
План роботи  

Ради з якості вищої освіти МДУ на 2022–2023 навчальний рік 

  

Дата Порядок денний Доповідачі 

14.09.2022 

1. Про пріоритетні напрями роботи Ради з 

якості вищої освіти МДУ на 2022-2023 н.р. 
Перший проректор 

2. Про затвердження складу та планів роботи 

Рад з якості вищої освіти факультетів 

університету на 2022-2023 н.р. 

Перший проректор 

3. Про затвердження плану видання наукової, 

науково-методичної та навчально-методичної 

літератури університету на 2022-2023 н.р. 
Перший проректор 

4. Про організацію роботи Школи педагогічної 

майстерності викладачів МДУ 

Директор Школи 

педагогічної майстерності 

викладачів МДУ 

05.10.2022 

 

1. Про розробку нової освітньої концепції МДУ Перший проректор  

2. Аналіз аудиту освітніх програм 

 

Проректор  з науково-

педагогічної роботи 

3. Про стан та перспективи розвитку наукової 

діяльності за науковими напрямами 

«Гуманітарні науки та мистецтво», 

«Суспільні науки», «Математичні науки та 

природничі науки», «Технічні науки» 

Проректор  з науково-

педагогічної роботи (з 

питань діяльності ННІУ 

МДУ), декани факультетів, 

завідувач аспірантури 

4. Про стан організації практичної підготовки 

здобувачів вищої освіти у 2022-2023 навч. 

Році 

Начальник навчально-

методичного центру, 

завідувач навчальної 

лабораторії з організації 

практик та 

працевлаштування 

випускників 

5. Про залучення роботодавців, фахівців-

практиків до проведення аудиторних занять 

за освітніми програмами спеціальностей 

університету та впровадження елементів 

дуальної освіти 

Проректор   з науково-

педагогічної роботи (з 

питань діяльності ННІУ 

МДУ), декани факультетів 

6. Про рекомендацію до друку наукової, 

науково-методичної та навчально-

методичної літератури 

Перший проректор 

7. Різне  

07.12.2022 

1. Про залучення здобувачів вищої освіти до 

розробки освітніх програм за спеціальностями 

Проректор   з науково-

педагогічної роботи (з 

питань діяльності ННІУ 

МДУ), декани факультетів 

2. Про ефективність наукового керівництва 

(консультування) здобувачами вищої освіти 

ступеня доктора філософії, доктора наук 

Перший проректор, 

завідувачі кафедр, що 

здійснюють підготовку 

кадрів вищої кваліфікації, 

наукові керівники аспірантів, 



наукові консультанти 

докторантів, гаранти ОНП 

3. Про стан роботи над комплексними 

науковими темами кафедр: підготовка 

заключних і проміжних звітів, реєстрація 

звітних документів в онлайн-системі УкрІНТЕІ  

Перший проректор, 

проректор  з науково-

педагогічної роботи (з 

питань діяльності ННІУ 

МДУ), декани факультетів, 

завідувачі кафедр 

4. Про формування пропозицій щодо обсягів 

прийому в докторантуру і аспірантуру на 2023 

рік.  

Перший проректор, 

завідувач аспірантури 

5. Про розвиток навчання впродовж життя 
Керівник Центру розвитку 

людського потенціалу 

6. Про розвиток цифрової освітньої екосистеми  

Проректор з науково-

педагогічної роботи, 

начальник НМЦ, 

начальник відділу 

технічних засобів навчання 

7. Про рекомендацію до друку наукової, 

науково-методичної та навчально-методичної 

літератури 

Перший проректор 

8. Про впровадження елементів дуальної освіти 

Проректор з науково-

педагогічної роботи, 

начальник НМЦ 

9. Різне  

07.02.2023 

1. Про результати співпраці із вітчизняними та 

зарубіжними закладами освіти щодо організації 

та реалізації освітнього процесу на освітніх 

програмах факультетів (вітчизняна та 

міжнародна академічна мобільність здобувачів 

та викладачів, впровадження сучасних 

вітчизняних та зарубіжних наукових здобутків 

під час навчання та викладання, реалізація 

спільних проєктів тощо) 

Проректор  з науково-

педагогічної роботи (з 

питань діяльності ННІУ 

МДУ), декани факультетів, 

начальник відділу 

міжнародних зв’язків 

2. Про вдосконалення мовної компетентності 

учасників освітнього процесу у 2022-2023 н.р. 

Проректор з науково-

педагогічної роботи (з 

питань діяльності ННІУ 

МДУ), декани факультетів, 

начальник відділу 

міжнародних зв’язків 

3. Про забезпечення академічної доброчесності 

в МДУ 

Проректор з науково-

педагогічної роботи, 

директор наукової 

бібліотеки, завідувач 

навчальної лабораторії із 

забезпечення якості освіти, 

начальник юридичного 

відділу 

4. Про поширення корпоративної культури 

МДУ та моніторинг активності факультетів у 

Голови Рад з якості вищої 

освіти факультетів, ННІУ, 



соцмережах (наявність сторінок у соцмережах, 

проведення та висвітлення кафедральних, 

факультетських та міжфакультетських заходів 

тощо) 

начальник відділу 

інформації та зв’язків з 

громадськістю 

5. Про підготовку здобувачів вищої освіти МДУ 

до участі у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу 

студентських наукових робіт з галузей знань та 

спеціальностей 

Проректор з науково-

педагогічної роботи (з 

питань діяльності ННІУ 

МДУ), декани  факультетів 

6. Про розвиток індивідуальної освітньої 

траєкторії здобувачів вищої освіти 

Перший проректор, 

проректор з науково-

педагогічної роботи (з 

питань діяльності ННІУ 

МДУ), декани  факультетів, 
декани факультетів, 

начальник НМЦ 

7. Про рекомендацію до друку наукової, 

науково-методичної та навчально-методичної 

літератури 

Перший проректор  

8. Різне  

04.04.2023 

1. Про забезпечення прозорості та публічності 

освітньої діяльності та науково-дослідної 

роботи факультетів і кафедр 

Проректор  з науково-

педагогічної роботи (з 

питань діяльності ННІУ 

МДУ), декани факультетів 

2. Про використання інформаційно-

комунікаційних технологій в освітньому 

процесі 

Проректор з науково-

педагогічної роботи, 

декани факультетів,  

начальник навчального 

відділу, завідувач 

навчальної лабораторії із 

розвитку ДН та АСУ, 

керівник Центру розвитку 

людського потенціалу  

3. Про результати опитування «Про якість 

викладання навчальних дисциплін» у І семестрі 

2022-2023 н.р. 

Завідувач навчальної 

лабораторії із забезпечення 

якості освіти, начальник 

навчального відділу, 

декани факультетів 

4. Про рекомендацію до друку наукової, 

науково-методичної та навчально-методичної 

літератури 

Перший проректор 

5. Різне  

04.06.2023 

1. Про підсумки роботи Ради з якості вищої 

освіти у 2022-2023 н.р. 
Перший проректор 

2. Про виконання рішень Ради з якості вищої 

освіти у 2022-2023 н.р. та обговорення 

пропозицій щодо плану роботи Ради з якості 

вищої освіти у 2023-2024 н.р. 

Перший проректор 

3. Про підсумки роботи Рад з якості вищої 

освіти факультетів у 2022-2023 н.р. 

Голови Рад з якості вищої 

освіти факультетів 



4. Про моніторинг освітніх програм та 

навчальних планів підготовки за рівнями вищої 

освіти 

Проректор з науково-

педагогічної роботи, 

проректор з науково-

педагогічної роботи (з 

питань діяльності ННІУ 

МДУ),  декани факультетів, 

начальник навчального 

відділу, завідувач 

аспірантури 

5. Про рекомендацію до друку наукової, 

науково-методичної та навчально-методичної 

літератури 

Перший проректор 

6. Про підсумки роботи Школи педагогічної 

майстерності викладачів МДУ 

Директор Школи 

педагогічної майстерності 

викладачів МДУ 

7. Різне  
 

 
 


