
План роботи Ради з якості вищої освіти МДУ 

на 2021–2022 навчальний рік 
  

Дата Порядок денний Доповідачі 

06.10.2021 

1. Про пріоритетні напрями роботи Ради з якості 

вищої освіти МДУ на 2021-2022 навч. рік 
Перший проректор 

2. Про затвердження складу та планів роботи Рад з 

якості вищої освіти факультетів університету на 2021-

2022 навч. рік 

Перший проректор 

3. Про затвердження плану видання наукової, 

науково-методичної та навчально-методичної 

літератури університету на 2021-2022 навч. рік 

Перший проректор 

4. Про роботу Школи педагогічної майстерності 

викладачів МДУ 

Директор Школи 

педагогічної 

майстерності 

викладачів МДУ 

5. Про рекомендацію до друку наукової, науково-

методичної та навчально-методичної літератури 
Перший проректор  

6. Про матеріально-технічні ресурси (у т.ч. програмне 

забезпечення), необхідні для викладання навчальних 

дисциплін за освітніми програмами спеціальностей 

університету другого (магістерського) та третього 

(освітньо-наукового) рівнів 

Декани факультетів 

 

7. Про результати опитування «Про якість вищої 

освіти в МДУ» у 2021 р. 

Завідувач навчальної 

лабораторії із 

забезпечення якості 

освіти, начальник 

навчального відділу 

8. Про стан та перспективи розвитку наукової 

діяльності за науковими напрямами «Гуманітарні 

науки та мистецтво», «Суспільні науки», «Математичні 

науки та природничі науки», «Технічні науки» 

Декани факультетів, 

завідувач відділу 

аспірантури 

9. Про забезпечення доступу учасників освітнього 

процесу до інформаційних ресурсів, наукометричних 

баз даних та електронних ресурсів МДУ 

Директор наукової 

бібліотеки МДУ 

10. Різне  

01.12.2021 

1. Про результати опитування «Про якість викладання 

навчальних дисциплін» у ІІ семестрі 2020-2021 н.р. 

 

Завідувач навчальної 

лабораторії із 

забезпечення якості 

освіти, начальник 

навчального відділу, 

декани факультетів 

2. Про залучення здобувачів вищої освіти до розробки 

освітніх програм за спеціальностями 
Декани факультетів 

3. 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 

4. 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 

Перший проректор, 

декани історичного та 

економіко-правового 

факультетів 

 

5. Про стан роботи над комплексними науковими 

темами кафедр: підготовка заключних і проміжних 

звітів, реєстрація звітних документів в онлайн-системі 

УкрІНТЕІ  

Декани факультетів, 

завідувачі кафедр 

6. Про формування пропозицій щодо обсягів прийому в 

докторантуру і аспірантуру на 2022 рік.  

Перший проректор, 

завідувач аспірантури 

7. Про розвиток програм підвищення кваліфікації 

Керівник Центру 

розвитку людського 

потенціалу 

8. Про залучення роботодавців, фахівців-практиків до 

проведення аудиторних занять за освітніми 

програмами спеціальностей університету 

Декани факультетів 

9. Про рекомендацію до друку наукової, науково-

методичної та навчально-методичної літератури 
Перший проректор,  

10. Різне  

 

02.02.2022 

 

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) 

 

Декани факультетів, 

начальник відділу 

міжнародних зв’язків 

2. Про забезпечення академічної доброчесності в МДУ 

Проректор з науково-

педагогічної роботи, 

директор наукової 

бібліотеки, завідувач 

навчальної лабораторії 

із забезпечення якості 

освіти, начальник 

юридичного відділу 

3. Про проведення кафедральних, факультетських та 

міжфакультетських науково-методичних семінарів, 

круглих столів, в тому числі з питань опитування 

здобувачів вищої освіти, випускників щодо якості 

організації освітнього процесу при вивченні 

навчальних дисциплін, з питань академічної 

доброчесності 

Голови Рад з якості 

вищої освіти 

факультетів 

4. Про підготовку здобувачів вищої освіти МДУ до 

участі у ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських 

наукових робіт з галузей знань та спеціальностей та ІІ 

Перший проректор, 

декани  факультетів 



етапі Всеукраїнських студентських олімпіад у 2021-

2022 навч. році. 

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

забезпечення), необхідні для викладання навчальних 

дисциплін за освітніми програмами спеціальностей 

університету першого (бакалаврського) рівня 

Декани факультетів 

 

6. Про рекомендацію до друку наукової, науково-

методичної та навчально-методичної літератури 
Перший проректор  

7. Різне  

06.04.2022 

1. Про забезпечення прозорості та публічності освітньої 

діяльності та науково-дослідної роботи факультетів і 

кафедр 

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 2020-2021 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. Про якість викладання дисциплін англійською 

мовою на першому, другому, третьому рівнях вищої 

освіти  

Проректор з науково-

педагогічної роботи, 

декани факультетів, 

начальник навчального 

відділу, завідувач 

аспірантури 

6. Різне  

08.06.2022 

1. Про підсумки роботи Ради з якості вищої освіти у 

2021-2022 навч. році 
Перший проректор 

2. Про виконання рішень Ради з якості вищої освіти у 

2021-2022 навч. році та обговорення пропозицій щодо 

плану роботи Ради з якості вищої освіти у 2022-2023 

навч. році 

Перший проректор 

3. Про підсумки роботи Рад з якості вищої освіти 

факультетів у 2021-2022 навч. році 

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,  

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  
 

 

 

 
 


