli_trenuvannja_z_brejn_r

ingu_fejkotroshhi/2021-03-05-168 

4)Гендер в масмедіа: вдосконалюємо 

знання і навички 

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

asmedia_vdoskonaljuemo_znannja_i_na

vichki/2021-02-26-183 

5)Просвітницькі заходи поєднали 

міжнародні проєкти МДУ DESTIN та 

MediaHub: в МДУ пройшов майстер-

клас Ліззі Пауелл «Мобільна 

журналістика» 

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

_zakhodi_poednali_mizhnarodni_proekti

_mdu_destin_ta_mediahub_v_mdu_proj

shov_majster_klas_lizzi_pauell_mobilna

_zhurnalistika/2021-02-11-159 

6)Студенти брали участь у конкурсі 

журналістських розслідувань 

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

urnalisti_brali_uchast_u_konkursi_zhurn

alistskikh_rozsliduvan/2021-02-09-158 

7)Тележурналістка і випускниця 

спеціальності «Журналістика» МДУ 

поділилася професійним досвідом із 

студентами. 

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

stka_i_vipusknicja_specialnosti_zhurnali

stika_mdu_podililasja_profesijnim_dosv

idom_iz_studentami/2020-12-08-136 

8)Студенти спеціальності 

«Журналістика» обмінялися досвідом 

створення газетно-журнальних 

проектів. 

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

cialnosti_zhurnalistika_obminjalisja_dos

vidom_stvorennja_gazetno_zhurnalnikh

_proektiv/2020-03-06-37 

9)Редакція студентів-рекламістів 

захистила перший номер журналу. 



   
 

   
 

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

udentiv_reklamistiv_zakhistila_pershij_

nomer_zhurnalu/2020-05-15-70 

10)Майбутні журналісти та рекламісти 

спробували себе у ролі редакторів та 

видавців 

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

urnalisti_ta_reklamisti_sprobuvali_sebe_

u_roli_redaktoriv_ta_vidavciv/2020-05-

04-67 

11)Впроваджуємо дуальну освіту на 

спеціальності «Журналістика»: 

підготовча зустріч в редакції газети 

«Приазовский рабочий» 

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

emo_dualnu_osvitu_na_specialnosti_zhu

rnalistika_pidgotovcha_zustrich_v_reda

kciji_gazeti_priazovskij_rabochij/2020-

08-07-88 

12)Магістрантка спеціальності 

«Журналістика. Реклама та зв’язки з 

громадськістю» Тетяна Рак 

отримуватиме стипендію імені 

Вячеслава Чорновола 

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

a_specialnosti_zhurnalistika_reklama_ta

_zv_jazki_z_gromadskistju_tetjana_rak_

otrimuvatime_stipendiju_imeni_vjachesl

ava_chornovola/2020-06-10-84 

13)Дуальна освіта з журналістики за 

проєктом «Destin»: студенти 

практикуються на телеканалі 

«Маріупольське телебачення» 

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

ta_z_zhurnalistiki_za_proektom_destin_

studenti_praktikujutsja_na_telekanali_m

ariupolske_telebachennja/2020-10-07-

103 

14)Студенти-журналісти МДУ 

провели прес-клуб із шістдесятницею 



   
 

   
 

 

Маргаритою Довгань 

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

urnalisti_mdu_proveli_pres_klub_iz_shi

stdesjatniceju_margaritoju_dovgan/2020

-11-18-125 

15)Студенти-журналісти обговорили 

секрети універсальності професії з 

випускницею Ганною Прокопенко 

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

urnalisti_obgovorili_sekreti_universalno

sti_profesiji_z_vipuskniceju_gannoju_pr

okopenko/2020-11-10-122 

16)Студенти-журналісти МДУ 

обговорили тенденції та можливості 

візуалізації даних 

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

urnalisti_mdu_obgovorili_tendenciji_ta_

mozhlivosti_vizualizaciji_danikh/2020-

11-20-128 

17)Верифікація інформації як важлива 

компетентність майбутнього 

журналіста. 

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

informaciji_jak_vazhliva_kompetentnist

_majbutnogo_zhurnalista/2020-11-27-

133 

18)Студенти-журналісти – на сторожі 

прав дитини. 

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

urnalisti_na_storozhi_prav_ditini/2020-

11-27-131 

19)Студентка спеціальності 

«Журналістика» перемогла у конкурсі 

«Донеччина: територія перспектив» 

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

pecialnosti_zhurnalistika_peremogla_u_

konkursi_donechchina_teritorija_perspe

ktiv/2021-04-02-181 

 5. Проведення наукових заходів:  



   
 

   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1) ІІ Всеукраїнська інтернет-

конференція здобувачів вищої освіти 

та молодих вчених «Професійна 

підготовка фахівців у галузі 

журналістики, реклами та PR» 

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

ialnikh_komunikacij_provela_vseukrajin

sku_naukovo_praktichnu_internet_konfe

renciju/2021-04-15-184 

2)Переможці секцій кафедри 

соціальних комунікацій Декади 

студнауки 

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

_sekcij_kafedri_socialnikh_komunikacij

_dekadi_studnauki/2021-03-25-180 

3)На кафедрі соціальних комунікацій 

відбувся круглий стіл з питань 

підготовки майбутніх журналістів 

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

socialnikh_komunikacij_vidbuvsja_krug

lij_stil_z_pitan_pidgotovki_majbutnikh_

zhurnalistiv/2020-12-29-141 

4)Магістр МДУ Тетяна Рак отримала ІІ 

місце у конкурсі наукових робіт з 

журналістики 

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

u_tetjana_rak_otrimala_ii_misce_u_kon

kursi_naukovikh_robit_z_zhurnalistiki/2

021-04-08-182 



   
 

   
 

Додаток 5 

Результати моніторингу освітніх програм  у 2020-2021 н. р. історичного факультету  
 

Назва ОП, 

рівень вищої 

освіти 

Гарант ОП Дата проведеного 

моніторингу 

Критерій Учасники Методика 

вимірювання 

Які заходи були проведені Результат моніторингу* 

Кафедра філософії та соціології 

Соціологія 

 

Перший 

(бакалаврський) 

рівень освіти 

Слющинський  

Б. В., д. соц. н., 

професор 

12. 05. 2020 р. 1. Якість 

навчання та 

викладання на 

ОП 

2. Кадрове 

забезпечення 

ОП 

3. 

Забезпеченість 

освітнього 

процесу 

ресурсами 

(навчально-

методичне, 

інформаційне 

та 

матеріально-

технічне 

забезпечення 

ОП) 

Викладачі 

кафедри, 

роботодавці, 

здобувачі вищої 

освіти 

Аналіз отриманих 

результатів 

Обговорення зауважень ГЕР Розроблено план  ліквідації 

зауважень ГЕР (засідання 

кафедри № 10 від 12 травня 2020 

р.) 

11. 06. 2020 р. Структура та 

зміст ОП 

Викладачі 

кафедри, 

здобувачі вищої 

освіти, 

роботодавці 

Опитування 

стейкхолдерів та 

здобувачів вищої 

освіти щодо 

виявлення цілей та 

програмних 

результатів 

навчання, що не 

відбивають 

тенденцій розвитку 

спеціальності та 

ринку праці, 

Студенти спеціальностей 

«Соціологія» провели 

дистанційну зустріч з 

істейкхолдером Катериною 

Тримою. 

 

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

ch_iz_stejkkholderom_katerinoju_t

rimoju/2020-06-11-154 

Обговорено можливість 

збільшення практичної 

підготовки на ОП 

(на засіданні кафедри № 11 від 16 

червня 2020 р.) 

http://history.mdu.in.ua/news/zustrich_iz_stejkkholderom_katerinoju_trimoju/2020-06-11-154
http://history.mdu.in.ua/news/zustrich_iz_stejkkholderom_katerinoju_trimoju/2020-06-11-154
http://history.mdu.in.ua/news/zustrich_iz_stejkkholderom_katerinoju_trimoju/2020-06-11-154


   
 

   
 

галузевий та 

регіональний 

контекст 

12. 06. 2020 р. Структура та 

зміст ОП 

Викладачі 

кафедри, 

здобувачі вищої 

освіти, 

роботодавці 

Опитування 

стейкхолдерів та 

здобувачів вищої 

освіти щодо 

виявлення цілей та 

програмних 

результатів 

навчання, що не 

відбивають 

тенденцій розвитку 

спеціальності та 

ринку праці, 

галузевий та 

регіональний 

контекст 

Студенти спеціальностей 

«Соціологія» провели 

дистанційну зустріч зі 

стейкхолдером Андрієм 

Каракуцом 

 

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

nti_specialnostej_sociologija_ta_po

litologija_proveli_distancijnu_zustr

ich_zi_stejkkholderom_andriem_ka

rakucom/2020-06-18-159 

Обговорено можливість 

збільшення практичної 

підготовки на ОП (На засіданні 

кафедри № 11 від  

16 червня 2020 р.) 

16.06.2020 р. Структура та 

зміст ОП 

Проектна група 

ОП «Соціологія», 

викладачі 

кафедри, 

здобувачі вищої 

освіти 

Опитування 

Аналіз отриманих 

результатів 

Анкетування здобувачів 

вищої освіти спеціальності 

054 Соціологія щодо 

вдосконалення освітньої 

програми (травень 2020) 

Громадське обговорення 

ОП «Соціологія» 

Затвердження нової ОП 

«Соціологія» та навчального 

плану (На засіданні кафедри № 11 

від 16 червня 2020 р.) 

27. 08. 2020 р. Забезпеченість 

освітнього 

процесу 

ресурсами 

(навчально-

методичне, 

інформаційне 

та 

матеріально-

технічне 

забезпечення 

ОП) 

Викладачі 

кафедри 

Наявність та 

доступність всіх 

необхідних 

елементів навчально-

методичного 

забезпечення (на 

кафедрі, бібліотеці, 

Навчальному порталі 

МДУ), достатність 

бібліотечного фонду 

згідно Ліцензійних 

умов. 

Перевірка на відповідність 

вимогам нормативних 

документів та ОП 

навчально-методичних 

матеріалів 

Затверджено КНМЗНД (на 

засіданні кафедри № 1 від 27 

серпня 2020 р.) 

15. 09. 2020 р. Якість 

навчання та 

Викладачі 

кафедри, 

Опитування 

здобувачів вищої 

освіти 

Опитування здобувачів 

вищої освіти «Якість 

викладання навчальних 

Вирішено удосконалити 

процедуру донесення до 

здобувачів вищої освіти щодо 

http://history.mdu.in.ua/news/studenti_specialnostej_sociologija_ta_politologija_proveli_distancijnu_zustrich_zi_stejkkholderom_andriem_karakucom/2020-06-18-159
http://history.mdu.in.ua/news/studenti_specialnostej_sociologija_ta_politologija_proveli_distancijnu_zustrich_zi_stejkkholderom_andriem_karakucom/2020-06-18-159
http://history.mdu.in.ua/news/studenti_specialnostej_sociologija_ta_politologija_proveli_distancijnu_zustrich_zi_stejkkholderom_andriem_karakucom/2020-06-18-159
http://history.mdu.in.ua/news/studenti_specialnostej_sociologija_ta_politologija_proveli_distancijnu_zustrich_zi_stejkkholderom_andriem_karakucom/2020-06-18-159
http://history.mdu.in.ua/news/studenti_specialnostej_sociologija_ta_politologija_proveli_distancijnu_zustrich_zi_stejkkholderom_andriem_karakucom/2020-06-18-159


   
 

   
 

 

викладання на 

ОП 

здобувачі вищої 

освіти 

дисциплін» у другому 

семестрі 2019-2020 н. р. 

критеріїв оцінювання в умовах 

дистанційного навчання (на 

засіданні кафедри № 2 від 15 

вересня 2020 р.) 

15. 09. 2020 р. Контингент 

здобувачів 

вищої освіти 

ОП 

Викладачі 

кафедри 

Аналіз показників: 

кількість вступників; 

кількість здобувачів 

певної форми та 

курсу навчання; 

кількість 

випускників 

Аналіз змін у контингенті, 

результатів приймальної 

кампанії 

Вирішено активізувати роботу зі 

школами з метою більш 

ефективної профорієнтаційної 

роботи (на засіданні кафедри № 2 

від 15 вересня 2020 р.) 

01.10. 2020 р. Структура та 

зміст ОП 

Здобувачі вищої 

освіти; 

Викладачі 

кафедри; 

Викладачі ПДТУ; 

Викладачі 

ДонДУУ; 

Начальник 

відділу 

профорієнтації 

Маріупольського 

міського центру 

зайнятості Дар’я 

Володимирівна 

Вакулик. 

 

Опитування 

стейкхолдерів, 

залучених до 

науково-

комунікативного 

заходу 

Науково-комунікативні 

заходи з нагоди Дня 

соціолога 

 

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

orichnomu_fakulteti_vidsvjatkuvali

_den_sociologa/2020-10-02-178 

Обговорено можливість 

практичної реалізації процедури 

перезарахування результатів 

неформальної освіти на 

спеціальності. (На засіданні 

кафедри № 4 від 20 жовтня 2020 

р.) 

27. 08. 2020 р. 

 

Кадрове 

забезпечення 

ОП 

Викладачі 

кафедри 

Перевірка на 

відповідність 

вимогам чинних 

Ліцензійних умов, 

наявність 

практичного досвіду 

роботи за фахом 

викладачів, що 

забезпечують 

освітній процес за 

даною ОП 

Відповідність викладачів 

навчальним дисциплінам, 

які вони викладають. 

Залучення роботодавців, 

професіоналів-практиків, 

експертів галузі до 

організації та реалізації 

освітнього процесу на ОП 

Відповідає вимогам (На засіданні 

кафедри № 1 від 27 серпня 2020 

р.) 

17. 11. 2020 р. Відповідає вимогам (На засіданні 

кафедри №6 від 17 листопада 

2020 р.   

http://history.mdu.in.ua/news/na_istorichnomu_fakulteti_vidsvjatkuvali_den_sociologa/2020-10-02-178
http://history.mdu.in.ua/news/na_istorichnomu_fakulteti_vidsvjatkuvali_den_sociologa/2020-10-02-178
http://history.mdu.in.ua/news/na_istorichnomu_fakulteti_vidsvjatkuvali_den_sociologa/2020-10-02-178


   
 

   
 

25. 09. 2020 р. 

 

 

 

Кадрове 

забезпечення 

ОП 

Викладачі 

кафедри 

Перевірка на 

відповідність 

вимогам чинних 

Ліцензійних умов, 

наявність 

практичного досвіду 

роботи за фахом 

викладачів, що 

забезпечують 

освітній процес за 

даною ОП 

Опитування 

Постійний професійний 

розвиток (підвищення 

кваліфікації) викладачів (на 

базі МДУ або у співпраці з 

іншими) 

 

Стажування затвердження 

результатів (на засіданні кафедри 

№ 3 від 25 вересня 2020 р.) 

20. 10. 2020 р. Стажування затвердження 

результатів (На засіданні кафедри 

№ 4 від 20 жовтня 2020 р.) 

21.01.2021 р. Забезпеченість 

освітнього 

процесу 

ресурсами 

(навчально-

методичне, 

інформаційне 

та 

матеріально-

технічне 

забезпечення 

ОП) 

Викладачі 

кафедри, 

здобувачі вищої 

освіти 

Опитування Кураторські години 

присвячені питанням 

дотримання етичного 

кодексу 

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

na_istorichnomu_fakulteti_vi

dbuvsja_tizhden_kuratorskik

h_godin_z_pitan_etichnogo_

kodeksu_mdu_ta_akademich

noji_dobrochesnosti/2021-01-

27-201  

Прийнято рішення про 

удосконалення просвітницької 

роботи з питань дотримання 

етичного кодексу (На засіданні 

кафедри № 10 від 16 лютого 

2021р.) 

27.01.2021 р. Міжкафедральний семінар 

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

na_istorichnomu_fakulteti_vi

dbuvsja_mizhkafedralnij_nau

kovo_metodichnij_seminar_z

_pitan_akademichnoji_dobro

chesnosti/2021-01-28-202  

05.02.2021 р. Викладацька конференція 

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

u_mdu_projshla_xxiii_pidsu

mkova_konferencija_viklada

chiv_aktualni_problemi_nauk

i_ta_osviti/2021-02-05-206  

29. 01. 2021р. Якість 

навчання та 

викладання на 

ОП 

Викладачі 

кафедри, 

здобувачі вищої 

освіти 

Опитування Опитування здобувачів 

вищої освіти «Якість 

викладання навчальних 

Прийнято рішення проводити 

більш детальну роз’яснювальну 

роботу щодо вимог до виконання 

самостійних видів робіт (На 

http://history.mdu.in.ua/news/na_istorichnomu_fakulteti_vidbuvsja_tizhden_kuratorskikh_godin_z_pitan_etichnogo_kodeksu_mdu_ta_akademichnoji_dobrochesnosti/2021-01-27-201
http://history.mdu.in.ua/news/na_istorichnomu_fakulteti_vidbuvsja_tizhden_kuratorskikh_godin_z_pitan_etichnogo_kodeksu_mdu_ta_akademichnoji_dobrochesnosti/2021-01-27-201
http://history.mdu.in.ua/news/na_istorichnomu_fakulteti_vidbuvsja_tizhden_kuratorskikh_godin_z_pitan_etichnogo_kodeksu_mdu_ta_akademichnoji_dobrochesnosti/2021-01-27-201
http://history.mdu.in.ua/news/na_istorichnomu_fakulteti_vidbuvsja_tizhden_kuratorskikh_godin_z_pitan_etichnogo_kodeksu_mdu_ta_akademichnoji_dobrochesnosti/2021-01-27-201
http://history.mdu.in.ua/news/na_istorichnomu_fakulteti_vidbuvsja_tizhden_kuratorskikh_godin_z_pitan_etichnogo_kodeksu_mdu_ta_akademichnoji_dobrochesnosti/2021-01-27-201
http://history.mdu.in.ua/news/na_istorichnomu_fakulteti_vidbuvsja_tizhden_kuratorskikh_godin_z_pitan_etichnogo_kodeksu_mdu_ta_akademichnoji_dobrochesnosti/2021-01-27-201
http://history.mdu.in.ua/news/na_istorichnomu_fakulteti_vidbuvsja_tizhden_kuratorskikh_godin_z_pitan_etichnogo_kodeksu_mdu_ta_akademichnoji_dobrochesnosti/2021-01-27-201
http://history.mdu.in.ua/news/na_istorichnomu_fakulteti_vidbuvsja_mizhkafedralnij_naukovo_metodichnij_seminar_z_pitan_akademichnoji_dobrochesnosti/2021-01-28-202
http://history.mdu.in.ua/news/na_istorichnomu_fakulteti_vidbuvsja_mizhkafedralnij_naukovo_metodichnij_seminar_z_pitan_akademichnoji_dobrochesnosti/2021-01-28-202
http://history.mdu.in.ua/news/na_istorichnomu_fakulteti_vidbuvsja_mizhkafedralnij_naukovo_metodichnij_seminar_z_pitan_akademichnoji_dobrochesnosti/2021-01-28-202
http://history.mdu.in.ua/news/na_istorichnomu_fakulteti_vidbuvsja_mizhkafedralnij_naukovo_metodichnij_seminar_z_pitan_akademichnoji_dobrochesnosti/2021-01-28-202
http://history.mdu.in.ua/news/na_istorichnomu_fakulteti_vidbuvsja_mizhkafedralnij_naukovo_metodichnij_seminar_z_pitan_akademichnoji_dobrochesnosti/2021-01-28-202
http://history.mdu.in.ua/news/na_istorichnomu_fakulteti_vidbuvsja_mizhkafedralnij_naukovo_metodichnij_seminar_z_pitan_akademichnoji_dobrochesnosti/2021-01-28-202
http://history.mdu.in.ua/news/u_mdu_projshla_xxiii_pidsumkova_konferencija_vikladachiv_aktualni_problemi_nauki_ta_osviti/2021-02-05-206
http://history.mdu.in.ua/news/u_mdu_projshla_xxiii_pidsumkova_konferencija_vikladachiv_aktualni_problemi_nauki_ta_osviti/2021-02-05-206
http://history.mdu.in.ua/news/u_mdu_projshla_xxiii_pidsumkova_konferencija_vikladachiv_aktualni_problemi_nauki_ta_osviti/2021-02-05-206
http://history.mdu.in.ua/news/u_mdu_projshla_xxiii_pidsumkova_konferencija_vikladachiv_aktualni_problemi_nauki_ta_osviti/2021-02-05-206
http://history.mdu.in.ua/news/u_mdu_projshla_xxiii_pidsumkova_konferencija_vikladachiv_aktualni_problemi_nauki_ta_osviti/2021-02-05-206


   
 

   
 

дисциплін» у першому 

семестрі 2020-2021 н. р. 

засіданні кафедри № 9 від 29 січня 

2021 р.)  

  06.05.2021р. Структура та 

зміст ОП 

Викладачі 

кафедри, 

здобувачі вищої 

освіти 

Аналіз отриманих 

результатів 

 

Обговорення освітніх 

програм на спеціальності 

«Соціологія» першого 

(бакалаврського) рівня 

вищої освіти (для 

вступників 2018-2019 років 

та 2020 року). Обговорення 

зауважень ГЕР 

Розроблено кроки для ліквідації 

зауважень ГЕР (засідання 

кафедри № 13 від 6 травня 2021 

р.) 

Кафедра культурології та інформаційної діяльності 

Культурологія 

 

Перший 

(бакалаврський) 

рівень 

Сабадаш Ю.С., 

д.культ., професор 

24.01.2020 

 

Структура та 

зміст ОП: 

Компетенції 

випускників 

 

Янченко А.,   

комунікаційний 

менеджер Агенції 

місцевої 

демократії у 

м.Маріуполі  

 

Затребуваність ОП: 

- динаміка змін 

контингенту; 

- показник 

працевлаштування 

випускників. 

Зустріч з менеджером 

Агенції місцевої демократії 

(24.01.2020) 

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

nti_ta_vikladachi_kafedr_mizhnaro

dnikh_vidnosin_ta_zovnishnoji 

_politiki_ta_kulturologiji_proveli_z

ustrich_zi_stejkkholderom/2020-

01-24-105  

Обговорили ОП та можливості 

реалізації фахівців-культурологів 

у міжнародних громадських 

організаціях 

25.02.2020 

 

Структура та 

зміст ОП: 

Компетенції 

випускників 

 

Народний депутат 

України Лубінець 

Д.В., Народний 

депутат України 

Перебийніс М.В. 

 

Затребуваність ОП: 

- динаміка змін 

контингенту; 

- показник 

працевлаштування 

випускників. 

Зустріч з депутатами http://history.mdu.in.ua/news/vikla

dachi_aspiranti_ta_studenti_istorich

nogo_fakultetu_mdu_zustrilis_z_de

putatom_verkhovnoji_radi_ukrajini

_lubincem_dmitrom_valerijoviche

m/2020-02-25-111  

Обговорили ОП та  компетенції 

soft skills потрібні для роботи 

державного службовця в 

департаментах культури.  

05.03.2020 

 

Структура та 

зміст ОП: 

Компетенції 

випускників 

(легкі 

навички) 

Головний 

адміністратор КЗ 

“Донецький 

академічний 

обласний 

драматичний 

театр” Матюшин 

І.В. 

Аналіз відповідності 

ОП наступним 

індикаторам: 

- наявність механізму 

вільного вибору 

освітніх компонентів 

здобувачами вищої 

освіти; 

Відкриття арт-простору «М-

студія» 

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

u_vidkrili_art_prostir_m_studija/20

20-03-06-119  

Обговорили можливості 

розширення дисциплін  ОП, які 

формують легкі навички.  

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
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


   
 

   
 

 - 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; 

06.04.2020 

 

Якість 

викладання 

дисциплін 

 

Керівники 

практик, 

здобувачі вищої 

освіти 

Опитування 

здобувачів про якість 

викладання 

навчальної 

дисципліни 

викладачем : 

Онлайн-обговорення зі 

стейкхолдерами результатів 

практик студентів 

(звіти роботодавців надані у 

щоденниках) (06 квітня 2020) 

 

https://www.facebook.com/kulturol

ogiyaMDU/posts/25854052383377

71 

Врахувати побажання керівників 

практики від установ, щодо 

https://www.facebook.com/kulturologiyaMDU/posts/2585405238337771
https://www.facebook.com/kulturologiyaMDU/posts/2585405238337771
https://www.facebook.com/kulturologiyaMDU/posts/2585405238337771


   
 

   
 

- 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 

розширення практичної 

підготовки студентів. 

23.05.2020 Структура та 

зміст ОП: 

Компетенції 

випускників 

(легкі 

навички) 

Працівники 

закладів культури 

Маріуполя 

Аналіз відповідності 

ОП наступним 

індикаторам: 

- наявність механізму 

вільного вибору 

освітніх компонентів 

здобувачами вищої 

освіти; 

Участь в онлайн-лекція 

старшого викладача кафедри 

менеджменту 

соціокультурної діяльності 

БДУКіМ Дмитра Юрійовича 

Матуйзи на тему "Оцінка 

ефективності культурного 

заходу". (25 травня.2020р.) 

 

https://www.facebook.com/events/  

Обговорили можливості 

розширення дисциплін  ОП, які 

формують легкі навички. 

19.10.2020 Структура та 

зміст ОП: 

Якість 

викладання 

дисциплін; 

Компетенції 

випускників 

 

Директор 

Рівненського 

обласного 

краєзнавчого 

музею 

О.С. Булига; 

доцент 

Рівненського 

державного 

гуманітарного 

Наявність та 

доступність всіх 

необхідних елементів 

навчально-

методичного 

забезпечення (на 

кафедрі, 

бібліотеці, 

Навчальному порталі 

МДУ), 

Круглий стіл з нагоди 105-

річчя від дня народження 

видатного українського 

археолога, історика, 

культуролога, краєзнавця і 

музеєзна вця, д.і.н. 

І.К.Свєшнікова 

(19 жовтня 2020р) 

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

orichnomu_fakulteti_vidbuvsja_kru

glij_stil_prisvjachenij_105_richchju

_vid_dnja_narodzhennja_vchenogo

_igorja_kirilovicha_sveshnikova/20

20-10-19-185  

Обговорили важливість вивчення 

музейної та архівної справи для 

підготовки здобувачів вищої 

https://www.facebook.com/events/
http://history.mdu.in.ua/news/na_istorichnomu_fakulteti_vidbuvsja_kruglij_stil_prisvjachenij_105_richchju_vid_dnja_narodzhennja_vchenogo_igorja_kirilovicha_sveshnikova/2020-10-19-185
http://history.mdu.in.ua/news/na_istorichnomu_fakulteti_vidbuvsja_kruglij_stil_prisvjachenij_105_richchju_vid_dnja_narodzhennja_vchenogo_igorja_kirilovicha_sveshnikova/2020-10-19-185
http://history.mdu.in.ua/news/na_istorichnomu_fakulteti_vidbuvsja_kruglij_stil_prisvjachenij_105_richchju_vid_dnja_narodzhennja_vchenogo_igorja_kirilovicha_sveshnikova/2020-10-19-185
http://history.mdu.in.ua/news/na_istorichnomu_fakulteti_vidbuvsja_kruglij_stil_prisvjachenij_105_richchju_vid_dnja_narodzhennja_vchenogo_igorja_kirilovicha_sveshnikova/2020-10-19-185
http://history.mdu.in.ua/news/na_istorichnomu_fakulteti_vidbuvsja_kruglij_stil_prisvjachenij_105_richchju_vid_dnja_narodzhennja_vchenogo_igorja_kirilovicha_sveshnikova/2020-10-19-185
http://history.mdu.in.ua/news/na_istorichnomu_fakulteti_vidbuvsja_kruglij_stil_prisvjachenij_105_richchju_vid_dnja_narodzhennja_vchenogo_igorja_kirilovicha_sveshnikova/2020-10-19-185


   
 

   
 

університету 

Б.А.Прищепа; зав. 

відділом історії та 

археології 

Рівненського 

обласного 

краєзнавчого 

музею 

О.П. Войтюк 

достатність 

бібліотечного фонду 

згідно 

Ліцензійних умов 

освіти за освітньо-професійною 

програмою. 

30.10.2020 Структура та 

зміст ОП: 

Компетенції 

випускників 

 

Викладачі кафедри Затребуваність ОП: 

- динаміка змін 

контингенту; 

- показник 

працевлаштування 

випускників. 

Засідання кафедри (протокол 

№5 від 30.10.2020) 

За результатами моніторингу 

регіонального ринку праці, 

пропозицій стейкхолдерів відкрити 

з 2021-2022 н.р. ОПП 

«Культурологія, організація 

культурно-дозвіллєвої діяльності» 

та закрити прийом на ОПП 

«Культурологія» за першим 

(бакалаврським) рівнем з 2021-

2022 н.р. 

27.11.2020 1. Якість 

навчання та 

викладання на 

ОП 

2.  Структура та 

зміст ОП: 

Компетенції 

випускників 

 

Директор 

департаменту 

культурно-

громадського 

розвитку 

Маріупольської 

міської ради Трима 

Д. В., директор 

Маріупольського 

краєзнавчого музея 

Капустнікова Н.О.,  

директор наукової 

бібліотеки МДУ 

Шакула А.П. 

Затребуваність ОП: 

- динаміка змін 

контингенту; 

- показник 

працевлаштування 

випускників. 

«Феномен культури 

постглобалізму» Міжнародна 

науково-практична 

конференція (27.11.2020) 

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

ologi_z_ukrajini_bilorusi_greciji_p

olshhi_italiji_velikoji_britaniji_pro

veli_onlajn_diskusiju_pro_jakisni_

zmini_kulturi_postglobalizmu/2020

-11-28-195  

Обговорили компетенції якими 

мають володіти майбутні 

випускників для 

працевлаштування в закладах 

культури; визначено шляхи 

оновлення освітньо-професійної 

програми з роботодавцями. 

16.02.2021 Структура та 

зміст ОП 

Трима Д.В., 

директор 

департаменту  
культурно-

громадського 

розвитку 

Обговорення 

перспектив відкриття 

ОПП зі спеціальності 

034 Культурологія 

другого 

(магістерського) 

рівня 

Зустріч 16.02.2021 обговорення змісту 

навчальної програми, навчальний 

контент, компетентності 

майбутніх фахівців галузі 

культури та розвитку громади 

http://history.mdu.in.ua/news/kulturologi_z_ukrajini_bilorusi_greciji_polshhi_italiji_velikoji_britaniji_proveli_onlajn_diskusiju_pro_jakisni_zmini_kulturi_postglobalizmu/2020-11-28-195
http://history.mdu.in.ua/news/kulturologi_z_ukrajini_bilorusi_greciji_polshhi_italiji_velikoji_britaniji_proveli_onlajn_diskusiju_pro_jakisni_zmini_kulturi_postglobalizmu/2020-11-28-195
http://history.mdu.in.ua/news/kulturologi_z_ukrajini_bilorusi_greciji_polshhi_italiji_velikoji_britaniji_proveli_onlajn_diskusiju_pro_jakisni_zmini_kulturi_postglobalizmu/2020-11-28-195
http://history.mdu.in.ua/news/kulturologi_z_ukrajini_bilorusi_greciji_polshhi_italiji_velikoji_britaniji_proveli_onlajn_diskusiju_pro_jakisni_zmini_kulturi_postglobalizmu/2020-11-28-195
http://history.mdu.in.ua/news/kulturologi_z_ukrajini_bilorusi_greciji_polshhi_italiji_velikoji_britaniji_proveli_onlajn_diskusiju_pro_jakisni_zmini_kulturi_postglobalizmu/2020-11-28-195
http://history.mdu.in.ua/news/kulturologi_z_ukrajini_bilorusi_greciji_polshhi_italiji_velikoji_britaniji_proveli_onlajn_diskusiju_pro_jakisni_zmini_kulturi_postglobalizmu/2020-11-28-195


   
 

   
 

Маріупольської 

міської ради 

12.03.2021 Структура та 

зміст ОП 

Дабло Л.Г., доцент 

кафедри 

культурології та 

інформаційної 

діяльності, 

Кудлай В.О., 

доцент кафедри 

культурології та 

інформаційної 

діяльності, 

здобувачі першого 

(бакалаврського) 

рівня кафедри 

культурології та 

інформаційної 

діяльності МДУ 

Затребуваність ОП: 

- динаміка змін ринку 

праці; 

- показник 

працевлаштування 

випускників 

12.03.2021 - спільне 

засідання СНТ Контент та 

Парадигма кафедри 

культурології та 

інформаційної діяльності 

"Перспективи трансформації 

фаху в галузі інформації, 

культури та мистецтва" (в 

межах Декади студентської 

науки історичного 

факультету МДУ). Учасники  

обговорили сучасні виклики 

для фахової підготовки 

культурологів та 

документознавців, які 

пов'язані з діджиталізацією 

суспілства та потребами 

стейкхолдерів у поглибленні 

практичного спрямування 

підготовки здобувачів. 

Учасники обговорили 

оновлені освітні програми 

"Культурологія, організація 

культурно-дозвіллєвої 

діяльності", 

"Документознавство, 

керування 

документаційними 

процесами" підготовки 

здобувачів першого 

(бакалаврського) рівня. 

https://www.facebook.com/kulturolo

giyaMDU/posts/2866664866878472  

Студенти розповіли про власні 

міркування щодо бачення своєї 

траєкторії підготовки з 

урахуванням фахової 

спрямованості для подальшого 

успішного працевлаштування як у 

рідному регіоні так і за його 

межами. 

https://www.facebook.com/kulturologiyaMDU/posts/2866664866878472
https://www.facebook.com/kulturologiyaMDU/posts/2866664866878472


   
 

   
 

02.04.2021 Структура та 

зміст ОП 

Шевчук Д. М.,  
професор 

Національний 

університет 

«Острозька 

академія» 

Аналіз відповідності  

ОП вимогам щодо 

формування s soft 

skills  

Онлайн-зустріч з 

викладачами 

культурологами 

«Культурологія в Україні: 

єдність у розмаїтті» 

(02.04.2021) 

https://www.facebook.com/permalin

k.php?story_fbid=28615302808415

49&id=100009538145321 

Обговорили можливості 

покращення варіативної складової 

освітньо-професійних програм у 

ЗВО України 

16.04.2021 

 

Структура та 

зміст ОП: 

Компетенції 

випускників 

(soft skills) 

 

Гончарова Н.О.,  
викладач відділу 

«Сценічне 

мистецтво» 

Маріупольського 

коледжу мистецтв 

 

Формування soft skills 

з техніки мови для 

публічних виступів  

 

Онлайн-тренінг  до 

Всесвітнього дня голосу 

(World Voice Day) 

формування soft skills з 

техніки мови для публічних 

виступів 

 

https://www.facebook.com/kulturolo

giyaMDU/posts/2892882847590007  
Під час майстер-класу викладачі 

та здобувачі МДУ познайомилися 

з комплексом дихальної 

гімнастики та виконали розминку 

артикуляційного апарату. Чітка 

вимова слів і щоденні вправи для 

дихання, розминки 

артикуляційного апарату 

дозволяють помітно покращити 

повсякденну мову та бути завжди 

почутим в бесіді з будь-якою  

аудиторією. 

Інформаційна, 

бібліотечна та 

архівна справа 

 

Перший 

(бакалаврський 

рівень) 

 

Кудлай В.О., 

к.н.соц.ком., 

доцент 

 

25.02.2020 Структура та 

зміст ОП: 

Компетенції 

випускників 

(soft skills) 

 

Народний депутат 

України Лубінець 

Д.В., Народний 

депутат України 

Перебийніс М.В. 

Затребуваність ОП: 

- динаміка змін 

контингенту; 

- показник 

працевлаштування 

випускників 

Зустріч з депутатами 

25.02.2020 
http://history.mdu.in.ua/news/vikla

dachi_aspiranti_ta_studenti_istorich

nogo_fakultetu_mdu_zustrilis_z_de

putatom_verkhovnoji_radi_ukrajini

_lubincem_dmitrom_valerijoviche

m/2020-02-25-111 

Обговорили компетенції 

студентів які необхідні для 

працевлаштування на посади в 

апараті міських та районних рад 

(секретарі, референти депутатів) 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2861530280841549&id=100009538145321
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2861530280841549&id=100009538145321
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2861530280841549&id=100009538145321
https://www.facebook.com/kulturologiyaMDU/posts/2892882847590007
https://www.facebook.com/kulturologiyaMDU/posts/2892882847590007
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


   
 

   
 

06.04.2020 

 

Якість 

навчання та 

викладання на 

ОП 

Керівники 

практик, 

здобувачі вищої 

освіти 

Аналіз відповідності  

ОП наступним 

індикаторам: 

- доступність 

навчання за різними 

формами (денна, 

заочна), за допомогою 

технологій 

дистанційного 

навчання; 

Відповідність 

визначених форм 

та методів навчання і 

викладання 

заявленим в ОП цілям 

Відповідність освітніх 

компонентів вимогам 

студентоцентрованого 

підходу 

та принципам 

академічної 

свободи 

Поєднання навчання і 

досліджень під час 

реалізації ОП 

Онлайн-обговорення зі 

стейкхолдерами результатів 

практик студентів (звіти 

роботодавців надані у 

щоденниках) 06.04.2020 

 

https://www.facebook.com/kulturol

ogiyaMDU/posts/25854052383377

71 

Врахувати побажання керівників 

практик від установ, щодо 

розширення практичної 

підготовки студентів. 

23.05.2020 Структура та 

зміст ОП: 

Компетенції 

випускників 

(soft skills) 

 Лісогор В. О., 

директорка 

Центральної 

міської бібліотеки 

ім. В. Короленка  

 

Затребуваність ОП: 

- динаміка змін 

контингенту; 

- показник 

працевлаштування 

випускників. 

Участь в онлайн-лекції 

старшого викладача 

кафедри менеджменту 

соціокультурної діяльності 

БДУКіМ Дмитра 

Юрійовича Матуйзи на 

тему «Оцінка ефективності 

культурного заходу» 

23.05.2020 

http://slibr.mdu.in.ua/index/2020

_05_23_uchast_biblioteky_v_on

lain_lektsii_otsinka_efektyvnost

i_kulturnykh_zakhodiv/0-702  
Обговорення можливості 

розширення дисциплін  ОП, які 

формують soft skills 

30.09.2020 Структура та 

зміст ОП: 

Компетенції 

випускників 

(soft skills) 

Працівники 

бібліотечних 

установ міст 

України та 

Біларусі 

Затребуваність ОП: 

- динаміка змін 

контингенту; 

- показник 

працевлаштування 

випускників. 

«Феномен бібліотек у 

сучасному світі» 

Всеукраїнська науково-

практична конференція 

30.09.2020 

 

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

nferenciji_mdu_predstavniki_ukraji

ni_bilorusi_ta_velikobritaniji_dosli

dili_fenomen_bibliotek_informacij

nogo_suspilstva/2020-09-30-177  

https://www.facebook.com/kulturologiyaMDU/posts/2585405238337771
https://www.facebook.com/kulturologiyaMDU/posts/2585405238337771
https://www.facebook.com/kulturologiyaMDU/posts/2585405238337771
http://slibr.mdu.in.ua/index/2020_05_23_uchast_biblioteky_v_onlain_lektsii_otsinka_efektyvnosti_kulturnykh_zakhodiv/0-702
http://slibr.mdu.in.ua/index/2020_05_23_uchast_biblioteky_v_onlain_lektsii_otsinka_efektyvnosti_kulturnykh_zakhodiv/0-702
http://slibr.mdu.in.ua/index/2020_05_23_uchast_biblioteky_v_onlain_lektsii_otsinka_efektyvnosti_kulturnykh_zakhodiv/0-702
http://slibr.mdu.in.ua/index/2020_05_23_uchast_biblioteky_v_onlain_lektsii_otsinka_efektyvnosti_kulturnykh_zakhodiv/0-702
http://history.mdu.in.ua/news/na_konferenciji_mdu_predstavniki_ukrajini_bilorusi_ta_velikobritaniji_doslidili_fenomen_bibliotek_informacijnogo_suspilstva/2020-09-30-177
http://history.mdu.in.ua/news/na_konferenciji_mdu_predstavniki_ukrajini_bilorusi_ta_velikobritaniji_doslidili_fenomen_bibliotek_informacijnogo_suspilstva/2020-09-30-177
http://history.mdu.in.ua/news/na_konferenciji_mdu_predstavniki_ukrajini_bilorusi_ta_velikobritaniji_doslidili_fenomen_bibliotek_informacijnogo_suspilstva/2020-09-30-177
http://history.mdu.in.ua/news/na_konferenciji_mdu_predstavniki_ukrajini_bilorusi_ta_velikobritaniji_doslidili_fenomen_bibliotek_informacijnogo_suspilstva/2020-09-30-177
http://history.mdu.in.ua/news/na_konferenciji_mdu_predstavniki_ukrajini_bilorusi_ta_velikobritaniji_doslidili_fenomen_bibliotek_informacijnogo_suspilstva/2020-09-30-177


   
 

   
 

Барма О.А., ст. 

викл., кафедри 

менеджменту 

соціально-

культурної 

діяльності; 

Лісогор В.О., 

директорка 

Центральної 

міської бібліотеки 

ім. В. Короленка 

Обговорили компетенції якими 

мають володіти майбутні 

випускників для 

працевлаштування в 

інформаційних установах; 

визначено шляхи оновлення 

освітньо-професійної програми з 

роботодавцями 

19.10.2020 1. Якість 

навчання та 

викладання на 

ОП 

2.  Структура 

та зміст ОП: 

Компетенції 

випускників 

 

Директор 

Рівненського 

обласного 

краєзнавчого 

музею 

О.С. Булига; 

доцент 

Рівненського 

державного 

гуманітарного 

університету 

Б.А.Прищепа; зав. 

відділом історії та 

археології 

Рівненського 

обласного 

краєзнавчого 

музею 

О.П. Войтюк 

Наявність та 

доступність всіх 

необхідних 

елементів 

навчально-

методичного 

забезпечення (на 

кафедрі, 

бібліотеці, 

Навчальному 

порталі МДУ), 

достатність 

бібліотечного фонду 

згідно 

Ліцензійних умов 

Круглий стіл з нагоди 105-

річчя від дня народження 

видатного українського 

археолога, історика, 

культуролога, краєзнавця і 

музеєзнавця, д.і.н. 

І.К.Свєшнікова 19.10.2020 

 
 

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

orichnomu_fakulteti_vidbuvsja_kru

glij_stil_prisvjachenij_105_richchju

_vid_dnja_narodzhennja_vchenogo

_igorja_kirilovicha_sveshnikova/20

20-10-19-185  

Обговорили важливість вивчення 

музейної та архівної справи для 

підготовки здобувачів вищої 

освіти за освітньо-професійною 

програмою 

 

30.10.2020 Структура та 

зміст ОП: 

Компетенції 

випускників 

 

Викладачі 

кафедри 

Затребуваність ОП: 

- динаміка змін 

контингенту; 

- показник 

працевлаштування 

випускників. 

Засідання кафедри 

(протокол №5 від 

30.10.2020) 

Модернізація ОПП 

«Інформаційна, бібліотечна та 

архівна справа» за результатами 

моніторингу регіонального ринку 

праці, пропозицій стейкхолдерів. 

Відкриття з 2021-2022 н.р. ОПП 

«Документознавство, керування 

документаційними процесами» 

та закриття прийому на ОПП 

«Інформаційна, бібліотечна та 

http://history.mdu.in.ua/news/na_istorichnomu_fakulteti_vidbuvsja_kruglij_stil_prisvjachenij_105_richchju_vid_dnja_narodzhennja_vchenogo_igorja_kirilovicha_sveshnikova/2020-10-19-185
http://history.mdu.in.ua/news/na_istorichnomu_fakulteti_vidbuvsja_kruglij_stil_prisvjachenij_105_richchju_vid_dnja_narodzhennja_vchenogo_igorja_kirilovicha_sveshnikova/2020-10-19-185
http://history.mdu.in.ua/news/na_istorichnomu_fakulteti_vidbuvsja_kruglij_stil_prisvjachenij_105_richchju_vid_dnja_narodzhennja_vchenogo_igorja_kirilovicha_sveshnikova/2020-10-19-185
http://history.mdu.in.ua/news/na_istorichnomu_fakulteti_vidbuvsja_kruglij_stil_prisvjachenij_105_richchju_vid_dnja_narodzhennja_vchenogo_igorja_kirilovicha_sveshnikova/2020-10-19-185
http://history.mdu.in.ua/news/na_istorichnomu_fakulteti_vidbuvsja_kruglij_stil_prisvjachenij_105_richchju_vid_dnja_narodzhennja_vchenogo_igorja_kirilovicha_sveshnikova/2020-10-19-185
http://history.mdu.in.ua/news/na_istorichnomu_fakulteti_vidbuvsja_kruglij_stil_prisvjachenij_105_richchju_vid_dnja_narodzhennja_vchenogo_igorja_kirilovicha_sveshnikova/2020-10-19-185


   
 

   
 

архівна справа» за першим 

(бакалаврським) рівнем з 2021-

2022 н.р. 

23.12.2020 1. Якість 

навчання та 

викладання на 

ОП 

2.  Структура 

та зміст ОП: 

Компетенції 

випускників 

 

Начальник 

відділу з 

договірної роботи 

управління 

справами 

адміністрації 

ПрАТ «МК 

«Азовсталь»  

Бабошко І.С. 

Аналіз відповідності  

ОП наступним 

індикаторам: 

- доступність 

навчання за різними 

формами (денна, 

заочна), за допомогою 

технологій 

дистанційного 

навчання; 

Відповідність 

визначених форм 

та методів навчання і 

викладання 

заявленим в ОП цілям 

Відповідність освітніх 

компонентів вимогам 

студентоцентрованого 

підходу 

та принципам 

академічної 

свободи 

Поєднання навчання і 

досліджень під час 

реалізації ОП  

Круглий стіл з обговорення 

оновленої бакалаврської 

освітньо-професійної 

програми 

«Документознавство, 

керування 

документаційними 

процесами» (23.12.2020) 

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

mo_z_uspishnim_zakhistom_vipus

knikiv_magistriv_specialnosti_infor

macijna_bibliotechna_ta_arkhivna_

sprava/2020-12-24-199  

Обговорення шляхів оновлення 

ОПП відповідно до тенденцій 

розвитку інформаційної справи 

на ринку праці міста Маріуполя 

12.03.2021 Структура та 

зміст ОП 

Дабло Л.Г., доцент 

кафедри 

культурології та 

інформаційної 

діяльності, 

Кудлай В.О., 

доцент кафедри 

культурології та 

інформаційної 

діяльності, 

здобувачі першого 

(бакалаврського) 

Затребуваність ОП: 

- динаміка змін ринку 

праці; 

- показник 

працевлаштування 

випускників 

12.03.2021 - спільне засідання 

СНТ Контент та Парадигма 

кафедри культурології та 

інформаційної діяльності 

"Перспективи трансформації 

фаху в галузі інформації, 

культури та мистецтва" (в 

межах Декади студентської 

науки історичного 

факультету МДУ). Учасники  

обговорили сучасні виклики 

для фахової підготовки 

https://www.facebook.com/kulturolo

giyaMDU/posts/2866664866878472  

Студенти розповіли про власні 

міркування щодо бачення своєї 

траєкторії підготовки з 

урахуванням фахової 

спрямованості для подальшого 

успішного працевлаштування як у 

рідному регіоні так і за його 

межами. 

http://history.mdu.in.ua/news/vitaemo_z_uspishnim_zakhistom_vipusknikiv_magistriv_specialnosti_informacijna_bibliotechna_ta_arkhivna_sprava/2020-12-24-199
http://history.mdu.in.ua/news/vitaemo_z_uspishnim_zakhistom_vipusknikiv_magistriv_specialnosti_informacijna_bibliotechna_ta_arkhivna_sprava/2020-12-24-199
http://history.mdu.in.ua/news/vitaemo_z_uspishnim_zakhistom_vipusknikiv_magistriv_specialnosti_informacijna_bibliotechna_ta_arkhivna_sprava/2020-12-24-199
http://history.mdu.in.ua/news/vitaemo_z_uspishnim_zakhistom_vipusknikiv_magistriv_specialnosti_informacijna_bibliotechna_ta_arkhivna_sprava/2020-12-24-199
http://history.mdu.in.ua/news/vitaemo_z_uspishnim_zakhistom_vipusknikiv_magistriv_specialnosti_informacijna_bibliotechna_ta_arkhivna_sprava/2020-12-24-199
https://www.facebook.com/kulturologiyaMDU/posts/2866664866878472
https://www.facebook.com/kulturologiyaMDU/posts/2866664866878472


   
 

   
 

рівня кафедри 

культурології та 

інформаційної 

діяльності МДУ 

документознавців, які 

пов'язані з діджиталізацією 

суспілства та потребами 

стейкхолдерів у поглибленні 

практичного спрямування 

підготовки здобувачів. 

Учасники обговорили 

оновлену освітню програму 

«Документознавство, 

керування документаційними 

процесами» підготовки 

здобувачів першого 

(бакалаврського) рівня. 

16.04.2021 Структура та 

зміст ОП: 

Компетенції 

випускників 

(soft skills) 

 

Гончарова Н.О.,  
викладач відділу 

«Сценічне 

мистецтво» 

Маріупольського 

коледжу мистецтв 

Формування soft skills 

з техніки мови для 

публічних виступів  

Онлайн-тренінг  до 

Всесвітнього дня голосу 

(World Voice Day) 

формування soft skills з 

техніки мови для публічних 

виступів (16.04.2021) 

https://www.facebook.com/kulturolo

giyaMDU/posts/2892882847590007  
Під час майстер-класу викладачі 

та здобувачі МДУ познайомилися 

з комплексом дихальної 

гімнастики та виконали розминку 

артикуляційного апарату. Чітка 

вимова слів і щоденні вправи для 

дихання, розминки 

артикуляційного апарату 

дозволяють помітно покращити 

повсякденну мову та бути завжди 

почутим в бесіді з будь-якою 

аудиторією. 
22.04.2021 Структура та 

зміст ОП 

Палеха Ю. І.,  

член-

кореспондент 

Міжнародної 

кадрової академії, 

професор, голова 

НМК підкомісії зі 

спеціальності 029 

«Інформаційна, 

бібліотечна та 

архівна справа» 

Науково-

методичної 

Лекція пройшла у формі 

марафону думок, ідей, 

вирішення дискусійних 

питань розвитку освітніх 

програм спеціальності у 

ЗВО України, стала 

поштовхом до роздумів і 

окреслення нових 

векторів співпраці,  

комунікаційною 

площадкою, 

коворкінгом  «ІБАС» 

Лекція єднання «Інформація 

озброює, технології єднають, 

культура гармонізує» 

(22.04.2021) 

https://www.wunu.edu.ua/news/199

97-lekcja-yednannja.html  

фахівці спеціальності 029 

«Інформаційна, бібліотечна та 

архівна справа» провели 

шестигодинну лекцію єднання, в 

якій взяли участь більш 

семидесяти  представників 

закладів вищої освіти країни. 

Головною метою марафон-заходу 

- активізація освітньо-наукового 

співробітництва; обмін 

практичним досвідом підготовки 

https://www.facebook.com/kulturologiyaMDU/posts/2892882847590007
https://www.facebook.com/kulturologiyaMDU/posts/2892882847590007
https://www.wunu.edu.ua/news/19997-lekcja-yednannja.html
https://www.wunu.edu.ua/news/19997-lekcja-yednannja.html


   
 

   
 

комісії № 3 з 

культури і 

мистецтв сектору 

вищої освіти 

Науково-

методичної ради 

Міністерства 

освіти і науки 

України 

фахівців гуманітарного профілю 

галузі знань 02 «Культура і 

мистецтво» спеціальності 029 

"Інформаційна, бібліотечна та 

архівна справа» у закладах вищої 

освіти Києва, Харкова, Полтави, 

Вінниці, Дніпра, Луцька, Рівне, 

Івано-Франківська, Ужгорода, 

Львова, Одеси, Маріуполя, 

Кременчуга, Сум, Миколаєва, 

Тернополя та ін.;  привернення 

уваги провідних освітніх 

осередків до нових перспектив, 

що відкриваються на 

українському ринку освітніх 

послуг, зокрема внутрішньої 

академічної мобільності; 

демонстрація позитивних змін у 

формуванні позитивного іміджу 

спеціальностей галузі знань 02 

«Культура і мистецтво» в Україні 

та за її межами. 

Інформаційна, 

бібліотечна та 

архівна справа 

 
Другий 

(магістерський) 

рівень 

Сивак О.А., 

к.пед.н., доцент 

25.02.2020 1. Якість 

навчання та 

викладання на 

ОП 

2.  Структура 

та зміст ОП: 

Компетенції 

випускників 

 

Народний депутат 

України Лубінець 

Д.В., Народний 

депутат України 

Перебийніс М.В. 

Затребуваність ОП: 

- динаміка змін 

контингенту; 

- показник 

працевлаштування 

випускників 

Зустріч з депутатами 

25.02.2020 
http://history.mdu.in.ua/news/vikla

dachi_aspiranti_ta_studenti_istorich

nogo_fakultetu_mdu_zustrilis_z_de

putatom_verkhovnoji_radi_ukrajini

_lubincem_dmitrom_valerijoviche

m/2020-02-25-111  

Обговорили компетенції 

студентів які необхідні для 

працевлаштування на по посади в 

апараті міських та районних рад 

(секретарі, референти депутатів) 

06.04.2020 

 

1. Якість 

навчання та 

викладання на 

ОП 

 

Керівники 

практик, 

здобувачі вищої 

освіти 

Аналіз відповідності  

ОП наступним 

індикаторам: 

- доступність навчання 

за різними 

формами (денна, 

заочна), за допомогою 

Онлайн-обговорення зі 

стейкхолдерами результатів 

практик студентів (звіти 

роботодавців надані у 

щоденниках) 

06.04.2020 

 

https://www.facebook.com/kulturol

ogiyaMDU/posts/25854052383377

71 

Врахувати побажання керівників 

практик від установ, щодо 

розширення практичної 

підготовки студентів 

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
https://www.facebook.com/kulturologiyaMDU/posts/2585405238337771


   
 

   
 

технологій 

дистанційного 

навчання; 

Відповідність 

визначених форм 

та методів навчання і 

викладання 

заявленим в ОП цілям 

Відповідність освітніх 

компонентів вимогам 

студентоцентрованого 

підходу 

та принципам 

академічної 

свободи 

Поєднання навчання і 

досліджень під час 

реалізації ОП 

23.05.2020 Структура та 

зміст ОП: 

Компетенції 

випускників 

(soft skills) 

Лісогор В. О., 

директорка 

Центральної 

міської бібліотеки 

ім. В. Короленка 

 

Затребуваність ОП: 

- динаміка змін 

контингенту; 

- показник 

працевлаштування 

випускників 

Участь в онлайн-лекція 

старшого викладача кафедри 

менеджменту соціокультурної 

діяльності БДУКіМ Дмитра 

Юрійовича Матуйзи на тему 

«Оцінка ефективності 

культурного заходу» 

(23.05.2020) 

https://www.facebook.com/events/  

Обговорили можливості 

розширення дисциплін  ОП, які 

формують soft skills 

30.09.2020 Структура та 

зміст ОП: 

Компетенції 

випускників 

(soft skills) 

Працівники 

бібліотечних 

установ міст 

України та 

Біларусі 

Барма О.А., ст. 

викл., кафедри 

менеджменту 

соціально-

культурної 

діяльності; 

Лісогор В.О., 

директорка 

Центральної 

Затребуваність ОП: 

- динаміка змін 

контингенту; 

- показник 

працевлаштування 

випускників 

«Феномен бібліотек у 

сучасному світі» 

Всеукраїнська науково-

практична конференція 

(30.09.2020) 

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

nferenciji_mdu_predstavniki_ukraji

ni_bilorusi_ta_velikobritaniji_dosli

dili_fenomen_bibliotek_informacij

nogo_suspilstva/2020-09-30-177  

Обговорено компетенції, якими 

мають володіти майбутні 

випускники для 

працевлаштування в 

інформаційних установах; 

визначено шляхи оновлення 

освітньо-професійної програми з 

роботодавцями 

https://www.facebook.com/events/
http://history.mdu.in.ua/news/na_konferenciji_mdu_predstavniki_ukrajini_bilorusi_ta_velikobritaniji_doslidili_fenomen_bibliotek_informacijnogo_suspilstva/2020-09-30-177
http://history.mdu.in.ua/news/na_konferenciji_mdu_predstavniki_ukrajini_bilorusi_ta_velikobritaniji_doslidili_fenomen_bibliotek_informacijnogo_suspilstva/2020-09-30-177
http://history.mdu.in.ua/news/na_konferenciji_mdu_predstavniki_ukrajini_bilorusi_ta_velikobritaniji_doslidili_fenomen_bibliotek_informacijnogo_suspilstva/2020-09-30-177
http://history.mdu.in.ua/news/na_konferenciji_mdu_predstavniki_ukrajini_bilorusi_ta_velikobritaniji_doslidili_fenomen_bibliotek_informacijnogo_suspilstva/2020-09-30-177
http://history.mdu.in.ua/news/na_konferenciji_mdu_predstavniki_ukrajini_bilorusi_ta_velikobritaniji_doslidili_fenomen_bibliotek_informacijnogo_suspilstva/2020-09-30-177


   
 

   
 

міської бібліотеки 

ім. В. Короленка 

19.10.2020 1. Якість 

навчання та 

викладання на 

ОП 

2.  Структура 

та зміст ОП: 

Компетенції 

випускників 

 

Директор 

Рівненського 

обласного 

краєзнавчого 

музею 

О.С. Булига; 

доцент 

Рівненського 

державного 

гуманітарного 

університету 

Б.А.Прищепа; зав. 

відділом історії та 

археології 

Рівненського 

обласного 

краєзнавчого 

музею 

О.П. Войтюк 

Наявність та 

доступність всіх 

необхідних 

елементів навчально-

методичного 

забезпечення (на 

кафедрі, 

бібліотеці, 

Навчальному порталі 

МДУ), 

достатність 

бібліотечного фонду 

згідно 

Ліцензійних умов 

Круглий стіл з нагоди 105-

річчя від дня народження 

видатного українського 

археолога, історика, 

культуролога, краєзнавця і 

музеєзнавця, д.і.н. 

І.К.Свєшнікова 19.10.2020 

 

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

orichnomu_fakulteti_vidbuvsja_kru

glij_stil_prisvjachenij_105_richchju

_vid_dnja_narodzhennja_vchenogo

_igorja_kirilovicha_sveshnikova/20

20-10-19-185  

Обговорено важливість вивчення 

музейної та архівної справи для 

підготовки здобувачів вищої 

освіти за освітньо-професійною 

програмою 

23.12.2020 1. Якість 

навчання та 

викладання на 

ОП 

2.  Структура 

та зміст ОП: 

Компетенції 

випускників 

 

Начальник відділу 

з договірної роботи 

управління 

справами 

адміністрації 

ПрАТ «МК 

«Азовсталь»  

Бабошко І.С. 

Затребуваність ОП: 

- динаміка змін 

контингенту; 

- показник 

працевлаштування 

випускників. 

Круглий стіл з обговорення 

оновленої бакалаврської 

освітньо-професійної 

програми 

«Документознавство, 

керування 

документаційними 

процесами» 

23.12.2020 

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

mo_z_uspishnim_zakhistom_vipus

knikiv_magistriv_specialnosti_infor

macijna_bibliotechna_ta_arkhivna_

sprava/2020-12-24-199  

Обговорено шляхи оновлення 

ОПП відповідно до тенденцій 

розвитку інформаційної справи на 

ринку праці міста Маріуполя 

http://history.mdu.in.ua/news/na_istorichnomu_fakulteti_vidbuvsja_kruglij_stil_prisvjachenij_105_richchju_vid_dnja_narodzhennja_vchenogo_igorja_kirilovicha_sveshnikova/2020-10-19-185
http://history.mdu.in.ua/news/na_istorichnomu_fakulteti_vidbuvsja_kruglij_stil_prisvjachenij_105_richchju_vid_dnja_narodzhennja_vchenogo_igorja_kirilovicha_sveshnikova/2020-10-19-185
http://history.mdu.in.ua/news/na_istorichnomu_fakulteti_vidbuvsja_kruglij_stil_prisvjachenij_105_richchju_vid_dnja_narodzhennja_vchenogo_igorja_kirilovicha_sveshnikova/2020-10-19-185
http://history.mdu.in.ua/news/na_istorichnomu_fakulteti_vidbuvsja_kruglij_stil_prisvjachenij_105_richchju_vid_dnja_narodzhennja_vchenogo_igorja_kirilovicha_sveshnikova/2020-10-19-185
http://history.mdu.in.ua/news/na_istorichnomu_fakulteti_vidbuvsja_kruglij_stil_prisvjachenij_105_richchju_vid_dnja_narodzhennja_vchenogo_igorja_kirilovicha_sveshnikova/2020-10-19-185
http://history.mdu.in.ua/news/na_istorichnomu_fakulteti_vidbuvsja_kruglij_stil_prisvjachenij_105_richchju_vid_dnja_narodzhennja_vchenogo_igorja_kirilovicha_sveshnikova/2020-10-19-185
http://history.mdu.in.ua/news/vitaemo_z_uspishnim_zakhistom_vipusknikiv_magistriv_specialnosti_informacijna_bibliotechna_ta_arkhivna_sprava/2020-12-24-199
http://history.mdu.in.ua/news/vitaemo_z_uspishnim_zakhistom_vipusknikiv_magistriv_specialnosti_informacijna_bibliotechna_ta_arkhivna_sprava/2020-12-24-199
http://history.mdu.in.ua/news/vitaemo_z_uspishnim_zakhistom_vipusknikiv_magistriv_specialnosti_informacijna_bibliotechna_ta_arkhivna_sprava/2020-12-24-199
http://history.mdu.in.ua/news/vitaemo_z_uspishnim_zakhistom_vipusknikiv_magistriv_specialnosti_informacijna_bibliotechna_ta_arkhivna_sprava/2020-12-24-199
http://history.mdu.in.ua/news/vitaemo_z_uspishnim_zakhistom_vipusknikiv_magistriv_specialnosti_informacijna_bibliotechna_ta_arkhivna_sprava/2020-12-24-199


   
 

   
 

12.03.2021 Структура та 

зміст ОП 

Дабло Л.Г., доцент 

кафедри 

культурології та 

інформаційної 

діяльності, 

Кудлай В.О., 

доцент кафедри 

культурології та 

інформаційної 

діяльності, 

здобувачі кафедри 

культурології та 

інформаційної 

діяльності МДУ 

Затребуваність ОП: 

- динаміка змін ринку 

праці; 

- показник 

працевлаштування 

випускників 

12.03.2021 - спільне 

засідання СНТ Контент та 

Парадигма кафедри 

культурології та 

інформаційної діяльності 

"Перспективи 

трансформації фаху в галузі 

інформації, культури та 

мистецтва" (в межах Декади 

студентської науки 

історичного факультету 

МДУ). Учасники  

обговорили сучасні виклики 

для фахової підготовки 

документознавців, які 

пов'язані з діджиталізацією 

суспілства та потребами 

стейкхолдерів у 

поглибленні практичного 

спрямування підготовки 

здобувачів. Учасники 

обговорили можливості 

оновлення освітньої 

програми «Інформаційна, 

бібліотечна та архівна 

справа» підготовки 

здобувачів другого 

(магістерського) рівня. 

https://www.facebook.com/kulturolo

giyaMDU/posts/2866664866878472  

Студенти розповіли про власні 

міркування щодо бачення своєї 

траєкторії підготовки з 

урахуванням фахової 

спрямованості для подальшого 

успішного працевлаштування як у 

рідному регіоні так і за його 

межами. 

22.04.2021 Структура та 

зміст ОП 

Палеха Ю. І.,  член-

кореспондент 

Міжнародної 

кадрової академії, 

професор, голова 

НМК підкомісії зі 

спеціальності 029 

«Інформаційна, 

бібліотечна та 

архівна справа» 

Науково-

методичної комісії 

Лекція пройшла у формі 

марафону думок, ідей, 

вирішення дискусійних 

питань розвитку освітніх 

програм спеціальності у 

ЗВО України, стала 

поштовхом до роздумів і 

окреслення нових 

векторів співпраці,  

комунікаційною 

площадкою, коворкінгом  

«ІБАС» 

Лекція єднання «Інформація 

озброює, технології 

єднають, культура 

гармонізує» (22.04.2021) 

https://www.wunu.edu.ua/news/199

97-lekcja-yednannja.html  

Фахівці спеціальності 029 

«Інформаційна, бібліотечна та 

архівна справа» провели 

шестигодинну лекцію єднання, в 

якій взяли участь більш 

семидесяти  представників 

закладів вищої освіти країни. 

Головна мета марафон-заходу - 

активізація освітньо-наукового 

співробітництва; обмін 

https://www.facebook.com/kulturologiyaMDU/posts/2866664866878472
https://www.facebook.com/kulturologiyaMDU/posts/2866664866878472
https://www.wunu.edu.ua/news/19997-lekcja-yednannja.html
https://www.wunu.edu.ua/news/19997-lekcja-yednannja.html


   
 

   
 

№ 3 з культури і 

мистецтв сектору 

вищої освіти 

Науково-

методичної ради 

Міністерства 

освіти і науки 

України 

практичним досвідом підготовки 

фахівців гуманітарного профілю 

галузі знань 02 «Культура і 

мистецтво» спеціальності 029 

"Інформаційна, бібліотечна та 

архівна справа» у закладах вищої 

освіти Києва, Харкова, Полтави, 

Вінниці, Дніпра, Луцька, Рівне, 

Івано-Франківська, Ужгорода, 

Львова, Одеси, Маріуполя, 

Кременчуга, Сум, Миколаєва, 

Тернополя та ін.;  привернення 

уваги провідних освітніх 

осередків до нових перспектив, 

що відкриваються на 

українському ринку освітніх 

послуг, зокрема внутрішньої 

академічної мобільності; 

демонстрація позитивних змін у 

формуванні позитивного іміджу 

спеціальностей галузі знань 02 

«Культура і мистецтво» в Україні 

та за її межами. 
Кафедра історичних дисциплін 

Історія 

 

Перший 

(бакалаврський) 

рівень 

 

 

Середня 

освіта. Історія 

 

Перший 

(бакалаврський) 

рівень 

Новікова С.В.,  
к.і.н., доцент 

 

 

 

 

 

Шипік Н.Ф.,  к.і.н., 

доцент 

Червень 2020 р., 

Січень 

2021 р. 

1. Структура та 

зміст ОП; 

2. якість 

навчання та  

викладання 

на ОП 

Здобувачі вищої 

освіти першого 

(бакалаврського) 

рівня 

спеціальностей   

032 «Історія та 

археологія»,  

014 «Середня 

освіта (Історія) 

Опитування 

стосовно 

відповідності 

результатів навчання 

ОП стандарту вищої 

освіти  

 

Анкетування здобувачів 

вищої освіти  

«Якість викладання 

навчальних дисциплін в 

МДУ» у першому семестрі 

2020-2021 н.р. 

Рішення кафедри про 

удосконалення ОП 

Історія та Середня освіта. Історія. 

Протокол засідання кафедри  

№ 9 від 16.02.2021 

 

04.03.2021 Структура та 

зміст ОП: 

Обговорення 

компетенцій, 

змісту та 

структури ОП 

Стейкхолдери, 

директор 

Маріупольського 

краєзнавчого 

музею 

Капустнікова 

Н.А. 

Опитування 

стейкхолдерів та 

здобувачів вищої 

освіти щодо 

виявлення цілей та 

програмних 

результатів 

Студенти спеціальностей 

032 «Історія та археологія», 

014 «Середня освіта 

(Історія)»  

провели дистанційну 

зустріч зі стейкхолдером   

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

ch_studentiv_ii_kursu_specialnoste

j_istorija_ta_arkheologija_ta_sered

nja_osvita_istorija_zi_spivrobitnika

mi_mariupolskogo_muzeju/2021-

03-10-234 

http://history.mdu.in.ua/news/zustrich_studentiv_ii_kursu_specialnostej_istorija_ta_arkheologija_ta_serednja_osvita_istorija_zi_spivrobitnikami_mariupolskogo_muzeju/2021-03-10-234
http://history.mdu.in.ua/news/zustrich_studentiv_ii_kursu_specialnostej_istorija_ta_arkheologija_ta_serednja_osvita_istorija_zi_spivrobitnikami_mariupolskogo_muzeju/2021-03-10-234
http://history.mdu.in.ua/news/zustrich_studentiv_ii_kursu_specialnostej_istorija_ta_arkheologija_ta_serednja_osvita_istorija_zi_spivrobitnikami_mariupolskogo_muzeju/2021-03-10-234
http://history.mdu.in.ua/news/zustrich_studentiv_ii_kursu_specialnostej_istorija_ta_arkheologija_ta_serednja_osvita_istorija_zi_spivrobitnikami_mariupolskogo_muzeju/2021-03-10-234
http://history.mdu.in.ua/news/zustrich_studentiv_ii_kursu_specialnostej_istorija_ta_arkheologija_ta_serednja_osvita_istorija_zi_spivrobitnikami_mariupolskogo_muzeju/2021-03-10-234
http://history.mdu.in.ua/news/zustrich_studentiv_ii_kursu_specialnostej_istorija_ta_arkheologija_ta_serednja_osvita_istorija_zi_spivrobitnikami_mariupolskogo_muzeju/2021-03-10-234


   
 

   
 

Здобувачі вищої 

освіти першого 

(бакалаврського) 

рівня 

спеціальностей   

032 «Історія та 

археологія»,  

014 «Середня 

освіта (Історія), 

Завідувач каф. 

історичних 

дисциплін 

Романцов В.М., 

к.і.н., доцент 

кафедри 

історичних 

дисциплін  

Шипік Н.Ф.  

навчання, що не 

відбивають 

тенденцій розвитку 

спеціальності та 

ринку праці, 

галузевий та 

регіональний 

контекст; 

директором 

Маріупольського 

краєзнавчого музею 

Капустніковою Н.А. 

 

Удосконалення та покращення 

якості освітньо-професійної 

програми, що полягає у 

поглибленні у здобувачів рівня 

знань, навичок та набуття 

професійних компетенцій в 

процесі навчання 

Протокол засідання кафедри № 10 

від 16.03.2021 

 

27.01.2021 1. Контрольні 

заходи, 

оцінювання 

здобувачів 

вищої освіти 

та академічна 

доброчесність; 

2. 

забезпеченість 

освітнього 

процесу 

ресурсами 

(навчально-

методичне, 

інформаційне 

та 

матеріально-

технічне 

забезпечення 

ОП) 

Здобувачі вищої 

освіти першого 

(бакалаврського) 

рівня 

спеціальностей   

032 «Історія та 

археологія»,  

014 «Середня 

освіта (Історія)» 

та викладачі 

кафедри 

Міжкафедральний 

науково-методичний 

семінар з питань 

академічної 

доброчесності 

Міжкафедральний науково-

методичний семінар з 

питань академічної 

доброчесності 

 

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

orichnomu_fakulteti_vidbuvsja_mi

zhkafedralnij_naukovo_metodichnij

_seminar_z_pitan_akademichnoji_d

obrochesnosti/2021-01-28-202   

Обговорення причин виникнення 

плагіату, розгляд нормативно-

правових актів у цій сфері, 

ознайомлення з програмними 

засобами для виявлення плагіату 

у наукових та академічних 

роботах 

Протокол засідання кафедри № 9 

від 16.02.2021 

21.01.2021  Забезпеченіст

ь освітнього 

Викладачі 

кафедри, 

Фокус-групи Кураторські години 

присвячені питанням 

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

orichnomu_fakulteti_vidbuvsja_tiz

http://history.mdu.in.ua/news/na_istorichnomu_fakulteti_vidbuvsja_mizhkafedralnij_naukovo_metodichnij_seminar_z_pitan_akademichnoji_dobrochesnosti/2021-01-28-202
http://history.mdu.in.ua/news/na_istorichnomu_fakulteti_vidbuvsja_mizhkafedralnij_naukovo_metodichnij_seminar_z_pitan_akademichnoji_dobrochesnosti/2021-01-28-202
http://history.mdu.in.ua/news/na_istorichnomu_fakulteti_vidbuvsja_mizhkafedralnij_naukovo_metodichnij_seminar_z_pitan_akademichnoji_dobrochesnosti/2021-01-28-202
http://history.mdu.in.ua/news/na_istorichnomu_fakulteti_vidbuvsja_mizhkafedralnij_naukovo_metodichnij_seminar_z_pitan_akademichnoji_dobrochesnosti/2021-01-28-202
http://history.mdu.in.ua/news/na_istorichnomu_fakulteti_vidbuvsja_mizhkafedralnij_naukovo_metodichnij_seminar_z_pitan_akademichnoji_dobrochesnosti/2021-01-28-202
http://history.mdu.in.ua/news/na_istorichnomu_fakulteti_vidbuvsja_tizhden_kuratorskikh_godin_z_pitan_etichnogo_kodeksu_mdu_ta_akademichnoji_dobrochesnosti/2021-01-27-201
http://history.mdu.in.ua/news/na_istorichnomu_fakulteti_vidbuvsja_tizhden_kuratorskikh_godin_z_pitan_etichnogo_kodeksu_mdu_ta_akademichnoji_dobrochesnosti/2021-01-27-201


   
 

   
 

процесу 

ресурсами 

(навчально-

методичне, 

інформаційне 

та 

матеріально-

технічне 

забезпечення 

ОП) 

Здобувачі вищої 

освіти 

дотримання етичного 

кодексу 

 

hden_kuratorskikh_godin_z_pitan_

etichnogo_kodeksu_mdu_ta_akade

michnoji_dobrochesnosti/2021-01-

27-201 

Прийнято рішення про 

удосконалення просвітницької 

роботи з питань дотримання 

етичного кодексу  

Протокол засідання кафедри № 9 

від 16.02.2021  

30.03.2021 Якість 

навчання та 

викладання на 

ОП 

 

Керівник 

практики, 

здобувачі вищої 

освіти 

 

Аналіз відповідності  

ОП наступним 

індикаторам: 

- доступність 

навчання за різними 

формами (денна, 

заочна), за 

допомогою 

технологій 

дистанційного 

навчання; 

Відповідність 

визначених форм 

та методів навчання і 

викладання 

заявленим в ОП 

цілям 

Поєднання навчання 

і 

досліджень під час 

реалізації ОП 
Обговорення 

професійних 

компетентностей 

необхідних у 

майбутній фаховій 

діяльності 

здобувачів 

Обговорення зі 

стейкхолдерами результатів 

практик студентів (відгуки 

роботодавців надані у 

щоденниках) 

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

govorennja_rezultativ_virobnich

oji_arkhivnoji_praktiki_studenti

v_4_kursu_specialnosti_istorija

_ta_arkheologija/2021-04-01-

262  
Врахувати побажання керівників 

практик від установ, щодо 

розширення практичної 

підготовки студентів 

http://history.mdu.in.ua/news/na_istorichnomu_fakulteti_vidbuvsja_tizhden_kuratorskikh_godin_z_pitan_etichnogo_kodeksu_mdu_ta_akademichnoji_dobrochesnosti/2021-01-27-201
http://history.mdu.in.ua/news/na_istorichnomu_fakulteti_vidbuvsja_tizhden_kuratorskikh_godin_z_pitan_etichnogo_kodeksu_mdu_ta_akademichnoji_dobrochesnosti/2021-01-27-201
http://history.mdu.in.ua/news/na_istorichnomu_fakulteti_vidbuvsja_tizhden_kuratorskikh_godin_z_pitan_etichnogo_kodeksu_mdu_ta_akademichnoji_dobrochesnosti/2021-01-27-201
http://history.mdu.in.ua/news/na_istorichnomu_fakulteti_vidbuvsja_tizhden_kuratorskikh_godin_z_pitan_etichnogo_kodeksu_mdu_ta_akademichnoji_dobrochesnosti/2021-01-27-201
http://history.mdu.in.ua/news/obgovorennja_rezultativ_virobnichoji_arkhivnoji_praktiki_studentiv_4_kursu_specialnosti_istorija_ta_arkheologija/2021-04-01-262
http://history.mdu.in.ua/news/obgovorennja_rezultativ_virobnichoji_arkhivnoji_praktiki_studentiv_4_kursu_specialnosti_istorija_ta_arkheologija/2021-04-01-262
http://history.mdu.in.ua/news/obgovorennja_rezultativ_virobnichoji_arkhivnoji_praktiki_studentiv_4_kursu_specialnosti_istorija_ta_arkheologija/2021-04-01-262
http://history.mdu.in.ua/news/obgovorennja_rezultativ_virobnichoji_arkhivnoji_praktiki_studentiv_4_kursu_specialnosti_istorija_ta_arkheologija/2021-04-01-262
http://history.mdu.in.ua/news/obgovorennja_rezultativ_virobnichoji_arkhivnoji_praktiki_studentiv_4_kursu_specialnosti_istorija_ta_arkheologija/2021-04-01-262
http://history.mdu.in.ua/news/obgovorennja_rezultativ_virobnichoji_arkhivnoji_praktiki_studentiv_4_kursu_specialnosti_istorija_ta_arkheologija/2021-04-01-262


   
 

   
 

Історія 

Другий 

(магістерський) 

рівень  

 

 

Середня 

освіта. Історія 

 

Другий 

(магістерський) 

рівень 

Волониць В.С.,  
к.і.н. доцент 

 

 

 

 

Коробка Ю.В.,  
к.і.н., доцент 

30.09.2020 Контрольні 

заходи, 

оцінювання 

здобувачів 

вищої освіти 

та академічна 

доброчесність 

 

Викладачі, 

здобувачі вищої 

освіти 

другого 

(магістерського)  

рівня 

спеціальностей   

032 «Історія та 

археологія»,  

014 «Середня 

освіта (Історія)» 

Опитування Методичний семінар 

«Методичні аспекти 

написання кваліфікаційних 

робіт» 

Обговорення причин виникнення 

плагіату, розгляд нормативно-

правових актів у цій сфері, 

ознайомлення з компаніями, які 

надають закладам вищої освіти 

України доступ до антиплагіатної 

системи, а також програмні 

засоби для виявлення плагіату у 

наукових та академічних роботах. 

Протокол засідання кафедри № 4 

від 20.10.2020 

Грудень  

2020 р. 

Структура та 

зміст ОП; 

якість 

навчання та 

викладання 

на ОП 

Здобувачі вищої 

освіти 

другого 

(магістерського)  

рівня 

спеціальностей   

032 «Історія та 

археологія»,  

014 «Середня 

освіта (Історія)» 

Опитування 

стосовно 

відповідності 

результатів навчання 

ОП стандарту вищої 

освіти  

 

Анкетування випускників 

спеціальностей «Історія та 

археологія» та «Середня 

освіта (Історія)» щодо 

задоволеності якістю 

навчального процесу 

 

https://forms.office.com/Pages/Shar

eFormPage.aspx?id=slUhV-

ZeoUO_0Cb3vsoeLzpLe2Tt9OtJmI

BxU0u6xhNUNlo3WVMzWllNSU

VJWkRXN1ZOWkJLMDJPSi4u&s

haretoken=guOeqsyWIflbkns5uyAs 

Рішення кафедри про 

удосконалення ОП 

Історія та  Середня освіта. Історія. 

Протокол засідання кафедри  

№ 8 від 19.01.2021 

Червень 2020 

р., Січень 2021 

р. 

Якість 

навчання та 

викладання на 

ОП 

Група 

забезпечення, 

гарант ОП, 

викладачі кафедри, 

здобувачі вищої 

освіти 

Опитування 

стосовно 

відповідності 

результатів навчання 

ОП стандарту вищої 

освіти 

Анкетування здобувачів 

вищої освіти  

«Якість викладання 

навчальних дисциплін в 

МДУ» у першому семестрі 

2020-2021 н.р. 

Рішення кафедри про 

удосконалення ОП 

Історія та Середня освіта. Історія. 

Протокол засідання кафедри  

№ 9 від 16.02.2021 

27.01.2021 Контрольні 

заходи, 

оцінювання 

здобувачів 

вищої освіти 

та академічна 

доброчесність; 

Забезпеченість 

освітнього 

процесу 

ресурсами 

(навчально-

Здобувачі вищої 

освіти 

другого 

(магістерського)  

рівня 

спеціальностей   

032 «Історія та 

археологія»,  

014 «Середня 

освіта (Історія)» 

Міжкафедральний 

науково-методичний 

семінар з питань 

академічної 

доброчесності 

Міжкафедральний науково-

методичний семінар з 

питань академічної 

доброчесності 

 

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

orichnomu_fakulteti_vidbuvsja_mi

zhkafedralnij_naukovo_metodichnij

_seminar_z_pitan_akademichnoji_d

obrochesnosti/2021-01-28-202   

Обговорення причин виникнення 

плагіату, розгляд нормативно-

правових актів у цій сфері, 

ознайомлення з програмними 

засобами для виявлення плагіату 

у наукових та академічних 

роботах 

https://forms.office.com/Pages/ShareFormPage.aspx?id=slUhV-ZeoUO_0Cb3vsoeLzpLe2Tt9OtJmIBxU0u6xhNUNlo3WVMzWllNSUVJWkRXN1ZOWkJLMDJPSi4u&sharetoken=guOeqsyWIflbkns5uyAs
https://forms.office.com/Pages/ShareFormPage.aspx?id=slUhV-ZeoUO_0Cb3vsoeLzpLe2Tt9OtJmIBxU0u6xhNUNlo3WVMzWllNSUVJWkRXN1ZOWkJLMDJPSi4u&sharetoken=guOeqsyWIflbkns5uyAs
https://forms.office.com/Pages/ShareFormPage.aspx?id=slUhV-ZeoUO_0Cb3vsoeLzpLe2Tt9OtJmIBxU0u6xhNUNlo3WVMzWllNSUVJWkRXN1ZOWkJLMDJPSi4u&sharetoken=guOeqsyWIflbkns5uyAs
https://forms.office.com/Pages/ShareFormPage.aspx?id=slUhV-ZeoUO_0Cb3vsoeLzpLe2Tt9OtJmIBxU0u6xhNUNlo3WVMzWllNSUVJWkRXN1ZOWkJLMDJPSi4u&sharetoken=guOeqsyWIflbkns5uyAs
https://forms.office.com/Pages/ShareFormPage.aspx?id=slUhV-ZeoUO_0Cb3vsoeLzpLe2Tt9OtJmIBxU0u6xhNUNlo3WVMzWllNSUVJWkRXN1ZOWkJLMDJPSi4u&sharetoken=guOeqsyWIflbkns5uyAs
https://forms.office.com/Pages/ShareFormPage.aspx?id=slUhV-ZeoUO_0Cb3vsoeLzpLe2Tt9OtJmIBxU0u6xhNUNlo3WVMzWllNSUVJWkRXN1ZOWkJLMDJPSi4u&sharetoken=guOeqsyWIflbkns5uyAs
http://history.mdu.in.ua/news/na_istorichnomu_fakulteti_vidbuvsja_mizhkafedralnij_naukovo_metodichnij_seminar_z_pitan_akademichnoji_dobrochesnosti/2021-01-28-202
http://history.mdu.in.ua/news/na_istorichnomu_fakulteti_vidbuvsja_mizhkafedralnij_naukovo_metodichnij_seminar_z_pitan_akademichnoji_dobrochesnosti/2021-01-28-202
http://history.mdu.in.ua/news/na_istorichnomu_fakulteti_vidbuvsja_mizhkafedralnij_naukovo_metodichnij_seminar_z_pitan_akademichnoji_dobrochesnosti/2021-01-28-202
http://history.mdu.in.ua/news/na_istorichnomu_fakulteti_vidbuvsja_mizhkafedralnij_naukovo_metodichnij_seminar_z_pitan_akademichnoji_dobrochesnosti/2021-01-28-202
http://history.mdu.in.ua/news/na_istorichnomu_fakulteti_vidbuvsja_mizhkafedralnij_naukovo_metodichnij_seminar_z_pitan_akademichnoji_dobrochesnosti/2021-01-28-202


   
 

   
 

методичне, 

інформаційне 

та 

матеріально-

технічне 

забезпечення 

ОП) 

Протокол засідання кафедри № 9 

від 16.02.2021 

Історія та 

археологія 

 

Третій 

(освітньо-

науковий) 

рівень 

Романцов В. М., 

д.і.н., професор 

26.01.2021 Зміст та 

структура 

ОНП  

Гарант ОП,  

викладачі кафедри, 

здобувачі вищої 

освіти 

Забезпечення 

набуття здобувачами 

вищої освіти 

соціальних навичок 

(soft skills) упродовж 

періоду навчання, які 

відповідають цілям 

та результатам 

навчання ОП 

Нарада гарантів з 

обговорення ОПП Історія та 

археологія та ОНП Історія 

та археологія 

 

 

 

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

a_garantiv_z_obgovorennja_osvitn

o_profesijnikh_program_291_mizh

narodni_vidnosini_ta_opp_052_pol

itologija_ta_032_istorija_ta_arkheo

logija/2021-02-26-227 

Обговорення посилення 

практичної підготовки здобувачів 

вищої освіти, процедури вибору 

елективних дисциплін. 

Формування навичок Soft skills та 

впровадження неформальної 

освіти. 

Протокол засідання кафедри № 9 

від 16.02.2021 

13.02.2020 р. Зміст та 

структура 

ОНП 

Гарант ОП,  

викладачі кафедри, 

здобувачі вищої 

освіти 
 

Оцінка структури 

ОНП 

Зустріч зі стейкхолдером 

директором 

Маріупольського 

краєзнавчого музею 

Наталією Капустніковою  

Засідання кафедри від 18.02.2020 

р. № 7 

Оновлення та удосконалення 

ОНП, обговорення змісту, 

програмних результатів та 

розширення фахових 

компетентностей ОНП Історія та 

археологія.  

 
Квітень 2020 р. Зміст та 

структура 

ОНП 

Гарант ОНП,  

викладачі 

кафедри, 

здобувачі вищої 

освіти 

Перегляд, оцінка та 

затвердження 

структури та змісту 

ОНП 

 

Обговорення на засіданні 

кафедри за результатами 

моніторингу ОНП у 2019-

2020 н.р. оновленого ОНП 

на 2020-2021 н.р. 
 

Засідання кафедри від 20.04.2020 

р. № 11 

Оновлення та удосконалення 

ОНП Історія та археологія на 

2020-2021 н.р. 

 
27.01.2021 1. Контрольні 

заходи, 

оцінювання 

Здобувачі вищої 

освіти 

Міжкафедральний 

науково-методичний 

семінар з питань 

Міжкафедральний науково-

методичний семінар з 

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

orichnomu_fakulteti_vidbuvsja_mi

zhkafedralnij_naukovo_metodichnij

http://history.mdu.in.ua/news/narada_garantiv_z_obgovorennja_osvitno_profesijnikh_program_291_mizhnarodni_vidnosini_ta_opp_052_politologija_ta_032_istorija_ta_arkheologija/2021-02-26-227
http://history.mdu.in.ua/news/narada_garantiv_z_obgovorennja_osvitno_profesijnikh_program_291_mizhnarodni_vidnosini_ta_opp_052_politologija_ta_032_istorija_ta_arkheologija/2021-02-26-227
http://history.mdu.in.ua/news/narada_garantiv_z_obgovorennja_osvitno_profesijnikh_program_291_mizhnarodni_vidnosini_ta_opp_052_politologija_ta_032_istorija_ta_arkheologija/2021-02-26-227
http://history.mdu.in.ua/news/narada_garantiv_z_obgovorennja_osvitno_profesijnikh_program_291_mizhnarodni_vidnosini_ta_opp_052_politologija_ta_032_istorija_ta_arkheologija/2021-02-26-227
http://history.mdu.in.ua/news/narada_garantiv_z_obgovorennja_osvitno_profesijnikh_program_291_mizhnarodni_vidnosini_ta_opp_052_politologija_ta_032_istorija_ta_arkheologija/2021-02-26-227
http://history.mdu.in.ua/news/narada_garantiv_z_obgovorennja_osvitno_profesijnikh_program_291_mizhnarodni_vidnosini_ta_opp_052_politologija_ta_032_istorija_ta_arkheologija/2021-02-26-227
http://history.mdu.in.ua/news/na_istorichnomu_fakulteti_vidbuvsja_mizhkafedralnij_naukovo_metodichnij_seminar_z_pitan_akademichnoji_dobrochesnosti/2021-01-28-202
http://history.mdu.in.ua/news/na_istorichnomu_fakulteti_vidbuvsja_mizhkafedralnij_naukovo_metodichnij_seminar_z_pitan_akademichnoji_dobrochesnosti/2021-01-28-202
http://history.mdu.in.ua/news/na_istorichnomu_fakulteti_vidbuvsja_mizhkafedralnij_naukovo_metodichnij_seminar_z_pitan_akademichnoji_dobrochesnosti/2021-01-28-202


   
 

   
 

здобувачів 

вищої освіти 

та академічна 

доброчесність.  

2. 

Забезпеченість 

освітнього 

процесу 

ресурсами 

(навчально-

методичне, 

інформаційне 

та 

матеріально-

технічне 

забезпечення 

ОНП) 

третього освітньо-

наукового   

рівня 

спеціальності   

032 «Історія та 

археологія»,  

та викладачі 

кафедри 

академічної 

доброчесності 
питань академічної 

доброчесності 

 

_seminar_z_pitan_akademichnoji_d

obrochesnosti/2021-01-28-202   

Обговорення причин виникнення 

плагіату, розгляд нормативно-

правових актів у цій сфері, 

ознайомлення з програмними 

засобами для виявлення плагіату 

наукових та академічних роботах 

Протокол засідання кафедри № 9 

від 16.02.2021 

Січень 

2021 р. 

Структура та 

зміст ОНП; 

якість 

навчання та 

викладання 

на ОНП 

Здобувачі вищої 

освіти третього 

(освітньо- 

наукового) 

рівня 

спеціальності  

032 «Історія та 

археологія» 

Опитування 

стосовно 

відповідності 

результатів навчання 

ОП стандарту вищої 

освіти  

 

Анкетування здобувачів 

вищої освіти  

«Якість викладання 

навчальних дисциплін в 

МДУ» 

 

Рішення кафедри про 

удосконалення ОНП 

Історія та археологія 

Протокол засідання кафедри  

№ 9 від 16.02.2021 

 

29.10.2020 Структура та 

зміст ОНП; 

якість 

навчання та 

викладання 

на ОНП 

Викладачі 

кафедри, 

здобувачі вищої 

освіти третього 

(освітньо-

наукового) 

рівня 

 

Поєднання навчання 

і досліджень під час 

реалізації ОНП  

Міжкафедральний семінар 

передзахист докторської 

дисертації  Орєхової С.Є. 

«Історико-культурна 

спадщина України на 

поштових марках». 

 

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

zi_istorichnogo_fakultetu_mdu_per

edzakhist_disertacijnoji_roboti_svit

lani_orekhovoji_na_zdobuttja_stup

enja_doktora_istorichnikh_nauk/20

20-10-29-189 

Обговорення висновків 

докторської дисертації та 

поєднання навчання і досліджень 

під час реалізації ОНП 

Протокол засідання кафедри № 5 

від 17.11.2020 

04.02.2021 Структура та 

зміст ОНП; 

Викладачі 

кафедри, 

здобувачі вищої 

Поєднання навчання 

і досліджень під час 

реалізації ОНП 

Фаховий семінар 

кафедри історичних 

дисциплін. 

Обговорення висновків 

дисертації та 

http://history.mdu.in.ua/news/na_istorichnomu_fakulteti_vidbuvsja_mizhkafedralnij_naukovo_metodichnij_seminar_z_pitan_akademichnoji_dobrochesnosti/2021-01-28-202
http://history.mdu.in.ua/news/na_istorichnomu_fakulteti_vidbuvsja_mizhkafedralnij_naukovo_metodichnij_seminar_z_pitan_akademichnoji_dobrochesnosti/2021-01-28-202
http://history.mdu.in.ua/news/na_bazi_istorichnogo_fakultetu_mdu_peredzakhist_disertacijnoji_roboti_svitlani_orekhovoji_na_zdobuttja_stupenja_doktora_istorichnikh_nauk/2020-10-29-189
http://history.mdu.in.ua/news/na_bazi_istorichnogo_fakultetu_mdu_peredzakhist_disertacijnoji_roboti_svitlani_orekhovoji_na_zdobuttja_stupenja_doktora_istorichnikh_nauk/2020-10-29-189
http://history.mdu.in.ua/news/na_bazi_istorichnogo_fakultetu_mdu_peredzakhist_disertacijnoji_roboti_svitlani_orekhovoji_na_zdobuttja_stupenja_doktora_istorichnikh_nauk/2020-10-29-189
http://history.mdu.in.ua/news/na_bazi_istorichnogo_fakultetu_mdu_peredzakhist_disertacijnoji_roboti_svitlani_orekhovoji_na_zdobuttja_stupenja_doktora_istorichnikh_nauk/2020-10-29-189
http://history.mdu.in.ua/news/na_bazi_istorichnogo_fakultetu_mdu_peredzakhist_disertacijnoji_roboti_svitlani_orekhovoji_na_zdobuttja_stupenja_doktora_istorichnikh_nauk/2020-10-29-189
http://history.mdu.in.ua/news/na_bazi_istorichnogo_fakultetu_mdu_peredzakhist_disertacijnoji_roboti_svitlani_orekhovoji_na_zdobuttja_stupenja_doktora_istorichnikh_nauk/2020-10-29-189


   
 

   
 

якість 

навчання та 

викладання 

на ОНП 

освіти третього 

(освітньо-

наукового) 

рівня 

 

Обговорення основних 

наукових результатів 

дисертації Бондаренко 

Поліни Сергіївни на тему: 

«Жіночий досвід 

сталінських репресій 1930-х 

рр. (на матеріалах УРСР)», 

що подана на здобуття 

ступеня доктора філософії 

за спеціальністю 032 Історія 

та археологія, для апробації 

та оцінки їх новизни, 

теоретичного та 

практичного значення. 

поєднання навчання і досліджень 

під час реалізації ОНП. 

Протокол засідання кафедри №9 

від 

22.02.2021 

 

Червень 2020 р. 

 

Якість 

навчання та 

викладання 

ОНП 

Група 

забезпечення, 

гарант ОНП,  

здобувачі вищої 

освіти 
 

Опитування 

здобувачів та 

роботодавців 

Анкетування здобувачів 

освітньої програми «Історія 

та археологія» третього 

рівня вищої освіти «Якість 

вищої освіти в МДУ» 
 

Анкетування відповідності 

вимог або критеріїв 

роботодавців до аспірантів 

спеціальності 032 «Історія 

та археологія» 
 

Анкетування розміщено на сайті 

Історичного факультету МДУ 

 

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

FAIpQLSd44xFAFddtvop_FHD7g

cVQhy03X8sGey0JuiMJ9xPBLeaS

MA/viewform?vc=0&c=0&w=1&fl

r=0  

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

FAIpQLSdDzmfORPBFkbelGfr7F

qo2i_QL48T0d_AsYG-

MYzMtMr1l2w/viewform?vc=0&c

=0&w=1&flr=0  

Вересень 2020 

р. 
Якість 

навчання та 

викладання на 

ОНП 

Група 

забезпечення, 

гарант ОНП,  

здобувачі вищої 

освіти, викладачі 

кафедри, 

випускники 
 

Аналіз результатів 

опитування 

Проведення аналізу 

результатів опитувань 

 

Анкетування здобувачів 

освітньої програми «Історія 

та археологія» третього 

рівня вищої освіти «Якість 

вищої освіти в МДУ» 
 

Анкетування відповідності 

вимог або критеріїв 

роботодавців до аспірантів 

Обговорено результати 

опитування стейкхолдерів щодо 

відповідності вимог або критеріїв 

роботодавців до аспірантів 

спеціальності 032 «Історія та 

археологія»  
та здобувачів освітньої програми 

«Історія та археологія» третього 

рівня вищої освіти «Якість вищої 

освіти в МДУ» 
  (протокол №2 від 15.09.2020 р.). 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd44xFAFddtvop_FHD7gcVQhy03X8sGey0JuiMJ9xPBLeaSMA/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd44xFAFddtvop_FHD7gcVQhy03X8sGey0JuiMJ9xPBLeaSMA/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd44xFAFddtvop_FHD7gcVQhy03X8sGey0JuiMJ9xPBLeaSMA/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd44xFAFddtvop_FHD7gcVQhy03X8sGey0JuiMJ9xPBLeaSMA/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd44xFAFddtvop_FHD7gcVQhy03X8sGey0JuiMJ9xPBLeaSMA/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdDzmfORPBFkbelGfr7Fqo2i_QL48T0d_AsYG-MYzMtMr1l2w/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdDzmfORPBFkbelGfr7Fqo2i_QL48T0d_AsYG-MYzMtMr1l2w/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdDzmfORPBFkbelGfr7Fqo2i_QL48T0d_AsYG-MYzMtMr1l2w/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdDzmfORPBFkbelGfr7Fqo2i_QL48T0d_AsYG-MYzMtMr1l2w/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdDzmfORPBFkbelGfr7Fqo2i_QL48T0d_AsYG-MYzMtMr1l2w/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0


   
 

   
 

спеціальності 032 «Історія 

та археологія» 
24.03.2021 р. Структура та 

зміст ОНП 

Гарант ОП,  

викладачі 

кафедри, 

здобувачі вищої 

освіти, 

роботодавці 

Оцінка структури 

ОНП 

 

Нарада гарантів з 

обговорення освітньо-

наукової програми 032 

Історія та археологія  

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

a_garantiv_z_obgovorennja_osvitn

o_profesijnikh_program_onp_032_i

storija_ta_arkheologija/2021-03-26-

254 
Обговорено питання практичної 

підготовки здобувачів вищої 

освіти, процедури вибору 

елективних дисциплін, питання 

формування Soft skills та 

неформальної освіти 

Кафедра міжнародних відносин та зовнішньої політики 

Міжнародні 

відносини 

 

Перший 

(бакалаврський) 

рівень 

Булик М.В.,  к. 

політ. н., доцент 

Червень 2020р., 

Січень  

2021 р. 

Якість 

навчання та 

викладання 

ОП 

 

Група 

забезпечення, 

гарант ОП, 

викладачі 

кафедри, 

здобувачі вищої 

освіти 

Опитування Опитування здобувачів 

«Якість викладання 

навчальних дисциплін в 

МДУ» 

Анкетування проведено 

дистанційно на платформі Google 

Docs 

Вересень 

2020р.,  

Лютий 2021 р. 

Якість 

навчання та 

викладання 

ОП 

 

 

Група 

забезпечення, 

гарант ОП, 

викладачі 

кафедри, 

здобувачі вищої 

освіти, 

випускники 

Аналізу результатів 

опитування 

Проведення аналізу 

результатів опитування 

Результати опитування 

здобувачів вищої освіти щодо 

якості викладання навчальних 

дисциплін у ІІ семестрі 2019-2020 

н.р. та в І семестрі 2020-2021 н.р. 

обговорено на засіданнях 

кафедри (протокол №2 від 

15.09.2020р. п. 11.2; протокол № 9 

від 17.02.2021 р. п.7.3). 

 

Серпень  

2020 р. 

Січень  

2021 р. 

Забезпеченість 

освітнього 

процесу 

ресурсами 

(навчально-

методичне 

забезпечення) 

Гарант ОП, група 

забезпечення, 

викладачі кафедри 

Проведення аналізу 

наявності та 

доступності 

КНМЗНД 

Наявність та доступність 

всіх необхідних елементів 

навчально-методичного 

забезпечення; 

Проведення 

роз’яснювальної роботи для 

забезпечення чіткої і 

зрозумілої політики та 

Оновлено навчально-методичне 

забезпечення за всіма циклами  

(протокол №1 від 28.08.2020р. 

п.4) затверджено робочі програми 

навчальних дисциплін кафедри та 

КНМЗНД на 2020-2021 н.р. 

Робочі програми навчальних 

дисциплін ОП та КНМЗНД у ІІ 

семестрі 2020-2021 р., було 

http://history.mdu.in.ua/news/narada_garantiv_z_obgovorennja_osvitno_profesijnikh_program_onp_032_istorija_ta_arkheologija/2021-03-26-254
http://history.mdu.in.ua/news/narada_garantiv_z_obgovorennja_osvitno_profesijnikh_program_onp_032_istorija_ta_arkheologija/2021-03-26-254
http://history.mdu.in.ua/news/narada_garantiv_z_obgovorennja_osvitno_profesijnikh_program_onp_032_istorija_ta_arkheologija/2021-03-26-254
http://history.mdu.in.ua/news/narada_garantiv_z_obgovorennja_osvitno_profesijnikh_program_onp_032_istorija_ta_arkheologija/2021-03-26-254
http://history.mdu.in.ua/news/narada_garantiv_z_obgovorennja_osvitno_profesijnikh_program_onp_032_istorija_ta_arkheologija/2021-03-26-254


   
 

   
 

процедури вирішення 

конфліктних ситуацій 

переглянуто та оновлено 

(протокол №8 від 19.01.2021р.,п. 

5.5). Це насамперед стосувалося 

основної/ допоміжної літератури 

– за останні 5 років, яка міститься 

у НБ МДУ, фахових періодичних 

видань, статей у наукових 

журналах, які індексуються 

Scopus/ Web of Science та інших 

науково-метричних базах, 

електронних ресурсів тощо). 

24.01.2020 р.  Структура та 

зміст ОНП 

Гарант ОП,  

викладачі 

кафедри, 

здобувачі вищої 

освіти, 

роботодавці 

Оцінка структури 

ОП 

Зустріч зі стейкхолдером 

Янченко Антоном, 

комунікаційним 

менеджером Агенції 

місцевої демократії у м. 

Маріуполі 

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

nti_ta_vikladachi_kafedr_mizhnaro

dnikh_vidnosin_ta_zovnishnoji_pol

itiki_ta_kulturologiji_proveli_zustri

ch_zi_stejkkholderom/2020-01-24-

105 

Обговорили особливості 

публічної комунікації в 

неурядовому секторі, дізналися 

про перспективи подальшого 

працевлаштування 

25.02.2020 р.  Структура та 

зміст ОНП 

Гарант ОП,  

викладачі 

кафедри, 

здобувачі вищої 

освіти, 

роботодавці 

Оцінка структури 

ОП 

Зустріч із стейкхолдерами, 

депутатами Верховної Ради 

України 9-го скликання 

(Лубінць Д. В. та 

Перебийніс М.В.) 

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

dachi_aspiranti_ta_studenti_istorich

nogo_fakultetu_mdu_zustrilis_z_de

putatom_verkhovnoji_radi_ukrajini

_lubincem_dmitrom_valerijoviche

m/2020-02-25-111 

На зустрічі обговорювались 

питання вдосконалення якості 

вищої освіти з метою перегляду 

основних компонентів ОПП з 

урахуванням задоволення потреб 

роботодавців. Досягнуто 

домовленість щодо можливості 

проходження стажування чи 

практики студентами 

політологами та міжнародниками 

у Комітетах Верховної Ради 

України.  

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/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


   
 

   
 

26.02.2021 р. Структура та 

зміст ОНП 

Гарант ОП,  

викладачі 

кафедри, 

здобувачі вищої 

освіти, 

роботодавці 

Оцінка структури 

ОП 

Нарада гарантів з 

обговорення освітньо-

професійних програм 291 

Міжнародні відносини та 

ОПП 052 Політологія та 

ОНП 052 Політологія  

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

a_garantiv_z_obgovorennja_osvitn

o_profesijnikh_program_291_mizh

narodni_vidnosini_ta_opp_052_pol

itologija_ta_032_istorija_ta_arkheo

logija/2021-02-26-227  

Обговорено питання практичної 

підготовки здобувачів вищої 

освіти, процедури вибору 

елективних дисциплін, питання 

формування Soft skills та 

неформальної освіти 

Міжнародні 

відносини 

 

Другий 

(магістерський) 

рівень 

Грідіна І..М., д.і.н., 

професор 

Червень 2020р., 

Січень  

2021 р. 

Якість 

навчання та 

викладання 

ОП 

 

Група 

забезпечення, 

гарант ОП, 

викладачі 

кафедри, 

здобувачі вищої 

освіти 

Опитування Опитування здобувачів 

«Якість викладання 

навчальних дисциплін в 

МДУ» 

Анкетування проведено 

дистанційно на платформі Google 

Docs 

Вересень 

2020р.,  

Лютий 2021 р. 

Якість 

навчання та 

викладання 

ОП 

 

 

Група 

забезпечення, 

гарант ОП, 

викладачі 

кафедри, 

здобувачі вищої 

освіти, 

випускники 

Аналізу результатів 

опитування 

Проведення аналізу 

результатів опитування 

Результати опитування 

здобувачів вищої освіти щодо 

якості викладання навчальних 

дисциплін у ІІ семестрі 2019-2020 

н.р. та в І семестрі 2020-2021 н.р. 

обговорено на засіданнях 

кафедри (протокол №2 від 

15.09.2020р. п. 11.2; протокол № 9 

від 17.02.2021 р. п.7.3). 

 

Серпень  

2020 р. 

Січень  

2021 р. 

Забезпеченість 

освітнього 

процесу 

ресурсами 

(навчально-

методичне 

забезпечення) 

Гарант ОП, група 

забезпечення, 

викладачі 

кафедри 

Проведення аналізу 

наявності та 

доступності 

КНМЗНД 

Наявність та доступність 

всіх необхідних елементів 

навчально-методичного 

забезпечення; 

Проведення 

роз’яснювальної роботи для 

забезпечення чіткої і 

зрозумілої політики та 

процедури вирішення 

конфліктних ситуацій 

Оновлено навчально-методичне 

забезпечення за всіма циклами  

(протокол №1 від 28.08.2020р. 

п.4) затверджено робочі програми 

навчальних дисциплін кафедри та 

КНМЗНД на 2020-2021 н.р. 

Робочі програми навчальних 

дисциплін ОП та КНМЗНД у ІІ 

семестрі 2020-2021 р., було 

переглянуто та оновлено 

(протокол №8 від 19.01.2021р.,п. 

http://history.mdu.in.ua/news/narada_garantiv_z_obgovorennja_osvitno_profesijnikh_program_291_mizhnarodni_vidnosini_ta_opp_052_politologija_ta_032_istorija_ta_arkheologija/2021-02-26-227
http://history.mdu.in.ua/news/narada_garantiv_z_obgovorennja_osvitno_profesijnikh_program_291_mizhnarodni_vidnosini_ta_opp_052_politologija_ta_032_istorija_ta_arkheologija/2021-02-26-227
http://history.mdu.in.ua/news/narada_garantiv_z_obgovorennja_osvitno_profesijnikh_program_291_mizhnarodni_vidnosini_ta_opp_052_politologija_ta_032_istorija_ta_arkheologija/2021-02-26-227
http://history.mdu.in.ua/news/narada_garantiv_z_obgovorennja_osvitno_profesijnikh_program_291_mizhnarodni_vidnosini_ta_opp_052_politologija_ta_032_istorija_ta_arkheologija/2021-02-26-227
http://history.mdu.in.ua/news/narada_garantiv_z_obgovorennja_osvitno_profesijnikh_program_291_mizhnarodni_vidnosini_ta_opp_052_politologija_ta_032_istorija_ta_arkheologija/2021-02-26-227
http://history.mdu.in.ua/news/narada_garantiv_z_obgovorennja_osvitno_profesijnikh_program_291_mizhnarodni_vidnosini_ta_opp_052_politologija_ta_032_istorija_ta_arkheologija/2021-02-26-227


   
 

   
 

5.5). Це насамперед стосувалося 

основної/ допоміжної літератури 

– за останні 5 років, яка міститься 

у НБ МДУ, фахових періодичних 

видань, статей у наукових 

журналах, які індексуються 

Scopus/ Web of Science та інших 

науково-метричних базах, 

електронних ресурсів тощо). 

26.02.2021 р. Структура та 

зміст ОНП 

Гарант ОП,  

викладачі 

кафедри, 

здобувачі вищої 

освіти, 

роботодавці 

Оцінка структури 

ОП 

Нарада гарантів з 

обговорення освітньо-

професійних програм 291 

Міжнародні відносини та 

ОПП 052 Політологія та 

ОНП 052 Політологія  

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

a_garantiv_z_obgovorennja_osvitn

o_profesijnikh_program_291_mizh

narodni_vidnosini_ta_opp_052_pol

itologija_ta_032_istorija_ta_arkheo

logija/2021-02-26-227  

Обговорено питання практичної 

підготовки здобувачів вищої 

освіти, процедури вибору 

елективних дисциплін, питання 

формування Soft skills та 

неформальної освіти 

Політологія 

 

Перший 

(бакалаврський) 

рівень 

Константинова 

Ю.В., к. і. н., 

доцент 

Червень 2020р., 

Січень  

2021 р. 

Якість 

навчання та 

викладання 

ОП 

 

Група 

забезпечення, 

гарант ОП, 

викладачі 

кафедри, 

здобувачі вищої 

освіти 

Опитування Опитування здобувачів 

«Якість викладання 

навчальних дисциплін в 

МДУ» 

Анкетування проведено 

дистанційно на платформі Google 

Docs 

Вересень 

2020р.,  

Лютий 2021 р. 

Якість 

навчання та 

викладання 

ОП 

 

 

Група 

забезпечення, 

гарант ОП, 

викладачі 

кафедри, 

здобувачі вищої 

освіти, 

випускники 

Аналізу результатів 

опитування 

Проведення аналізу 

результатів опитування 

Результати опитування 

здобувачів вищої освіти щодо 

якості викладання навчальних 

дисциплін у ІІ семестрі 2019-2020 

н.р. та в І семестрі 2020-2021 н.р. 

обговорено на засіданнях 

кафедри (протокол №2 від 

15.09.2020р. п. 11.2; протокол № 9 

від 17.02.2021 р. п.7.3). 

 

Серпень  

2020 р. 

Забезпеченість 

освітнього 

Гарант ОП, група 

забезпечення, 

Проведення аналізу 

наявності та 

Наявність та доступність 

всіх необхідних елементів 

Оновлено навчально-методичне 

забезпечення за всіма циклами  

http://history.mdu.in.ua/news/narada_garantiv_z_obgovorennja_osvitno_profesijnikh_program_291_mizhnarodni_vidnosini_ta_opp_052_politologija_ta_032_istorija_ta_arkheologija/2021-02-26-227
http://history.mdu.in.ua/news/narada_garantiv_z_obgovorennja_osvitno_profesijnikh_program_291_mizhnarodni_vidnosini_ta_opp_052_politologija_ta_032_istorija_ta_arkheologija/2021-02-26-227
http://history.mdu.in.ua/news/narada_garantiv_z_obgovorennja_osvitno_profesijnikh_program_291_mizhnarodni_vidnosini_ta_opp_052_politologija_ta_032_istorija_ta_arkheologija/2021-02-26-227
http://history.mdu.in.ua/news/narada_garantiv_z_obgovorennja_osvitno_profesijnikh_program_291_mizhnarodni_vidnosini_ta_opp_052_politologija_ta_032_istorija_ta_arkheologija/2021-02-26-227
http://history.mdu.in.ua/news/narada_garantiv_z_obgovorennja_osvitno_profesijnikh_program_291_mizhnarodni_vidnosini_ta_opp_052_politologija_ta_032_istorija_ta_arkheologija/2021-02-26-227
http://history.mdu.in.ua/news/narada_garantiv_z_obgovorennja_osvitno_profesijnikh_program_291_mizhnarodni_vidnosini_ta_opp_052_politologija_ta_032_istorija_ta_arkheologija/2021-02-26-227


   
 

   
 

Січень  

2021 р. 

процесу 

ресурсами 

(навчально-

методичне 

забезпечення) 

викладачі 

кафедри 

доступності 

КНМЗНД 

навчально-методичного 

забезпечення; 

Проведення 

роз’яснювальної роботи для 

забезпечення чіткої і 

зрозумілої політики та 

процедури вирішення 

конфліктних ситуацій 

(протокол №1 від 28.08.2020р. 

п.4) затверджено робочі програми 

навчальних дисциплін кафедри та 

КНМЗНД на 2020-2021 н.р. 

Робочі програми навчальних 

дисциплін ОП та КНМЗНД у ІІ 

семестрі 2020-2021 р., було 

переглянуто та оновлено 

(протокол №8 від 19.01.2021р.,п. 

5.5). Це насамперед стосувалося 

основної/ допоміжної літератури 

– за останні 5 років, яка міститься 

у НБ МДУ, фахових періодичних 

видань, статей у наукових 

журналах, які індексуються 

Scopus/ Web of Science та інших 

науково-метричних базах, 

електронних ресурсів тощо). 

11.06.2020 р. Структура та 

зміст ОНП 

Гарант ОП,  

викладачі 

кафедри, 

здобувачі вищої 

освіти, 

роботодавці 

Оцінка структури 

ОП 

Зустріч із стейкхолдером, 

провідним науковим 

співробітником відділу 

політики і врядування у 

вищій освіті Інституту 

вищої освіти Національної 

академії педагогічних наук 

України К. Тримою 

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

ch_iz_stejkkholderom_katerinoju_t

rimoju/2020-06-11-154 

Обговорені пропозиції здобувачів 

щодо вдосконалення в напрямку 

збільшення практичної складової 

у блоці професійної підготовки 

студентів 

12.06.2020 Структура та 

зміст ОНП 

Гарант ОП,  

викладачі 

кафедри, 

здобувачі вищої 

освіти, 

роботодавці 

Оцінка структури 

ОП 

Зустріч із стейкхолдером, 

керівником Громадської 

організації «Центр 

прикладних досліджень» А. 

Каракуцем 

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

nti_specialnostej_sociologija_ta_po

litologija_proveli_distancijnu_zustr

ich_zi_stejkkholderom_andriem_ka

rakucom/2020-06-18-159 

Обговорено питання 

вдосконалення якості вищої 

освіти з метою перегляду 

основних компонентів ОП з 

урахуванням задоволення потреб 

роботодавців.   
26.02.2021 р. Структура та 

зміст ОНП 

Гарант ОП,  

викладачі 

кафедри, 

Оцінка структури 

ОП 

Нарада гарантів з 

обговорення освітньо-

професійних програм 291 

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

a_garantiv_z_obgovorennja_osvitn

o_profesijnikh_program_291_mizh

http://history.mdu.in.ua/news/zustrich_iz_stejkkholderom_katerinoju_trimoju/2020-06-11-154
http://history.mdu.in.ua/news/zustrich_iz_stejkkholderom_katerinoju_trimoju/2020-06-11-154
http://history.mdu.in.ua/news/zustrich_iz_stejkkholderom_katerinoju_trimoju/2020-06-11-154
http://history.mdu.in.ua/news/studenti_specialnostej_sociologija_ta_politologija_proveli_distancijnu_zustrich_zi_stejkkholderom_andriem_karakucom/2020-06-18-159
http://history.mdu.in.ua/news/studenti_specialnostej_sociologija_ta_politologija_proveli_distancijnu_zustrich_zi_stejkkholderom_andriem_karakucom/2020-06-18-159
http://history.mdu.in.ua/news/studenti_specialnostej_sociologija_ta_politologija_proveli_distancijnu_zustrich_zi_stejkkholderom_andriem_karakucom/2020-06-18-159
http://history.mdu.in.ua/news/studenti_specialnostej_sociologija_ta_politologija_proveli_distancijnu_zustrich_zi_stejkkholderom_andriem_karakucom/2020-06-18-159
http://history.mdu.in.ua/news/studenti_specialnostej_sociologija_ta_politologija_proveli_distancijnu_zustrich_zi_stejkkholderom_andriem_karakucom/2020-06-18-159
http://history.mdu.in.ua/news/narada_garantiv_z_obgovorennja_osvitno_profesijnikh_program_291_mizhnarodni_vidnosini_ta_opp_052_politologija_ta_032_istorija_ta_arkheologija/2021-02-26-227
http://history.mdu.in.ua/news/narada_garantiv_z_obgovorennja_osvitno_profesijnikh_program_291_mizhnarodni_vidnosini_ta_opp_052_politologija_ta_032_istorija_ta_arkheologija/2021-02-26-227
http://history.mdu.in.ua/news/narada_garantiv_z_obgovorennja_osvitno_profesijnikh_program_291_mizhnarodni_vidnosini_ta_opp_052_politologija_ta_032_istorija_ta_arkheologija/2021-02-26-227


   
 

   
 

здобувачі вищої 

освіти, 

роботодавці 

Міжнародні відносини та 

ОПП 052 Політологія та 

ОНП 052 Політологія  

narodni_vidnosini_ta_opp_052_pol

itologija_ta_032_istorija_ta_arkheo

logija/2021-02-26-227  

Обговорено питання практичної 

підготовки здобувачів вищої 

освіти, процедури вибору 

елективних дисциплін, питання 

формування Soft skills та 

неформальної освіти 

16.03.2021 р. Структура та 

зміст ОНП 

Гарант ОП,  

викладачі 

кафедри, 

здобувачі вищої 

освіти, 

роботодавці 

Оцінка структури 

ОП 

Зустріч із зовнішнім 

стейкхолдером, 

начальником відділу 

протокольної роботи, 

Маріупольської районної 

ради Виборновою Наталією 

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

vorennja_op_ta_onp_na_zustrichi_

aspirantiv_ta_studentiv_specialnost

i_politologija_ta_sociologija_zi_ste

jkkholderom_natalieju_vibornovoju

/2021-03-17-244 

Від роботодавця отримано 

рекомендації щодо посилення 

професійної підготовки 

здобувачів політологів та 

доцільність залучення їх до участі 

у вебінарах, майстер-класах тощо 

з питань правової обізнаності. 

Обговорено посилення співпраці 

в межах організації практичної 

підготовки. 

Політологія. 

Політична 

аналітика та 

експертиза 

 

Другий 

(магістерський) 

рівень 

 

Гільченко О.Л., 

к.політ. н., доцент 

Червень 2020р., 

Січень  

2021 р. 

Якість 

навчання та 

викладання 

ОП 

 

Група 

забезпечення, 

гарант ОП, 

викладачі 

кафедри, 

здобувачі вищої 

освіти 

Опитування Опитування здобувачів 

«Якість викладання 

навчальних дисциплін в 

МДУ» 

Анкетування проведено 

дистанційно на платформі Google 

Docs 

Вересень 

2020р.,  

Лютий 2021 р. 

Якість 

навчання та 

викладання 

ОП 

 

 

Група 

забезпечення, 

гарант ОП, 

викладачі 

кафедри, 

здобувачі вищої 

освіти, 

випускники 

Аналізу результатів 

опитування 

Проведення аналізу 

результатів опитування 

Результати опитування 

здобувачів вищої освіти щодо 

якості викладання навчальних 

дисциплін у ІІ семестрі 2019-2020 

н.р. та в І семестрі 2020-2021 н.р. 

обговорено на засіданнях 

кафедри (протокол №2 від 

http://history.mdu.in.ua/news/narada_garantiv_z_obgovorennja_osvitno_profesijnikh_program_291_mizhnarodni_vidnosini_ta_opp_052_politologija_ta_032_istorija_ta_arkheologija/2021-02-26-227
http://history.mdu.in.ua/news/narada_garantiv_z_obgovorennja_osvitno_profesijnikh_program_291_mizhnarodni_vidnosini_ta_opp_052_politologija_ta_032_istorija_ta_arkheologija/2021-02-26-227
http://history.mdu.in.ua/news/narada_garantiv_z_obgovorennja_osvitno_profesijnikh_program_291_mizhnarodni_vidnosini_ta_opp_052_politologija_ta_032_istorija_ta_arkheologija/2021-02-26-227
http://history.mdu.in.ua/news/obgovorennja_op_ta_onp_na_zustrichi_aspirantiv_ta_studentiv_specialnosti_politologija_ta_sociologija_zi_stejkkholderom_natalieju_vibornovoju/2021-03-17-244
http://history.mdu.in.ua/news/obgovorennja_op_ta_onp_na_zustrichi_aspirantiv_ta_studentiv_specialnosti_politologija_ta_sociologija_zi_stejkkholderom_natalieju_vibornovoju/2021-03-17-244
http://history.mdu.in.ua/news/obgovorennja_op_ta_onp_na_zustrichi_aspirantiv_ta_studentiv_specialnosti_politologija_ta_sociologija_zi_stejkkholderom_natalieju_vibornovoju/2021-03-17-244
http://history.mdu.in.ua/news/obgovorennja_op_ta_onp_na_zustrichi_aspirantiv_ta_studentiv_specialnosti_politologija_ta_sociologija_zi_stejkkholderom_natalieju_vibornovoju/2021-03-17-244
http://history.mdu.in.ua/news/obgovorennja_op_ta_onp_na_zustrichi_aspirantiv_ta_studentiv_specialnosti_politologija_ta_sociologija_zi_stejkkholderom_natalieju_vibornovoju/2021-03-17-244
http://history.mdu.in.ua/news/obgovorennja_op_ta_onp_na_zustrichi_aspirantiv_ta_studentiv_specialnosti_politologija_ta_sociologija_zi_stejkkholderom_natalieju_vibornovoju/2021-03-17-244


   
 

   
 

15.09.2020р. п. 11.2; протокол № 9 

від 17.02.2021 р. п.7.3). 

Серпень  

2020 р. 

Січень  

2021 р. 

Забезпеченість 

освітнього 

процесу 

ресурсами 

(навчально-

методичне 

забезпечення) 

Гарант ОП, група 

забезпечення, 

викладачі 

кафедри 

Проведення аналізу 

наявності та 

доступності 

КНМЗНД 

Наявність та доступність 

всіх необхідних елементів 

навчально-методичного 

забезпечення; 

Проведення 

роз’яснювальної роботи для 

забезпечення чіткої і 

зрозумілої політики та 

процедури вирішення 

конфліктних ситуацій 

Оновлено навчально-методичне 

забезпечення за всіма циклами  

(протокол №1 від 28.08.2020р. 

п.4) затверджено робочі програми 

навчальних дисциплін кафедри та 

КНМЗНД на 2020-2021 н.р. 

Робочі програми навчальних 

дисциплін ОП та КНМЗНД у ІІ 

семестрі 2020-2021 р., було 

переглянуто та оновлено 

(протокол №8 від 19.01.2021р.,п. 

5.5). Це насамперед стосувалося 

основної/ допоміжної літератури 

– за останні 5 років, яка міститься 

у НБ МДУ, фахових періодичних 

видань, статей у наукових 

журналах, які індексуються 

Scopus/ Web of Science та інших 

науково-метричних базах, 

електронних ресурсів тощо). 

11.06.2020 р. Структура та 

зміст ОНП 

Гарант ОП,  

викладачі 

кафедри, 

здобувачі вищої 

освіти, 

роботодавці 

Оцінка структури 

ОП 

Зустріч із стейкхолдером, 

провідним науковим 

співробітником відділу 

політики і врядування у 

вищій освіті Інституту 

вищої освіти Національної 

академії педагогічних наук 

України К. Тримою 

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

ch_iz_stejkkholderom_katerinoju_t

rimoju/2020-06-11-154 

Обговорені пропозиції здобувачів 

щодо вдосконалення в напрямку 

збільшення практичної складової 

у блоці професійної підготовки 

студентів 

12.06.2020 Структура та 

зміст ОНП 

Гарант ОП,  

викладачі 

кафедри, 

здобувачі вищої 

освіти, 

роботодавці 

Оцінка структури 

ОП 

Зустріч із стейкхолдером, 

керівником Громадської 

організації «Центр 

прикладних досліджень» А. 

Каракуцем 

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

nti_specialnostej_sociologija_ta_po

litologija_proveli_distancijnu_zustr

ich_zi_stejkkholderom_andriem_ka

rakucom/2020-06-18-159 

Обговорено питання 

вдосконалення якості вищої 

освіти з метою перегляду 

основних компонентів ОП з 

http://history.mdu.in.ua/news/zustrich_iz_stejkkholderom_katerinoju_trimoju/2020-06-11-154
http://history.mdu.in.ua/news/zustrich_iz_stejkkholderom_katerinoju_trimoju/2020-06-11-154
http://history.mdu.in.ua/news/zustrich_iz_stejkkholderom_katerinoju_trimoju/2020-06-11-154
http://history.mdu.in.ua/news/studenti_specialnostej_sociologija_ta_politologija_proveli_distancijnu_zustrich_zi_stejkkholderom_andriem_karakucom/2020-06-18-159
http://history.mdu.in.ua/news/studenti_specialnostej_sociologija_ta_politologija_proveli_distancijnu_zustrich_zi_stejkkholderom_andriem_karakucom/2020-06-18-159
http://history.mdu.in.ua/news/studenti_specialnostej_sociologija_ta_politologija_proveli_distancijnu_zustrich_zi_stejkkholderom_andriem_karakucom/2020-06-18-159
http://history.mdu.in.ua/news/studenti_specialnostej_sociologija_ta_politologija_proveli_distancijnu_zustrich_zi_stejkkholderom_andriem_karakucom/2020-06-18-159
http://history.mdu.in.ua/news/studenti_specialnostej_sociologija_ta_politologija_proveli_distancijnu_zustrich_zi_stejkkholderom_andriem_karakucom/2020-06-18-159


   
 

   
 

урахуванням задоволення потреб 

роботодавців.   
26.02.2021 р. Структура та 

зміст ОНП 

Гарант ОП,  

викладачі 

кафедри, 

здобувачі вищої 

освіти, 

роботодавці 

Оцінка структури 

ОП 

Нарада гарантів з 

обговорення освітньо-

професійних програм 291 

Міжнародні відносини та 

ОПП 052 Політологія та 

ОНП 052 Політологія  

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

a_garantiv_z_obgovorennja_osvitn

o_profesijnikh_program_291_mizh

narodni_vidnosini_ta_opp_052_pol

itologija_ta_032_istorija_ta_arkheo

logija/2021-02-26-227  

Обговорено питання практичної 

підготовки здобувачів вищої 

освіти, процедури вибору 

елективних дисциплін, питання 

формування Soft skills та 

неформальної освіти 

16.03.2021 р. Структура та 

зміст ОНП 

Гарант ОП,  

викладачі 

кафедри, 

здобувачі вищої 

освіти, 

роботодавці 

Оцінка структури 

ОП 

Зустріч із зовнішнім 

стейкхолдером, 

начальником відділу 

протокольної роботи, 

Маріупольської районної 

ради Виборновою Наталією 

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

vorennja_op_ta_onp_na_zustrichi_

aspirantiv_ta_studentiv_specialnost

i_politologija_ta_sociologija_zi_ste

jkkholderom_natalieju_vibornovoju

/2021-03-17-244 

Від роботодавця отримано 

рекомендації щодо посилення 

професійної підготовки 

здобувачів політологів та 

доцільність залучення їх до участі 

у вебінарах, майстер-класах тощо 

з питань правової обізнаності. 

Обговорено посилення співпраці 

в межах організації практичної 

підготовки. 

 

Березень 2021 р 

Кадрове 

забезпечення 

ОНП 

 

Гарант ОНП, 

здобувачі вищої 

освіти, викладачі 

інших ЗВО 

Залучення 

роботодавців, 

професіоналів-

практиків, експертів 

галузі до організації 

та реалізації 

освітнього процесу 

на ОП 

Залучення фахівців-

політологів Національного 

університету «Львівська 

політехніка» та Київського 

університету імені Бориса 

Грінченко  до проведення 

циклу відкритих лекцій для 

здобувачів вищої освіти  

 

Лекції проводились відповідно до 

затвердженого на засіданні 

кафедри графіку (протокол № 9 

від 17.02.2021 р.)  

  

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

fedri_mizhnarodnikh_vidnosin_ta_

zovnishnoji_politiki_zaversheno_ci

kl_vidkritikh_lekcij_dlja_aspirantiv

http://history.mdu.in.ua/news/narada_garantiv_z_obgovorennja_osvitno_profesijnikh_program_291_mizhnarodni_vidnosini_ta_opp_052_politologija_ta_032_istorija_ta_arkheologija/2021-02-26-227
http://history.mdu.in.ua/news/narada_garantiv_z_obgovorennja_osvitno_profesijnikh_program_291_mizhnarodni_vidnosini_ta_opp_052_politologija_ta_032_istorija_ta_arkheologija/2021-02-26-227
http://history.mdu.in.ua/news/narada_garantiv_z_obgovorennja_osvitno_profesijnikh_program_291_mizhnarodni_vidnosini_ta_opp_052_politologija_ta_032_istorija_ta_arkheologija/2021-02-26-227
http://history.mdu.in.ua/news/narada_garantiv_z_obgovorennja_osvitno_profesijnikh_program_291_mizhnarodni_vidnosini_ta_opp_052_politologija_ta_032_istorija_ta_arkheologija/2021-02-26-227
http://history.mdu.in.ua/news/narada_garantiv_z_obgovorennja_osvitno_profesijnikh_program_291_mizhnarodni_vidnosini_ta_opp_052_politologija_ta_032_istorija_ta_arkheologija/2021-02-26-227
http://history.mdu.in.ua/news/narada_garantiv_z_obgovorennja_osvitno_profesijnikh_program_291_mizhnarodni_vidnosini_ta_opp_052_politologija_ta_032_istorija_ta_arkheologija/2021-02-26-227
http://history.mdu.in.ua/news/obgovorennja_op_ta_onp_na_zustrichi_aspirantiv_ta_studentiv_specialnosti_politologija_ta_sociologija_zi_stejkkholderom_natalieju_vibornovoju/2021-03-17-244
http://history.mdu.in.ua/news/obgovorennja_op_ta_onp_na_zustrichi_aspirantiv_ta_studentiv_specialnosti_politologija_ta_sociologija_zi_stejkkholderom_natalieju_vibornovoju/2021-03-17-244
http://history.mdu.in.ua/news/obgovorennja_op_ta_onp_na_zustrichi_aspirantiv_ta_studentiv_specialnosti_politologija_ta_sociologija_zi_stejkkholderom_natalieju_vibornovoju/2021-03-17-244
http://history.mdu.in.ua/news/obgovorennja_op_ta_onp_na_zustrichi_aspirantiv_ta_studentiv_specialnosti_politologija_ta_sociologija_zi_stejkkholderom_natalieju_vibornovoju/2021-03-17-244
http://history.mdu.in.ua/news/obgovorennja_op_ta_onp_na_zustrichi_aspirantiv_ta_studentiv_specialnosti_politologija_ta_sociologija_zi_stejkkholderom_natalieju_vibornovoju/2021-03-17-244
http://history.mdu.in.ua/news/obgovorennja_op_ta_onp_na_zustrichi_aspirantiv_ta_studentiv_specialnosti_politologija_ta_sociologija_zi_stejkkholderom_natalieju_vibornovoju/2021-03-17-244


   
 

   
 

_ta_magistriv_specialnosti_politolo

gija/2021-03-24-253 

Політологія 

 

Третій 

(освітньо-

науковий) 

рівень 

Пашина Н.П.,  

д. політ. н., 

професор 

. 

Серпень - 

вересень 

2020 р. 

Доступ до 

ОНП 

Гарант ОП;  

відповідальні за 

сайт історичного 

факультету від 

кафедри та 

факультету; 

відділ інформації 

та зв'язків з 

громадськістю 

Наявність актуальної 

інформації про ОНП 

у вільному доступі на 

офіційній сторінці 

МДУ, історичного 

факультету 

Перегляд інформації на та її 

коригування 

Розміщення оновленої інформації 

про ОНП та кафедру на сайті 

МДУ на сторінках аспірантури  

http://mdu.in.ua/index/aspirantura/0

-18 та кафедри 

http://history.mdu.in.ua/index/mvzp

/0-14  

Серпень  

2020 р. 

Січень  

2021 р.  

 

Забезпеченість 

освітнього 

процесу 

ресурсами 

(навчально-

методичне 

забезпечення) 

Гарант ОНП, 

завідувач 

кафедри, 

викладачі, які 

забезпечують 

навчальний 

процес на ОНП 
 

 

Проведення аналізу 

наявності та 

доступності РП або 

КНМЗНД 

Оновлення навчально-

методичних матеріалів 

Оновлено навчально-методичне 

забезпечення за всіма циклами   

затверджено робочі програми 

навчальних дисциплін кафедри та 

КНМЗНД на 2020-2021 н.р. 

(протокол №1 від 28.08.2020р. 

п.4) 

Переглянуто та оновлено робочі 

програми навчальних дисциплін 

ОНП та КНМЗНД у ІІ семестрі 

2020-2021 р., (протокол №8 від 

19.01.2021р.,п. 5.5). Це 

насамперед стосувалося основної/ 

допоміжної літератури – за 

останні 5 років, яка міститься у 

НБ МДУ, фахових періодичних 

видань, статей у наукових 

журналах, які індексуються 

Scopus/ Web of Science та інших 

науково-метричних базах, 

електронних ресурсів тощо). 

Червень  

2020р.,  

Грудень  

2020 р.  

Якість навчання 

та викладання 

ОНП 

Група забезпечення, 

гарант ОНП, 

здобувачі вищої 

освіти 

Опитування 

здобувачів 

Опитування здобувачів про 

якість викладання навчальних 

дисциплін в МДУ  

Анкетування проведено 

дистанційно на платформі Google 

Docs 

  

Вересень 2020 

р. 

Лютий 2021 р. 

Якість 

навчання та 

викладання 

ОНП 

Група 

забезпечення, 

гарант ОНП, 

викладачі 

Аналіз результатів 

опитування 

Проведення аналізу 

результатів опитування 

Результати опитування 

здобувачів вищої освіти щодо 

якості викладання навчальних 

дисциплін у ІІ семестрі 2019-2020 

http://mdu.in.ua/index/aspirantura/0-18
http://mdu.in.ua/index/aspirantura/0-18
http://history.mdu.in.ua/index/mvzp/0-14
http://history.mdu.in.ua/index/mvzp/0-14


   
 

   
 

кафедри, 

здобувачі вищої 

освіти 

н.р. та в І семестрі 2020-2021 н.р. 

обговорено на засіданнях 

кафедри (протокол №2 від 

15.09.2020р. п. 11.2; протокол № 9 

від 17.02.2021 р. п.7.3). 

Червень 2020 р. Якість 

навчання та 

викладання 

ОНП 

Група 

забезпечення, 

гарант ОНП,  

здобувачі вищої 

освіти 

Опитування 

здобувачів та 

роботодавців 

Анкетування здобувачів 

освітньої програми 

«Політологія» третього 

рівня вищої освіти «Якість 

вищої освіти в МДУ» 
 

Анкетування відповідності 

вимог або критеріїв 

роботодавців до аспірантів 

спеціальності 052 

«Політологія» 

Анкетування розміщено на сайті 

Історичного факультету МДУ 

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

FAIpQLSeBHeLRTteerH_L0lD1K

A4GunrLHk1sZDFVEi1DsigIMfxg

yA/viewform  

 

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

FAIpQLScBcysSmpGfCklMsQ-

RvGdZ_hy5nvtyPnGtG1hYFe-

Ft2nqkQ/viewform  

Вересень  

2020р.,  

 

Якість навчання 

та викладання 

ОНП 

 

 

Група забезпечення, 

гарант ОНП, 

викладачі кафедри, 

здобувачі вищої 

освіти, випускники; 

Аналіз результатів 

опитування 

Проведення аналізу 

результатів опитувань 

 

Анкетування здобувачів 

освітньої програми 

«Політологія» третього 

рівня вищої освіти «Якість 

вищої освіти в МДУ» 
 

Анкетування відповідності 

вимог або критеріїв 

роботодавців до аспірантів 

спеціальності 052 

«Політологія» 
 

 

Обговорено результати 

опитування стейкхолдерів щодо 

відповідності вимог або критеріїв 

роботодавців до аспірантів 

спеціальності 052 «Політологія»  
та здобувачів освітньої програми 

«Політологія» третього рівня 

вищої освіти «Якість вищої освіти 

в МДУ» (протокол №2 від 

15.09.2020р.).  

 

21. 12. 2020р.  Структура та 

зміст ОНП 

Гарант ОНП,  

викладачі 

кафедри, 

здобувачі вищої 

освіти, 

роботодавці 

Опитування щодо 

вдосконалення 

якості вищої освіти 

на спеціальностях 

історичного 

факультету з метою 

перегляду основних 

компонентів 

Зустріч аспірантів 

спеціальності 

«Політологія» із 

стейкхолдером Катериною 

Тримою та гарантом 

програми Наталією 

Пашиною 

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

ch_aspirantiv_specialnosti_politolo

gija_iz_stejkkholderom_katerinoju_

trimoju_ta_garantom_programi_nat

alieju_pashinoju/2020-12-21-197  

Обговорено досвід визнання 

результатів навчання, отриманих 

у неформальній освіті та 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeBHeLRTteerH_L0lD1KA4GunrLHk1sZDFVEi1DsigIMfxgyA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeBHeLRTteerH_L0lD1KA4GunrLHk1sZDFVEi1DsigIMfxgyA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeBHeLRTteerH_L0lD1KA4GunrLHk1sZDFVEi1DsigIMfxgyA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeBHeLRTteerH_L0lD1KA4GunrLHk1sZDFVEi1DsigIMfxgyA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScBcysSmpGfCklMsQ-RvGdZ_hy5nvtyPnGtG1hYFe-Ft2nqkQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScBcysSmpGfCklMsQ-RvGdZ_hy5nvtyPnGtG1hYFe-Ft2nqkQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScBcysSmpGfCklMsQ-RvGdZ_hy5nvtyPnGtG1hYFe-Ft2nqkQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScBcysSmpGfCklMsQ-RvGdZ_hy5nvtyPnGtG1hYFe-Ft2nqkQ/viewform
http://history.mdu.in.ua/news/zustrich_aspirantiv_specialnosti_politologija_iz_stejkkholderom_katerinoju_trimoju_ta_garantom_programi_natalieju_pashinoju/2020-12-21-197
http://history.mdu.in.ua/news/zustrich_aspirantiv_specialnosti_politologija_iz_stejkkholderom_katerinoju_trimoju_ta_garantom_programi_natalieju_pashinoju/2020-12-21-197
http://history.mdu.in.ua/news/zustrich_aspirantiv_specialnosti_politologija_iz_stejkkholderom_katerinoju_trimoju_ta_garantom_programi_natalieju_pashinoju/2020-12-21-197
http://history.mdu.in.ua/news/zustrich_aspirantiv_specialnosti_politologija_iz_stejkkholderom_katerinoju_trimoju_ta_garantom_programi_natalieju_pashinoju/2020-12-21-197
http://history.mdu.in.ua/news/zustrich_aspirantiv_specialnosti_politologija_iz_stejkkholderom_katerinoju_trimoju_ta_garantom_programi_natalieju_pashinoju/2020-12-21-197


   
 

   
 

освітньо-

професійних-

програм та освітньо-

наукових програм з 

урахуванням 

задоволення потреб 

роботодавців. 

поєднання навчання і досліджень 

під час реалізації ОНП 

25.02.2020 р.  Структура та 

зміст ОНП 

Гарант ОНП,  

викладачі 

кафедри, 

здобувачі вищої 

освіти, 

роботодавці 

Оцінка структури 

ОНП 

Зустріч із стейкхолдерами, 

депутатами Верховної Ради 

України 9-го скликання 
(Лубінць Д. В. та 

Перебийніс М.В.) 

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

dachi_aspiranti_ta_studenti_istorich

nogo_fakultetu_mdu_zustrilis_z_de

putatom_verkhovnoji_radi_ukrajini

_lubincem_dmitrom_valerijoviche

m/2020-02-25-111 

На зустрічі обговорювались 

питання вдосконалення якості 

вищої освіти з метою перегляду 

основних компонентів ОПП з 

урахуванням задоволення потреб 

роботодавців. Досягнуто 

домовленість щодо можливості 

проходження стажування чи 

практики студентами 

політологами та міжнародниками 

у Комітетах Верховної Ради 

України.  

11.06.2020 р. Структура та 

зміст ОНП 

Гарант ОНП,  

викладачі 

кафедри, 

здобувачі вищої 

освіти, 

роботодавці 

Оцінка структури 

ОНП 

Зустріч із стейкхолдером, 

провідним науковим 

співробітником відділу 

політики і врядування у 

вищій освіті Інституту 

вищої освіти Національної 

академії педагогічних наук 

України К. Тримою 

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

ch_iz_stejkkholderom_katerinoju_t

rimoju/2020-06-11-154 

Обговорені пропозиції здобувачів 

щодо вдосконалення в напрямку 

збільшення практичної складової 

у блоці професійної підготовки 

студентів 

12.06.2020 Структура та 

зміст ОНП 

Гарант ОНП,  

викладачі 

кафедри, 

здобувачі вищої 

освіти, 

роботодавці 

Оцінка структури 

ОНП 

Зустріч із стейкхолдером, 

керівником Громадської 

організації «Центр 

прикладних досліджень» А. 

Каракуцем 

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

nti_specialnostej_sociologija_ta_po

litologija_proveli_distancijnu_zustr

ich_zi_stejkkholderom_andriem_ka

rakucom/2020-06-18-159 

Обговорено питання 

вдосконалення якості вищої 

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/zustrich_iz_stejkkholderom_katerinoju_trimoju/2020-06-11-154
http://history.mdu.in.ua/news/zustrich_iz_stejkkholderom_katerinoju_trimoju/2020-06-11-154
http://history.mdu.in.ua/news/zustrich_iz_stejkkholderom_katerinoju_trimoju/2020-06-11-154
http://history.mdu.in.ua/news/studenti_specialnostej_sociologija_ta_politologija_proveli_distancijnu_zustrich_zi_stejkkholderom_andriem_karakucom/2020-06-18-159
http://history.mdu.in.ua/news/studenti_specialnostej_sociologija_ta_politologija_proveli_distancijnu_zustrich_zi_stejkkholderom_andriem_karakucom/2020-06-18-159
http://history.mdu.in.ua/news/studenti_specialnostej_sociologija_ta_politologija_proveli_distancijnu_zustrich_zi_stejkkholderom_andriem_karakucom/2020-06-18-159
http://history.mdu.in.ua/news/studenti_specialnostej_sociologija_ta_politologija_proveli_distancijnu_zustrich_zi_stejkkholderom_andriem_karakucom/2020-06-18-159
http://history.mdu.in.ua/news/studenti_specialnostej_sociologija_ta_politologija_proveli_distancijnu_zustrich_zi_stejkkholderom_andriem_karakucom/2020-06-18-159


   
 

   
 

освіти з метою перегляду 

основних компонентів ОП з 

урахуванням задоволення потреб 

роботодавців.   
26.02.2021 р. Структура та 

зміст ОНП 

Гарант ОНП,  

викладачі 

кафедри, 

здобувачі вищої 

освіти, 

роботодавці 

Оцінка структури 

ОНП 

Нарада гарантів з 

обговорення освітньо-

професійних програм 291 

Міжнародні відносини та 

ОПП 052 Політологія та 

ОНП 052 Політологія  

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

a_garantiv_z_obgovorennja_osvitn

o_profesijnikh_program_291_mizh

narodni_vidnosini_ta_opp_052_pol

itologija_ta_032_istorija_ta_arkheo

logija/2021-02-26-227  

Обговорено питання практичної 

підготовки здобувачів вищої 

освіти, процедури вибору 

елективних дисциплін, питання 

формування Soft skills та 

неформальної освіти 

16.03.2021 р. Структура та 

зміст ОНП 

Гарант ОНП,  

викладачі 

кафедри, 

здобувачі вищої 

освіти, 

роботодавці 

Оцінка структури 

ОНП 

Зустріч із зовнішнім 

стейкхолдером, 

начальником відділу 

протокольної роботи, 

Маріупольської районної 

ради Виборновою Наталією 

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

vorennja_op_ta_onp_na_zustrichi_

aspirantiv_ta_studentiv_specialnost

i_politologija_ta_sociologija_zi_ste

jkkholderom_natalieju_vibornovoju

/2021-03-17-244 

Від роботодавця отримано 

рекомендації щодо посилення 

професійної підготовки 

здобувачів політологів та 

доцільність залучення їх до участі 

у вебінарах, майстер-класах тощо 

з питань правової обізнаності. 

Обговорено посилення співпраці 

в межах організації практичної 

підготовки. 

http://history.mdu.in.ua/news/narada_garantiv_z_obgovorennja_osvitno_profesijnikh_program_291_mizhnarodni_vidnosini_ta_opp_052_politologija_ta_032_istorija_ta_arkheologija/2021-02-26-227
http://history.mdu.in.ua/news/narada_garantiv_z_obgovorennja_osvitno_profesijnikh_program_291_mizhnarodni_vidnosini_ta_opp_052_politologija_ta_032_istorija_ta_arkheologija/2021-02-26-227
http://history.mdu.in.ua/news/narada_garantiv_z_obgovorennja_osvitno_profesijnikh_program_291_mizhnarodni_vidnosini_ta_opp_052_politologija_ta_032_istorija_ta_arkheologija/2021-02-26-227
http://history.mdu.in.ua/news/narada_garantiv_z_obgovorennja_osvitno_profesijnikh_program_291_mizhnarodni_vidnosini_ta_opp_052_politologija_ta_032_istorija_ta_arkheologija/2021-02-26-227
http://history.mdu.in.ua/news/narada_garantiv_z_obgovorennja_osvitno_profesijnikh_program_291_mizhnarodni_vidnosini_ta_opp_052_politologija_ta_032_istorija_ta_arkheologija/2021-02-26-227
http://history.mdu.in.ua/news/narada_garantiv_z_obgovorennja_osvitno_profesijnikh_program_291_mizhnarodni_vidnosini_ta_opp_052_politologija_ta_032_istorija_ta_arkheologija/2021-02-26-227
http://history.mdu.in.ua/news/obgovorennja_op_ta_onp_na_zustrichi_aspirantiv_ta_studentiv_specialnosti_politologija_ta_sociologija_zi_stejkkholderom_natalieju_vibornovoju/2021-03-17-244
http://history.mdu.in.ua/news/obgovorennja_op_ta_onp_na_zustrichi_aspirantiv_ta_studentiv_specialnosti_politologija_ta_sociologija_zi_stejkkholderom_natalieju_vibornovoju/2021-03-17-244
http://history.mdu.in.ua/news/obgovorennja_op_ta_onp_na_zustrichi_aspirantiv_ta_studentiv_specialnosti_politologija_ta_sociologija_zi_stejkkholderom_natalieju_vibornovoju/2021-03-17-244
http://history.mdu.in.ua/news/obgovorennja_op_ta_onp_na_zustrichi_aspirantiv_ta_studentiv_specialnosti_politologija_ta_sociologija_zi_stejkkholderom_natalieju_vibornovoju/2021-03-17-244
http://history.mdu.in.ua/news/obgovorennja_op_ta_onp_na_zustrichi_aspirantiv_ta_studentiv_specialnosti_politologija_ta_sociologija_zi_stejkkholderom_natalieju_vibornovoju/2021-03-17-244
http://history.mdu.in.ua/news/obgovorennja_op_ta_onp_na_zustrichi_aspirantiv_ta_studentiv_specialnosti_politologija_ta_sociologija_zi_stejkkholderom_natalieju_vibornovoju/2021-03-17-244


   
 

   
 

Березень 2021 р Кадрове 

забезпечення 

ОП 

Гарант ОНП, 

здобувачі вищої 

освіти, викладачі 

інших ЗВО 

Залучення 

роботодавців, 

професіоналів-

практиків, експертів 

галузі до організації 

та реалізації 

освітнього процесу 

на ОП 

Залучення фахівців-

політологів Національного 

університету «Львівська 

політехніка» та Київського 

університету імені Бориса 

Грінченко  до проведення 

циклу відкритих лекцій для 

здобувачів вищої освіти 

 

 

Лекції проводились відповідно до 

затвердженого на засіданні 

кафедри графіку (протокол № 9 

від 17.02.2021 р.) 

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

fedri_mizhnarodnikh_vidnosin_ta_

zovnishnoji_politiki_zaversheno_ci

kl_vidkritikh_lekcij_dlja_aspirantiv

_ta_magistriv_specialnosti_politolo

gija/2021-03-24-253 


