
РІШЕННЯ РАДИ З ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ МДУ 
від 16.06.2022  № 4 

 
 

Щодо питання «Про результати опитування «Про якість викладання навчальних 
дисциплін»  у І семестрі 2021-2022 н.р.»» 

 
УХВАЛИЛИ:  

1. Інформацію завідувача навчальної лабораторії із забезпечення якості освіти Юлії 
ІЗОТОВОЇ взяти до відома. 

2. Задля збереження первинних даних та можливості здійснювати аналіз з 
анкетування  під час дистанційної освіти в умовах воєнного стану, форс-мажорних 
обставин тощо, розробити у google-формі анкети для онлайн-опитування та 
розміщувати їх за тиждень перед початком опитування на сторінках кафедр. 
Відповідальні: завідувачі кафедр, куратори академічних груп, відповідальні за 
сайти факультетів. 
Термін: за тиждень до початку опитування, розпочинаючи з І семестру 2022-2023 
н.р.   
 

3. З метою вдосконалення якості освітнього процесу та якості освітніх послуг: 
- Продовжити удосконалення дистанційних методів викладання навчальних 

дисциплін 
- Сприяти підвищенню якості методичного супроводу самостійної роботи 

студента. 
- Залучати до моніторингу якості викладання дисциплін іноземних здобувачів 

вищої освіти 
- Заохочувати викладачів до осучаснення самостійної роботи студентів та 

надання завдань практично орієнтованого спрямування 
- Сприяти використанню ІКТ в освітньому процесі (зокрема, технології 

відкритого університету: створення сторінки кафедр, академічних груп - сайт 
на платформі Tilda Publishing, Wix.com., віртуальних лабораторій, сервісу 
Outlook - Visio тощо. 

 

Відповідальні: завідувачі кафедр, науково-педагогічні працівники 
Термін: протягом навчального року 
 

4. З метою аудиту наявних ресурсів функціонування МДУ в умовах переміщення, 
уточнення наявного контингенту здобувачів, які продовжать навчання в умовах 
тимчасового переміщення, визначення стану наповненості академічних груп 
затвердити відповідну Анкету (додається) та провести анкетування здобувачів. 
Відповідальні: завідувач навчальної лабораторії із забезпечення якості освіти 
Юлія ІЗОТОВА, завідувачі кафедр, куратори академічних груп. 
Термін: з 17.06.2022 до 22.06.2022, з 15.08.2022 до 20.08.2022 

 
 
Щодо питання «Про підсумки роботи Ради з якості вищої освіти у 2021-2022 н.р.» 

 
УХВАЛИЛИ:  

1. Інформацію голови Ради з якості Олени БУЛАТОВОЇ прийняти до відома. 
2. Роботу РЯВО у 2021-2022 н.р. визнати задовільною. 



Щодо питання «Про виконання рішень Ради з якості вищої освіти  
у 2021-2022 н.р. та обговорення пропозицій щодо плану роботи Ради з якості 

вищої освіти у 2022-2023 н.р.» 
УХВАЛИЛИ:  

1. Інформацію голови Ради з якості Олени БУЛАТОВОЇ прийняти до відома. 
2. У зв’язку із військовим станом, тимчасовим переміщенням університету до м.Київ 

перенести розгляд питання щодо виконання рішень РЯВО на 2022-2023 навч. рік. 
3. Надати пропозиції щодо перспективних напрямів роботи Ради з якості у 2022-2023 

навч. р. 
Відповідальні: декани факультетів, завідувачі кафедр, керівники структурних 
підрозділів 
Термін: до 01.07.2022 
 

Щодо питання «Про підсумки роботи Рад з якості вищої освіти факультетів у 
2021-2022 н.р.» 

 
УХВАЛИЛИ:  

1. Інформацію голів Рад з якості вищої освіти факультетів, навчально-наукового 
інституту управління прийняти до відома. 

2. Роботу Рад з якості вищої освіти факультетів/навчально-наукового інституту 
управління у 2021-2022 н.р. визнати задовільною. 

3. Підготувати плани роботи факультетських Рад з якості на 2022-2023 н.р. відповідно 
до Плану роботи МДУ та перспективних напрямів роботи РЯВО університету і 
подати до затвердження РЯВО МДУ 
Відповідальні: голови і секретарі РЯВО факультетів 

  Термін: до 01.10.2022 
 
Щодо питання «Про моніторинг освітніх програм та навчальних планів підготовки 

за рівнями вищої освіти» 

 
ВИСТУПИЛИ: 
Олександр ЧЕРНИШОВ, Наталя НИКИФОРЕНКО з питанням щодо непогодження з 
проєктом рішення у частині призупинення набору у 2022 році на ОП «Менеджмент 
невиробничої сфери», «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності», 
«Адміністративний менеджмент» за другим (магістерським) рівнем ВО 

Валентина ТОКАРЄВА щодо проговорення з проректором з науково-педагогічної роботи 
Тетяною МАРЕНОЮ зазначеного проєкту рішення і надання погодження, можливої 
відсутності навчального навантаження для викладачів цих кафедр 

Олена БУЛАТОВА  щодо надання службової записки про можливість здійснення набору 
на зазначені ОП з аналізом ринку праці, запитів, ресурсного забезпечення за даними 
освітніми програмами. 

УХВАЛИЛИ:  
1. Інформацію «Про моніторинг освітніх програм та навчальних планів підготовки за 

рівнями вищої освіти» взяти до відома. 
2. Надати службову записку про можливість здійснення набору на ОП «Менеджмент 

невиробничої сфери», «Менеджмент зовнішньоекономічної діяльності», 
«Адміністративний менеджмент» за другим (магістерським) рівнем ВО з аналізом 



ринку праці, запитів абітурієнтів абітурієнтів, ресурсного забезпечення за даними 
освітніми програмами 
Відповідальні: проректор з науково-педагогічної роботи (з питань діяльності ННІУ) 
Валентина ТОКАРЄВА 
Термін: до 17.06.2022 

3. Перенести розгляд питання на позачергове засідання РЯВО  
Відповідальні: секретар РЯВО Марія ЗІМІНА 
Термін: до 30.06.2022 
 

Щодо питання «Про рекомендацію до затвердження» 
 
ВИСТУПИЛИ:  
Олена БУЛАТОВА щодо важливості прийняття зазначених документів для учасників 
освітнього процесу 
УХВАЛИЛИ:  
1. Рекомендувати до затвердження вченою радою МДУ: 
 
Порядок визнання результатів навчання, отриманих у неформальній та / або інформальній 
освіті 
Положення про планування та облік роботи науково-педагогічних працівників (у новій 
редакції) 
Каталог елективних дисциплін циклу загальної підготовки  
Програму курсів підвищення кваліфікації для державних службовців з питань стратегічного 
управління та планування «Стратегічне управління та планування в системі державного 
управління» для державних службовців, які займають посади державної служби категорії 
«Б» та «В», посадових осіб місцевого самоврядування; 
Програму курсів підвищення кваліфікації для державних службовців з питань цифрової 
грамотності «Формування цифрової грамотності державних службовців» для державних 
службовців, які займають посади державної служби категорії «Б» та «В»; 
Програму курсів підвищення кваліфікації для державних службовців з питань державної 
політики цифрового розвитку «Державна політика цифрового розвитку України» для 
державних службовців, які займають посади державної служби категорії «Б» та «В», 
посадових осіб місцевого самоврядування. 

 
Щодо питання «Про Індивідуальні плани роботи науково-педагогічних 

працівників університету за 2021-2022 навч. рік» 
 

 
ВИСТУПИЛИ: 
Юзеф НІКОЛЬЧЕНКО щодо можливості внесення інформації у спрощеному вигляді 
 
Валентина НІКОЛАЄВА щодо можливого відновлення електронних версій 
Індивідуальних планів викладачів ННІУ  
Олена БУЛАТОВА щодо важливості відновлення первинної обліково-звітної 
документації науково-педагогічних працівників 
 
УХВАЛИЛИ:  

1. З метою відновлення Індивідуальних планів роботи науково-педагогічних  працівників 
за 2021-2022 навч. рік та відповідно здійснення їхньої перевірки заповнити 
Індивідуальні плани в One Drive (створивши окремі папки для кожного викладача), із 
зазначенням загальної кількості годин за навчальну роботу (у розрізі форм навчання та 
семестрів), загальної кількості годин за методичну та організаційну роботу; заповнити 



інформацію за наукову роботу повністю. У Розділі Зміни до Індивідуального плану 
зазначити конкретні зміни за видами роботи та годинами (Форма додається). 
1.1. Викладачам реорганізованого ДонДУУ заповнювати Індивідуальні плани 

відповідно до встановлених форм станом на 01.09.2021 
Відповідальні: завідувачі кафедр, науково-педагогічні працівники 
Термін: до 25.06.2022 

 
2. Розробити інструкцію щодо заповнення Індивідуальних планів в One Drive. 
Відповідальні: начальник навчально-методичного центру Марія ЗІМІНА. 
Термін: до 20.06.2022 
3. Здійснити перевірку заповнення Індивідуальних планів викладачами кафедр 
факультету. 
Відповідальні: декани факультетів. 
Термін: до 30.06.2022  

4. Здійснити перевірку виконання Індивідуальних планів викладачів за 2021-2022 навч. рік 
Відповідальні: начальник навчально-методичного центру Марія ЗІМІНА, співробітники 
навчального відділу НМЦ. 
Термін: до 01.10.2022 

5. З метою зберігання інформації заповнювати Індивідуальні навчальні плани викладачів 
на 2022-2023 навч. рік в One Drive (Форма додається). 
Відповідальні: завідувачі кафедр, науково-педагогічні працівники  
Термін:  

- формування та затвердження Індивідуального навчального плану викладача – до 
01.10.2022 (відповідно до Положення про планування та облік роботи НПП у МДУ) 

- виконання Індивідуального плану та його оформлення – до 30.06.2023  
 
 

Щодо питання «Про відновлення інформації щодо отриманих результатів 
навчання здобувачів вищої освіти» 

 
 
ВИСТУПИЛИ: 
 
Олена БУЛАТОВА щодо відновлення оцінок здобувачів, які претендують на диплом з 
відзнакою 
 
УХВАЛИЛИ:  

1. З метою відновлення інформації щодо отриманих здобувачами оцінок за вивчені 
освітні компоненти, що були втрачені в результаті військових дій на території м. 
Маріуполя, відсутності доступу до обліково-звітної документації здобувачів вищої 
освіти через руйнування та окупацію м.Маріуполя рекомендувати Вченій раді 
затвердити «Порядок відновлення отриманих результатів навчання здобувачів 
вищої освіти» (додається). 

 
Щодо питання «Про непроведення практики для здобувачів третього (освітньо-

наукового) рівня ВО» 
 
ВИСТУПИЛИ: 
 
Олена БУЛАТОВА щодо термінової підготовки документів завідувачами відповідних 
кафедр; внесення змін до Положення про навчально-методичний центр МДУ з метою 
уникнення дублювання функцій 
 



УХВАЛИЛИ:  
 
1. Підготувати службові записки, аркуші змін до ОНП та НП, проєкт рішення Вченої ради 
про внесення змін до навчальних планів та освітньо-наукових програм «Політологія», 
«Історія та археологія», «Кримінальний процес та криміналістика; судова експертиза; 
оперативно-розшукова діяльність», «Адміністративне право і процес; фінансове право; 
інформаційне право» 
Відповідальні: надання службових записок та аркушів змін – декани факультетів: 
історичного Вікторія ЛИСАК, економіко-правового Роман ТОЛПЕЖНІКОВ, завідувачі 
кафедр історії та археології Володимир РОМАНЦОВ, публічно-правових дисциплін Євген 
ЧЕРНИХ, політології та міжнародних відносин Олена ГІЛЬЧЕНКО; підготовка проєкту 
рішення Вченої ради – завідувач аспірантури Інна ЧЕРЕДНІЧЕНКО 
Термін: надання службових записок та аркушів змін – до 22.06.2022 
   підготовка проєкту рішення Вченої ради – до 24.06.2022 
1. Підготувати пропозиції щодо внесення змін до Положення про навчально-методичний 

центр МДУ 
Відповідальні: завідувач аспірантури Інна ЧЕРЕДНІЧЕНКО 
Термін: до 30.06.2022 
 

 


