
РІШЕННЯ   

Ради з якості вищої освіти МДУ від 28.09.2022 

Протокол № 1  

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

на 2022-2023 навч. рік» 

 

УХВАЛИЛИ:  

1. Визначити наступні пріоритетні напрями роботи Ради з якості вищої освіти на 2022-

2023 н.р.: 
Пріоритетні напрями роботи Ради з якості вищої освіти 

Напрям роботи Координатор РЯВО 

Проведення моніторингу освітніх програм 

відповідно до потреб ринку праці (в умовах 

переміщення)  

 

завідувач аспірантури Чередніченко І.В., 

начальник навчально-методичного центру 

Зіміна М.В., декани факультетів, директор 

навчально-наукового інституту 

експертиза ресурсного забезпечення освітнього 

процесу (кадрового, навчально- методичного, 

матеріально-технічного, інформаційного) 

 

декани факультетів, проректор з науково-

педагогічної роботи (з питань діяльності 

навчально-наукового інституту управління) 

створення умов для забезпечення академічної 

доброчесності та боротьби з академічним 

плагіатом 

декани факультетів, проректор з науково-

педагогічної роботи (з питань діяльності 

навчально-наукового інституту управління 

вдосконалення використання інформаційно-

комунікаційних технологій в освітньому 

процесі 

 

 

завідувач навчальної лабораторії з розвитку 

дистанційного навчання та автоматизованих 

систем управління навчально-методичного 

центру Дружко Д.О., помічник проректора, 

начальник відділу технічних засобів 

навчання Чураєв А.С. сприяння роботі з автоматизації освітнього 

процесу (в т.ч. з використанням АС «Деканат») 

науково-методична експертиза наукових та 

навчально-методичних видань (монографій 

підручників, посібників) 

завідувач кафедри слов’янської філології та 

перекладу, кандидат філологічних наук 

Педченко О.В. 

сприяння професійному  розвитку і 

підвищенню кваліфікації науково-педагогічних 

працівників університету (в т.ч. координація 

роботи Школи педагогічної майстерності 

викладачів) 

Помічник проректора з науково-педагогічної 

роботи Коробченко Л.В., декан психолого-

педагогічного факультету Задорожна-

Княгницька Л.В. 

забезпечення прозорості та публічності системи 

управління якістю та освітньо-наукової 

діяльності 

завідувач аспірантури Чередніченко І.В., 

начальник навчально-методичного центру 

Зіміна М.В., декани факультетів, директор 

навчально-наукового інституту управління 

сприяння розвитку взаємодії з Національним 

агентством із забезпечення якості вищої освіти 

та міжнародними агентствами з акредитації 

завідувач аспірантури Чередніченко І.В., 

начальник навчально-методичного центру 

Зіміна М.В., декани факультетів, директор 

навчально-наукового інституту управління 

Координація роботи факультетських Рад з 

якості  

 

Голова Ради з якості МДУ Булатова О.В., 

секретар Ради з якості МДУ Зіміна М.В. 

2. Забезпечити розміщення інформації про роботу РЯВО протягом навчального року на 

сайті університету 



Відповідальні: секретар РЯВО  

Термін: згідно з планом роботи. 

 
 

РІШЕННЯ   

Ради з якості вищої освіти МДУ від 28.09.2022 

Протокол № 1  

Щодо питання «Про затвердження складу та планів роботи Рад з якості вищої освіти 

факультетів університету на 2022-2023 н.р.» 

УХВАЛИЛИ: 

1. Затвердити склади Рад з якості факультетів та навчально-наукового інституту 

управління на 2022-2023 н.р. (Додаток 1). Видати відповідні розпорядження на 

факультетах/ навчально-науковому інституті управління 

Відповідальні: проректор з науково-педагогічної роботи (з питань діяльності ННІУ), декани 

факультетів 

Термін: до 01.10.2022 

2. Затвердити плани роботи Рад з якості факультетів на 2022-2023 н.р. (Додаток 2). 

Забезпечити виконання планів роботи Рад з якості факультетів.  

Відповідальні: голови Рад / декани факультетів 

Термін: згідно з планами роботи 

3. Забезпечити розміщення інформації про роботу Рад з якості факультетів/інституту 

протягом навчального року на сайті факультету/ інституту 

Відповідальні: голови та секретарі Рад факультетів/інституту 

Термін: згідно з планами роботи. 

4. Заслухати звіти про роботу Рад факультетів/інституту на засіданні РЯВО (04.06.2023) 

Відповідальні: секретар РЯВО 

Термін: 04.06.2023 

 

РІШЕННЯ   

Ради з якості вищої освіти МДУ від 28.09.2022 

Протокол № 1  
Щодо питання «Про затвердження плану видання наукової, науково-методичної та 

навчально-методичної літератури університету на 2022-2023 навч. рік» 

 

УХВАЛИЛИ: 

1. Затвердити План видання наукової, науково-методичної та навчально-методичної 

літератури університету на 2022-2023 н.р. (Додаток 3). 

2. Схвалити Тимчасовий (на період воєнного стану) порядок подання пакету документів, 

необхідного для експертизи (Додаток 4). 

3. Забезпечити своєчасне подання до РЯВО пакету документів, необхідних для експертизи 

підручників, навчальних і навчально-методичних посібників та надання рекомендації до 

їхнього затвердження. 

Відповідальні: декани факультетів, проректор з науково-педагогічної роботи (з питань 

діяльності ННІУ) 

Термін: протягом навчального року.  

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

та навчально-методичної літератури 

Відповідальні: декани факультетів, проректор з науково-педагогічної роботи (з питань 

діяльності ННІУ), завідувачі кафедр 

Термін: протягом 2022-2023 н.р. 



РІШЕННЯ   

Ради з якості вищої освіти МДУ від 28.09.2022 

Протокол № 1  

Щодо питання «Про роботу Школи педагогічної майстерності викладачів МДУ» 

 

УХВАЛИЛИ: 

1. Інформацію щодо організації роботи Школи педагогічної майстерності викладачів 

МДУ взяти до відома. 

2. Рекомендувати призначити керівником Школи педагогічної майстерності 

викладачів МДУ Задорожну-Княгницьку Л.В., декана психолого-педагогічного 

факультету, д.пед.наук, професора кафедри педагогіки та освіти. 

3. Оновити Програму щорічного загальноуніверситетського міждисциплінарного 

науково-методичного семінару «Школа педагогічної майстерності викладачів» та 

надати на затвердження РЯВО 

Відповідальні: керівник Школи педагогічної майстерності викладачів МДУ Леніна 

ЗАДОРОЖНА-КНЯГНИЦЬКА 

 Термін: до 01.12.2022  

4. Заслухати звіт про роботу Школи педагогічної майстерності викладачів МДУ на 

засіданні РЯВО 04.06.2023.  

Відповідальні: керівник Школи педагогічної майстерності викладачів МДУ Леніна 

ЗАДОРОЖНА-КНЯГНИЦЬКА  

Термін: 04.06.2023 

 

РІШЕННЯ   

Ради з якості вищої освіти МДУ від 28.09.2022 

Протокол № 1  

Щодо питання «Про історико-культурну складову освітнього процесу» 

 

УХВАЛИЛИ: 

1. Інформацію проректора з науково-педагогічної роботи Тетяни МАРЕНИ «Про 

історико-культурну складову освітнього процесу» (відповідно до Рішення 

Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти від 21 червня 2022 р. 

про історико-культурну складову освітнього процесу) взяти до відома. 

2. Продовжувати формування у здобувачів вищої освіти програмних результатів 

навчання, що передбачають аналіз закономірностей, наслідків та значення історико-

культурних явищ та процесів в Україні з урахуванням європейського і світового 

контексту.  

Відповідальні: гаранти ОП, завідувачі кафедри. 

Термін: постійно. 

РІШЕННЯ   

Ради з якості вищої освіти МДУ від 28.09.2022 

Протокол № 1  

Щодо питання «Про рекомендацію до затвердження» 

 

УХВАЛИЛИ: 

1. Рекомендувати до затвердження вченою радою МДУ  

1.1. Положення про Раду молодих вчених (у новій редакції) 
1.2. У зв’язку із внесенням змін до Стандартів ВО за спеціальністю 081 Право  

ОПП «Право» за першим (бакалаврським) рівнем ВО 

ОПП «Право» за другим (магістерським) рівнем ВО  

 


