ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ МДУ
від 22.09.2021 № 274
План заходів щодо вдосконалення якості вищої освіти в Маріупольському державному університеті
Критерії якості ОП
Рекомендації
Термін
НАЗЯВО/ГЕР/Експертної
Запропоновані заходи
Відповідальні особи
виконання
групи
- Внести зміни до Положення
Критерій
1.
про Раду з якості вищої освіти
Проектування та цілі
Систематизувати роботу щодо
факультету
МДУ
щодо
ОП
врахування потреб і інтересів
Начальник навчального
включення
до
її
складу
стейкхолдерів
при
відділу Зіміна М.В.,
До 01.12.2021
представників роботодавців.
формулюванні цілей ОП і ПРН
декани факультетів
- Розробити механізм надання на
розгляд роботодавцям проєктів
ОП.
Щорічно
здійснювати
Систематично вивчати досвід моніторинг
функціонування
функціонування
аналогічних аналогічних вітчизняних та
ОП у вітчизняних і закордонних закордонних ОП з обговоренням
Гаранти ОП, декани
Щорічно
ЗВО, використовувати його для на засіданнях факультетських
факультетів
покращення якості ОП
Рад з якості вищої освіти (із
включенням до моніторингу ОП
наприкінці навчального року)
Чітко
формулювати
цілі, Під
час
моніторингу
та
визначати предметну область і перегляду ОП враховувати
відмінність від інших програм
регіональну
специфіку,
розвитку
міста,
У
процесі
вдосконалення Стратегію
Гаранти ОП, декани
освітніх
компонентів, області
факультетів
компетентностей та програмних
Щорічно
результатів при оновленні ОП
підтверджувати
їх
регіональність і унікальність

реалістичність
Критерій 2. Структура Забезпечити
матриць відповідностей ОК /
та зміст ОП:
ПРН / компетентностей.
Формувати структурно-логічну
схему,
чітко
визначаючи
послідовність
викладання
обов’язкових ОК.

Розглянути
можливість
збільшення тривалості і обсягу
практичної підготовки за ОП, а
також доцільності навчального
навантаження на студентів у
період практичної підготовки.
Розширювати
перелік
вибіркових
дисциплін
професійної підготовки.
Удосконалити
засади
формування
пропозицій
вибіркових
курсів
для
здобувачів вищої освіти 3 рівня,
забезпечивши
при
цьому
максимально
повну
відповідність
пропонованих
дисциплін тематиці їх наукових
досліджень

- При формуванні проєктів ОП,
матриць відповідностей ОК /
ПРН
/
компетентностей,
структурно-логічних
схем
керуватись стандартами вищої
освіти за спеціальностями та
рівнями
вищої
освіти,
Положенням про
розробку,
моніторинг,
перегляд,
удосконалення та закриття
освітніх програм в МДУ
При оновленні ОП, формуванні
проектів нових ОП керуватись
стандартами вищої освіти за
спеціальностями та рівнями
вищої освіти, Положенням про
проведення практик здобувачів
вищої освіти Маріупольського
державного університету
Внести зміни до Положення про
вибіркові
дисципліни
в
Маріупольському державному
університеті, в т.ч. і щодо
формування
індивідуальної
траєкторії навчання здобувачів
третього (освітньо-наукового)
рівня

Гаранти ОП, завідувачі
кафедр

Щорічно

Гаранти ОП, завідувачі
кафедр

Постійно

Завідувач відділу
аспірантури
Чередніченко І.В.,
начальник навчального
відділу Зіміна М.В.

До 01.10.2021

Удосконалити систему вибору
дисциплін, розробити силабуси
або
анотації
вибіркових
дисциплін та розмістити їх на
сайті закладу
Внести корективи в робочі
програми
дисциплін
щодо
методів їх викладання, переліку
основної і додаткової літератури
до освоєння дисциплін
Критерій 3. Доступ до Мотивувати студентів до участі
освітньої програми та у програмах і проєктах з
визнання результатів неформальної освіти за фахом.
навчання

Проводити
вступні
випробування зі спеціальності у
письмовій формі з метою
підвищення
об'єктивності
результатів
оцінювання
вступного
екзамену
(аспірантура)

При формуванні РП вибіркових
дисциплін
керуватись
Положенням про
робочу
програму
навчальної
дисципліни у Маріупольському
державному університеті
При
формуванні
РПНД
керуватись Положенням про
робочу програму навчальної
дисципліни у Маріупольському
державному університеті
Під час викладання навчальних
дисциплін
рекомендувати
здобувачам
варіанти
електронних платформ, курсів,
дотичних
до
навчальної
дисципліни
(відповідно до
Положення
про
робочу
програму
навчальної
дисципліни)
Внести зміни до Положення про
планування та облік роботи
науково-педагогічних
працівників Маріупольського
державного університету щодо
проведення вступних екзаменів
до аспірантури у письмовій
формі

Науково-педагогічні
працівники, завідувачі
кафедр

До початку
навчального
року

Науково-педагогічні
працівники, завідувачі
кафедр

До початку
навчального
року

Науково-педагогічні
працівники, завідувачі
кафедр

Постійно

Завідувач відділу
аспірантури
Чередніченко І.В.

До 01.02.2022

Розробити дієвий механізм
заохочення здобувачів вищої
освіти третього рівня до
академічної
мобільності
в
Україні та за кордоном та до
визнання результатів навчання,
отриманих у ході неформальної
освіти
Критерій 4. Навчання Відображувати зв’язки між ПРН
і
методами
навчання
/
і викладання за ОП
викладання
у
робочих
програмах ОК
Переглянути методи навчання /
викладання в ОК, спрямованих
на досягнення ПРН
Своєчасно оновлювати зміст
ОК, спираючись на сучасні
наукові досягнення, наукові
розробки викладачів, які є їх
розробниками
У робочих програмах дисциплін
оновити
списки
рекомендованих джерел
Ширше залучати інтерактивні
методи навчання і викладання, у
тому числі із застосуванням
новітніх цифрових технологій,
що сприятимуть поглибленню
студентоцентричності
освітнього
процесу
та
забезпечать більш повну його
індивідуалізацію.

Оновити
Положення
про
академічну мобільність в МДУ

Проректор з науковопедагогічної роботи
(міжнародні зв’язки)
Павленко О.Г., начальник
відділу міжнародних
зв’язків Шевченко Л.А.

До 01.02.2022

Науково-педагогічні
працівники, завідувачі
кафедр

Постійно

Науково-педагогічні
працівники, завідувачі
кафедр

Під час
навчального
процесу

Забезпечити
виконання
Положення
про
робочу
програму
навчальної
дисципліни у Маріупольському
державному університеті

Використовувати Навчальний
портал МДУ, інструменти
Office 365 під час реалізації
освітнього процесу

Залучати здобувачів ОП до
дослідницької
діяльності,
зокрема до реалізації наукових
проєктів випускової кафедри
З метою удосконалення ОП та
посилення
міжнародної
специфіки
переглянути
можливість
викладання
дисциплін англійською мовою

Забезпечити виконання
Положення про кваліфікаційні
роботи в Маріупольському
державному університеті,
планів наукової роботи кафедр
Забезпечити реалізацію
Концепції розвитку англійської
мови в Маріупольському
державному університеті та
Плану заходів щодо її
впровадження відповідно
Розробити Концепцію
залучення здобувачів вищої
освіти до програм міжнародної
академічної мобільності

Активізувати
процес
інтернаціоналізації ОП через
залучення
здобувачів
до
програм
міжнародної
академічної мобільності та
інших
грантових
програм
Євросоюзу для студентів та Оновити структуру розміщення
молодих учених.
інформації на сайті
університету щодо
інтернаціоналізації
Критерій
5.
Контрольні
заходи,
оцінювання
здобувачів
вищої
освіти та академічна
доброчесність

Визначати чіткі і зрозумілі для
здобувачів процедури (вимоги,
критерії
оцінювання)
для
проходження заходів поточного
і підсумкового контролю.
Оприлюднити на сайті МДУ або
робочі програми ОК, або
анотації до кожної з ОК, що
передбачені навчальним планом

Забезпечити
виконання
Положення
про
робочу
програму
навчальної
дисципліни у Маріупольському
державному університеті

Завідувачі кафедр

Постійно

Завідувачі кафедр,
науково-педагогічні
працівники

Протягом
2021-2022
навч. р.

Проректор з науковопедагогічної роботи
(міжнародні зв’язки)
Павленко О.Г., начальник
відділу міжнародних
зв’язків Шевченко Л.А.
Проректор з науковопедагогічної роботи
(міжнародні зв’язки)
Павленко О.Г., начальник
відділу міжнародних
зв’язків Шевченко Л.А.

Завідувачі кафедр,
науково-педагогічні
працівники

До 01.02.2022

До 01.02.2022

Постійно

Доповнити робочі програми та
анотації інформацією щодо
академічної доброчесності, щоб
здобувач
мав
додаткову
можливість ознайомитися із її
принципами.
ЗВО використовувати типові
депозитарії для збереження
наукової продукції викладачів
та
студентів,
які
є
безкоштовними і не вимагають
укладання контрактів (Напр. EPrints, DSpace тощо).
відповідність
Критерій 6. Людські Забезпечувати
освітньої/професійної
ресурси
кваліфікації
викладачів
відповідності тем наукових
робіт освітнім компонентам, які
вони розроблюють і викладають
Спрямовувати
публікаційну
активність НПП в напрямку
забезпечення відповідності тем
наукових
робіт
освітнім
компонентам,
які
вони
розроблюють і викладають
Запровадити на регулярній
основі практику залучення
роботодавців,
представників
вітчизняних
та
іноземних
освітянських
та
наукових
установ до викладання на ОП

Забезпечити подання наукових
та навчально-методичних
видань кафедр до репозитарію
МДУ / Розробити Порядок
подання до репозитарію МДУ

Декани факультетів,
завідувачі кафедр,
директор Наукової
бібліотеки Шакула А.П.

Під час розподілу навчального
навантаження неухильно
дотримуватись Ліцензійних
умов провадження освітньої
діяльності, Положення про
планування та облік роботи
Завідувачі кафедр, декани
науково-педагогічних
факультетів
працівників в МДУ, Положення
про порядок розрахунку
штатної чисельності науковопедагогічних працівників в
МДУ
Розробити механізм залучення
Проректор з науковороботодавців,
представників
педагогічної роботи
вітчизняних
та
іноземних Марена Т.В., проректор з
закладів та наукових установ до
економічних питань –
реалізації освітнього процесу
головний бухгалтер
Дощік А.М., проректор з
науково-педагогічної
роботи (міжнародні

Постійно,
після
затвердження
видань

Постійно

До 01.03.2022

ЗВО подбати про підвищення
кваліфікації викладачів у
провідних закордонних
дослідницьких центрах та
університетах
Посилити
публікаційну
активність
викладачів
у
виданнях, що індексуються у
визнаних
міжнародних
наукометричних базах
Запровадити
подвійне
керівництво здобувачами вищої
освіти - аспірантами шляхом
залучення закордонних вчених з
проблем
міжнародної
економіки,
розвитку
зовнішньоекономічних зв’язків
та іноземних інвестицій (для
ОНП)
Критерій 7. Освітнє Забезпечити достатні умови для
середовище
та реалізації права на освіту
особами з особливими освітніми
матеріальні ресурси
потребами.

При формуванні Плану
підвищення кваліфікації
науково-педагогічних
працівників передбачити
можливість стажування у
закордонних закладах освіти
Забезпечити
публікацію
щонайменше 1 статті на 2 роки у
виданнях, що індексуються у
визнаних
міжнародних
наукометричних базах
Розробити Порядок подвійного
керівництва здобувачами вищої
освіти - аспірантами

Продовжити модернізацію
матеріально-технічної бази
університету щодо доступності

зв’язки) Павленко О.Г.,
начальник відділу
міжнародних зв’язків
Шевченко Л.А.,
начальник відділу кадрів
Благініна О.С., начальник
навчального відділу
Зіміна М.В.
Декани факультетів,
завідувачі кафедр,
начальник відділу кадрів
Благініна О.С., помічник
проректора з науковопедагогічної роботи
Коробченко Л.В.

Під час
формування
плану

Завідувачі кафедр,
науково-педагогічні
працівники

Постійно

Завідувач аспірантури
Чередніченко І.В.

До 01.02.2022

Проректор з економічних
питань-головний
бухгалтер Дощік А.М.

Протягом
2021-2022
навч. р. (за

Продовжувати
роботу
з
підвищення
матеріальнотехнічної, лабораторної бази
випускових кафедр,
оновлення
професійного
програмного забезпечення

Наповнювати
внутрішню
платформу
Moodle
усіма
необхідними навчальними та
методичними матеріалами.

Упорядкувати процедуру
формування розкладу і
створити здобувачам
корпоративні облікові записи
(адреси електронної пошти)
Критерій 8. Внутрішнє Оприлюднювати результати
забезпечення якості опитувань стейкхолдерів на
веб-сайті ЗВО.
освітньої програми

для осіб з особливими
освітніми потребами
Щорічно формувати календарні
Плани
модернізації
матеріально-технічного
забезпечення
ОП
(в
т.ч.
наявність
лабораторій,
програмного
забезпечення,
спеціалізованого
обладнання
тощо) та надавати проректору з
економічних питань-головному
бухгалтеру
Оновити Положення про
дистанційне навчання в МДУ
Розробити Порядок розміщення
навчально-методичних
матеріалів
(методичних
рекомендацій,
посібників,
підручників) на Навчальному
порталі МДУ
Продовжити реєстрацію
здобувачів вищої освіти на
корпоративній платформі Office
365, надати корпоративні
облікові записи здобувачам 2-3
курсів ОС «Бакалавр»
Оновити структуру розміщення
інформації на сторінках
факультетів та кафедр

умови
фінансування)

Декани факультетів,
завідувачі кафедр

Розробка
Планів
модернізації –
до 15 січня
щорічно

Завідувач лабораторії з
розвитку ДН та АСУ
Дружко Д.О., начальник
навчального відділу
Зіміна М.В.

До 01.02.2022

Начальник відділу
технічних засобів
навчання Чураєв А.С.

До 01.09.2022

Начальник відділу
інформації та зв’язків з
громадськістю
Дерев’янко О.А.,
завідувач лабораторії із
забезпечення якості
освіти Ізотова Ю.О.,

До 15.10.2021

Унормувати у Положеннях Розробити порядок надання на
МДУ права та обов'язки розгляд роботодавцям проєктів
стейкхолдерів для забезпечення ОП
їх участі у процесах перегляду
та впливу на ОП
Ширше
залучати
органи
самоврядування
здобувачів,
зокрема, раду молодих учених,
до
процесу
внутрішнього
забезпечення якості
Формалізувати
процедури
залучення
здобувачів
до
перегляду ОП ЗВО
Забезпечити
систематичну
участь
здобувачів
у
забезпеченні
внутрішньої
системи якості.
Критерій
Прозорість
публічність

своєчасність
9. Забезпечити
та оприлюднення ОП, їх проєктів
та інформації про ОК на сайті
МДУ
Розміщувати на офіційному
сайті МДУ після закінчення
громадського
обговорення
таблиці пропозицій до ОП

начальник навчального
відділу Зіміна М.В.
Декани факультетів,
завідувач лабораторії із
забезпечення якості
освіти Ізотова Ю.О.,
начальник навчального
відділу Зіміна М.В.

Щорічно включати до Плану
роботи Ради молодих вчених
Голова Ради молодих
питання
моніторингу
ОП
вчених МДУ Топузов В.І.
третього (освітньо-наукового)
рівня
Розробити Положення про Голова студентської ради
студентські агенції з якості
МДУ, голови
студентських рад
факультетів, завідувач
лабораторії із
забезпечення якості
освіти Ізотова Ю.О.
начальник навчального
відділу Зіміна М.В.
Забезпечити
виконання
нормативних документів МДУ
Гаранти ОП, завідувачі
щодо моніторингу та перегляду
кафедр, декани
ОП,
робочої
програми
факультетів
навчальної дисципліни
Оновити структуру розміщення
Начальник відділу
інформації
на
сторінках
інформації та зв’язків з
факультетів та кафедр
громадськістю
Дерев’янко О.А.,
завідувач лабораторії із
забезпечення якості

До 01.02.2022

Постійно при
формуванні
Плану роботи

До 01.02.2022

Постійно

До 15.10.2021

освіти Ізотова Ю.О.,
начальник навчального
відділу Зіміна М.В.
Критерій
Навчання
дослідження
ОНП)

Розширити перелік вибіркових
10. ОК, які є дотичними до тематик
через аспірантів власними силами
(для МДУ, або запровадити практику
викладання дотичних дисциплін
у співпраці з іншими ЗВО
(науковими
установами)
в
межах відповідних договорів
Забезпечити
повноцінну
підготовку здобувачів вищої
освіти
до
педагогічної
діяльності

При призначенні наукового
керівника
керуватися
принципом
відповідності
наукової діяльності аспірантів
тематиці наукових досліджень
керівника

Оновити Каталоги вибіркових
дисциплін циклу професійної
підготовки
для
здобувачів
третього (освітньо-наукового)
рівня

Здійснити
моніторинг
та
перегляд ОНП з урахуванням
листа Національного агентства
із забезпечення якості вищої
освіти
«Про
забезпечення
володіння
випускниками
освітньо-наукових
програм
доктора філософії методологією
педагогічної діяльності» від
03.09.2021 № 672
Забезпечити
відповідність
наукової діяльності аспірантів
тематиці наукових досліджень
керівника

Завідувач відділу
аспірантури
Чередніченко І. В.,
декани факультетів,
гаранти ОНП

До 01.12.2021

Завідувач відділу
аспірантури
Чередніченко І. В.,
декани факультетів,
гаранти ОНП

До 01.12.2021

Завідувач відділу
аспірантури
Чередніченко І. В.,
декани факультетів,
гаранти ОНП

При
затвердженні
керівника та
теми
дисертаційного
дослідження

