
РІШЕННЯ РАДИ З ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ  

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ 

№ 1 від 10. 11. 2021  

 

 

Щодо питання «Про пріоритетні напрями роботи Ради з якості вищої освіти 

психолого-педагогічного факультету на 2021-2022 навчальний рік». 

 

УХВАЛИЛИ:  

1. Інформацію декана психолого-педагогічного факультету Л.В. Задорожної-

Княгницької взяти до відома. 

2. Визначити наступні пріоритетні напрями роботи Ради з якості 

вищої освіти психолого-педагогічного факультету на 2021-2022 н.р.:  

 

Пріоритетні напрями роботи Ради з якості вищої освіти психолого-

педагогічного факультету 
 

Напрям роботи  Координатор РЯВО  

Моніторинг і перегляд освітніх 

програм, розробка рекомендацій 

щодо їх вдосконалення  

декан факультету Задорожна-Княгницька Л.В.; 

в.о. завідувача кафедри педагогіки та освіти 

Воєвутко Н.Ю.;   

завідувач кафедри фізичної культури, спорту та 

здоров`я людини Осіпцов А.В.; 

завідувач кафедри дошкільної освіти  

Брежнєва О.Г.; 

в.о. завідувача кафедри практичної психології 

Стуліка О.Б; 

гаранти освітніх програм.  

Експертиза ресурсного забезпечення 

освітнього процесу (кадрового, 

навчально-методичного, 

матеріально-технічного 

інформаційного)  

в.о. завідувача кафедри педагогіки та освіти 

Воєвутко Н.Ю.;   

завідувач кафедри фізичної культури, спорту та 

здоров`я людини Осіпцов А.В.; 

завідувач кафедри дошкільної освіти  

Брежнєва О.Г.; 

в.о. завідувача кафедри практичної психології 

Стуліка О.Б; 

декан факультету Задорожна-Княгницька Л.В. 

Створення умов для забезпечення 

академічної доброчесності та 

боротьби з академічним плагіатом 

декан факультету Задорожна-Княгницька Л.В.; 

в.о. завідувача кафедри педагогіки та освіти 

Воєвутко Н.Ю.;   

завідувач кафедри фізичної культури, спорту та 

здоров`я людини Осіпцов А.В..; 

завідувач кафедри дошкільної освіти  

Брежнєва О.Г.; 

в.о. завідувача кафедри практичної психології 

Стуліка О.Б; 

гаранти освітніх програм.  

Розвиток студентоцентрованого 

підходу, розширення участі 

здобувачів в організації освітнього 

процесу  

декан факультету Задорожна-Княгницька Л.В.; 

заступник декана з наукової та навчально-

методичної роботи Тимофєєва І.Б. 



Моніторинг якості знань, 

організація та проведення 

опитувань внутрішніх та зовнішніх 

стейкхолдерів  

в.о. завідувача кафедри педагогіки та освіти 

Воєвутко Н.Ю.;   

завідувач кафедри фізичної культури, спорту та 

здоров`я людини Осіпцов А.В.; 

завідувач кафедри дошкільної освіти  

Брежнєва О.Г.; 

в.о. завідувача кафедри практичної психології 

Стуліка О.Б; 

гаранти освітніх програм.  

Розширення участі зовнішніх 

стейкхолдерів в організації та 

реалізації освітнього процесу  

Розробка  рекомендацій щодо 

вдосконалення практичної 

підготовки фахівців  

Вивчення та впровадження досвіду 

вітчизняних і зарубіжних закладів 

вищої освіти.  

в.о. завідувача кафедри педагогіки та освіти 

Воєвутко Н.Ю.;   

завідувач кафедри фізичної культури, спорту та 

здоров`я людини Осіпцов А.В.; 

завідувач кафедри дошкільної освіти  

Брежнєва О.Г.; 

в.о. завідувача кафедри практичної психології 

Стуліка О.Б; 

Сприяння розвитку науково-

дослідної діяльності учасників 

освітнього процесу, поєднання 

навчання та досліджень 

Гаранти освітніх програм  

Науково-методична експертиза 

наукових та навчально-методичних 

видань (монографій підручників, 

посібників)  

Декан факультету Задорожна-Княгницька Л.В.; 

 

  

3. Забезпечити розміщення інформації про роботу РЯВО ППФ протягом 

навчального року на сайті факультету.  

Відповідальні: секретар ради якості вищої освіти психолого-педагогічного 

факультету О.Л.  Бухало.  

Термін: згідно з планом роботи 

 

Щодо питання «Про затвердження складу та плану роботи Ради з якості вищої 

освіти психолого-педагогічного факультету на 2021-2022 навчальний рік». 

 

УХВАЛИЛИ:  

1. Інформацію декана психолого-педагогічного факультету Л.В. Задорожної-

Княгницької взяти до відома. 

2. Затвердити склад Ради з якості вищої освіти психолого-педагогічного 

факультету на 2021-2022 навчальний рік: 

 

за посадами декан факультету Задорожна-Княгницька Л.В. 

заступник декана з наукової та навчально-методичної роботи 

Тимофєєва І.Б. 

заступник декана з виховної роботи Нетреба М.М. 

завідувач кафедри дошкільної освіти Брежнєва О.Г. 

завідувач кафедри педагогіки та освіти Воєвутко Н.Ю. 

завідувач кафедри фізичної культури, спорту та здоров`я людини 

Осіпцов А.В. 

завідувач кафедри практичної психології Стуліка О.Б. 



за поданням 

завідувачів кафедр 

доцент кафедри дошкільної освіти Бухало О.Л. 

доцент кафедри практичної психології Тищенко Л.В. 

за поданням голови 

Студентської ради 

факультету 

студентка 2 курсу ОП «Дошкільна освіта» ОС Бакалавр 

Арабчевська О. В. 

студентка  1 року навчання ОП «Дошкільна освіта» ОС Магістр 

Омельченко О. А. 

студентка 2 курсу ОП «Початкова освіта» ОС Бакалавр 

Годорожа А. А. 

студент курсу ОП «Середня освіта. Фізична культура» 

ОС Бакалавр Гриценко М. О. 

студент  1 року навчання ОП «Фізична культура та спорт» 

ОС Магістр Растєгаєв О. О. 

студентка  2 курсу ОП «Практична психологія» ОС Бакалавр 

Артюх А. М. 

студентка 1 року навчання ОП «Практична психологія» 

ОС Магістр Сіпайлова О.М. 

студентка 1 року навчання ОП «Менеджмент. Управління закладом 

загальної середньої освіти» ОС Магістр Гнатюк О. А. 

представники 

стейкхолдерів 

директор Гімназії зі структурним підрозділом початкової школи 

№17 Кіор О.П. 

директор загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №26 Чайкін М.Г. 

завідувач Дошкільного навчального закладу «Ясла-садок №117 

«Юний моряк» Яковлєва А. В. 

завідувач Комунального дошкільного навчального закладу «Ясла-

садок №150 «Родзинка» Камєнєва Г.В. 

 

3. Затвердити план роботи (додаток 1) Ради з якості вищої освіти психолого-

педагогічного факультету на 2021-2022 навчальний рік. 

 

Щодо питання «Про затвердження плану видання наукової, науково-

методичної та навчально-методичної літератури факультету на 2021-2022 

навчальний рік». 

 

УХВАЛИЛИ:  
1. Інформацію декана психолого-педагогічного факультету Л.В. Задорожної-

Княгницької і завідувачів кафедр взяти до відома. 

2. Затвердити план видання наукової, науково-методичної та навчально-методичної 

літератури психолого-педагогічного факультету на 2021-2022 навчальний рік. 

Кафедра дошкільної освіти 

ПІБ 

автора 

Назва Вид 

видання 

Термін Планується  

затвердження 

ВР 

факультету 

ВР 

університету 

Брежнєва О. Г.  «Математична 

ігротека для 

дошкільнят» 

Методичний 

посібник 

Січень, 

2022  + 

Березіна О. О. «Приватна 

дошкільна освіта» 

Навчально-

методичний 

посібник 

Квітень, 

2022  + 



Бухало О. Л.  «Співпраця закладів 

дошкільної освіти з 

сім’єю» 

Навчально-

методичний 

посібник 

Березень, 

2022 
 + 

Демідова Ю. О.  «Методика 

фізичного та 

валеологічного 

виховання 

дошкільників: схеми 

та таблиці» 

Навчально-

методичний 

посібник 

Квітень 

2022 

 + 

Макаренко С. І. «Основи управління 

в галузі дошкільної 

освіти. Частина  1» 

Навчально-

методичний 

посібник 

Грудень, 

2021 
 + 

 

Кафедра педагогіки та освіти 

ПІБ автора Назва Вид 

видання 

Термін Планується затвердження 

ВР 

факультету 

ВР 

університету 

Задорожна-

Княгницька Л.В., 

Бодик О.П., 

Нетреба М.М. 

«Педагогіка вищої 

школи» 
Посібник 

Грудень, 

2021 
 + 

Задорожна-

Княгницька Л.В., 

Цибулько О.С. 

«Історія управління 

освітою в Україні» Посібник 
Травень, 

2022 
 + 

Тимофєєва І.Б. 

«Методика 

викладання 

природничої 

освітньої галузі» 

Навчально-

методичний 

посібник 

Травень, 

2022 
 + 

Шумілова І.Ф. 

 «Педагогіка з 

практикумом у 

початковій школі» 

Посібник 
Травень, 

2022 
 + 

Воєвутко Н.Ю. 

Підручник для учнів 

5 класу 

«Новогрецька мова» 
Підручник 

Травень, 

2022 
+  

Воєвутко Н.Ю. 

Підручник для учнів 

9 класу 

«Новогрецька мова» 
Підручник 

Травень, 

2022 
+  

Хаджинова І.В. 

Методичні 

рекомендації з 

організації 

самостійної роботи 

здобувачів вищої 

освіти спеціальності 

«Початкова освіта» з 

дисципліни «Дитяча 

література Англії» 

Методичні 

рекомендації 

Травень, 

2022 
+  



Нетреба М.М. 

Методичні 

рекомендації з 

підготовки до 

семінарських занять 

з дисципліни 

«Медіаграмотність у 

початкових класах» 

Методичні 

рекомендації 

Травень, 

2022 
+  

 

Кафедра фізичного виховання, спорту та здоров’я людини 

ПІБ автора Назва Вид 

видання 

Термін Планується затвердження 

ВР 

факультету 

ВР 

університету 

Шаповалова Т.Г. «Особливості 

гігієнічних вимог до 

фізкультурно-

спортивної 

діяльності» 

Навчально-

методичний 

посібник 

Червень, 

2022 

 + 

Шаповалова Т.Г. «Анатомія та 

фізіологія» 

Навчально-

методичний 

посібник 

Червень, 

2022  + 

Вертель О. В. Навчально-

методичні 

рекомендації 

«Вплив рухової 

активності на 

життєдіяльність 

здобувачів вищої 

освіти»  

Навчально-

методичні 

рекомендації 

Квітень, 

2022 

+  

Лисецька О. Я. Навчально-

методичні 

рекомендації  

«Атлетизм та силові 

види спорту»  

Навчально-

методичні 

рекомендації 

Квітень, 

2022 

+  

Фролова О. О. Навчально-

методичні 

рекомендації 

«Нетрадиційні види 

фізичного 

виховання».  

Навчально-

методичні 

рекомендації 

Квітень, 

2022 

+  

 

Кафедра практичної психології 
ПІБ автора Назва Вид 

видання 

Термін Планується затвердження 

ВР 

факультету 

ВР 

університету 

Варава Л.А. «Техніки та 

технології роботи в 

психологічному 

консультуванні» 

Методичні 

рекомендації 

Червень, 

2022 
+  

Стуліка О.Б. «Навчально-

методичний 

посібник з 

педагогічної 

психології» 

Навчально-

методичний 

посібник 

Червень, 

2022 

 + 



Тищенко Л.В. Методичні 

рекомендації до 

виконання 

самостійної роботи 

з дисципліни 

«Психологія 

управління» 

Методичні 

рекомендації 

Червень, 

2022 

+  

Вагабова А.О., 

Харитинюк В.М., 

Пархоменко І.А. 

Методичні 

рекомендації до 

курсу «Основи 

психології» 

Методичні 

рекомендації 

Червень, 

2022 
+  

За загальною 

редакцією 

Горбань Г. О. 

 «Життєдіяльність 

особистості в 

сучасному просторі 

соціальних змін: 

теоретичні та 

прикладні аспекти» 

Колективна 

монографія 

 

Квітень, 

2022 

 + 

 

3. Забезпечити своєчасне і повне виконання плану видання наукової, науково-

методичної та навчально-методичної літератури. 

Відповідальні: завідувачі кафедр психолого-педагогічного факультету, гаранти 

ОП, науково-педагогічні працівники - автори.  

Термін: згідно з планом видань. 

4. Дотримуватись вимог згідно Положення про підготовку наукових, навчальних та 

навчально-методичних видань у Маріупольському державному університеті. 

 

Щодо питання: «Про стан та перспективи розвитку наукової діяльності за 

науковими напрямами «Соціальні науки» 

 

УХВАЛИЛИ:  

1. Інформацію декана психолого-педагогічного факультету Л.В. Задорожної-

Княгницької взяти до відома. 

2. Враховувати результати оцінювання ефективності наукової діяльності під час 

планування подальшого проведення пріоритетних наукових досліджень і 

науково-технічних (експериментальних) розробок. 

Відповідальні: завідувачі кафедр психолого-педагогічного факультету. 

Термін: протягом 2021 – 2024 років 

3. Колективам НПП кафедр психолого-педагогічного факультету забезпечити 

зростання показників наукової діяльності відповідно до укладених з 

адміністрацією університету контрактів. 

Відповідальний: декан психолого-педагогічного факультету, завідувачі кафедр. 

Термін: на період чинності укладених контрактів з НПП 

 

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

навчально-методичної літератури» 

 

УХВАЛИЛИ: 

1. Інформацію декана психолого-педагогічного факультету Л.В. Задорожної-

Княгницької взяти до відома. 

2. Рекомендувати навчально-методичний посібник БУХАЛО Олени «Теорія і 

методика співпраці закладу дошкільної освіти з родиною» до розгляду Вченою 

радою психолого-педагогічного факультету. 



3. Рекомендувати навчально-методичний комплекс з дисципліни «Основи 

інклюзивної освіти» (методичні вказівки до семінарських занять і самостійної 

роботи та практикум) до друку та  впровадження у освітній процес ЗВО. 

 

 

Голова  

Ради з якості вищої освіти 

психолого-педагогічного 

факультету                        Леніна ЗАДОРОЖНА-КНЯГНИЦЬКА 

 

 

 

Секретар  

Ради з якості вищої освіти  

психолого-педагогічного 

факультету      Олена БУХАЛО  



Додаток 1 

План роботи Ради з якості вищої освіти психолого-педагогічного факультету МДУ 

на 2021–2022 навчальний рік 

 
Дата Порядок денний Доповідачі 

10.11.2021 

1. Про пріоритетні напрями роботи Ради з якості вищої 

освіти психолого-педагогічного факультету на 2021-

2022 навч. рік 

Декан факультету 

2. Про затвердження складу та плану роботи Ради з якості 

вищої освіти психолого-педагогічного факультету на 2021-

2022 навч. рік 

Декан факультету 

3. Про затвердження плану видання наукової, науково-

методичної та навчально-методичної літератури факультету 

на 2021-2022 навч. рік. 

Завідувачі 

кафедр, декан 

факультету 

4. Про стан та перспективи розвитку наукової діяльності за 

науковими напрямами «Соціальні науки».  
Декан факультету 

5. Різне  

12.01.2022 

1. Про залучення здобувачів вищої освіти до розробки 

освітніх програм за спеціальностями.  
Завідувачі кафедр 

2. Про стан роботи над комплексними науковими темами 

кафедр: підготовка заключних і проміжних звітів, реєстрація 

звітних документів в онлайн-системі УкрІНТЕІ  

Завідувачі кафедр 

3. Про стан виконання НДР, що фінансуються за рахунок 

коштів державного бюджету: підготовка проміжного і 

заключного звітів, реєстрація звітних документів в онлайн 

системі УкрІНТЕІ, анотованого (проміжний етап) та 

заключного звітів на МОН України 

Завідувачі кафедр 

4. Про залучення роботодавців, фахівців-практиків до 

проведення аудиторних занять за освітніми програмами 

спеціальностей факультету 

Завідувачі кафедр 

5. Про рекомендацію до друку наукової, науково-методичної 

та навчально-методичної літератури 
Декан факультету  

6. Різне  

 

22.03.2022 

 

1. Про результати співпраці із вітчизняними та зарубіжними 

закладами освіти щодо організації та реалізації освітнього 

процесу на освітніх програмах факультету. 

 

Завідувачі кафедр 

2. Про забезпечення академічної доброчесності на психолого-

педагогічному факультеті МДУ 

Завідувачі 

кафедр, 

заступник декана 

з наукової та 

навчально-

методичної 

роботи  

3. Про проведення кафедральних та міжкафедральних 

науково-методичних семінарів, круглих столів.  
Завідувачі кафедр 

4. Про матеріально-технічні ресурси (в т.ч. програмне 

забезпечення), необхідні для викладання навчальних 

дисциплін за освітніми програмами спеціальностей 

факультету першого (бакалаврського) рівня 

Завідувачі 

кафедр, гаранти 

освітніх програм 



5. Про підготовку здобувачів вищої освіти МДУ до участі у ІІ 

турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт 

з галузей знань та спеціальностей та ІІ етапі Всеукраїнських 

студентських олімпіад у 2021-2022 навч. році. 

Завідувачі кафедр 

6. Про рекомендацію до друку наукової, наукової та 

навчально-методичної літератури. 
Декан факультету  

7. Різне  

24.05.2022 

1. Про забезпечення прозорості та публічності освітньої 

діяльності та науково-дослідної роботи кафедр факультету. 
Завідувачі кафедр 

2. Про використання інформаційно-комунікаційних 

технологій в освітньому процесі. 
Завідувачі кафедр  

3. Про результати опитування «Про якість викладання 

навчальних дисциплін» у І семестрі 2021-2022 н.р. 

 

Заступник декана 

з наукової та 

навчально-

методичної 

роботи  

4. Про рекомендацію до друку наукової, науково-методичної 

та навчально-методичної літератури 
Декан факультету 

5. Різне  

14.06.2022 

1. Про підсумки роботи Ради з якості вищої освіти 

психолого-педагогічного факультету в 2021-2022 навч. році. 
Декан факультету 

2. Про виконання рішень Ради з якості вищої освіти 

психолого-педагогічного факультету у 2021-2022 навч. році 

та обговорення пропозицій щодо плану роботи Ради в 2022-

2023 навч. році 

Декан факультету 

4. Про моніторинг освітніх програм та навчальних планів 

підготовки за рівнями вищої освіти 

Гаранти освітніх 

програм 

5. Про рекомендацію до друку наукової, науково-методичної 

та навчально-методичної літератури 
Декан факультету 

6. Різне  
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