




НПП 

кафедра

науково-методична комісія 
факультету 

деканат 

науково-методична рада 
університету 

ректорат 

вчена рада 

Міністерство освіти і 
науки України 

Державна інспекція 
навчальних закладів 
України

Національне агентство із 
забезпечення якості 
вищої освіти.







Розгляд та затвердження графіку навчального
процесу в Університеті (теоретичне навчання,
екзаменаційна сесія, державна атестація) на
вченій раді

Введення в дію наказом ректора (№ 163 від
25.04.2016 р.)

Розробка графіків навчального процесу за
спеціальностями

Затвердження графіків навчального процесу за
спеціальностями на засіданні ректорату





обговорення результатів
перевірки на засіданні
ректорату (протокол № 4 від
14.11.2016 р.) засіданні
науково-методичної ради
(протокол № 2 від 22.12.2016 р.)

розміщення КНМЗНД на
Навчальному порталі МДУ

розробка КНМЗНД на підставі
Положення про комплекс
навчально-методичного
забезпечення навчальної
дисципліни у Маріупольському
державному університеті (наказ
МДУ № 224 від 04.07.2016 р.)

перевірка КНМЗНД комісією
(розпорядження проректора з
науково-педагогічної роботи №
50 від 22.09.2016 р., № 19 від
15.05.2017)





Якість знань здобувачів вищої освіти 

поточний контроль 

державна атестація

комплексні контрольні 
роботи

ректорський контроль 
знань студентів

підсумковий контроль 

рейтинг успішності

працевлаштування



Положення про організацію контролю та оцінювання успішності 
навчання здобувачів вищої освіти у МДУ (наказ МДУ № 332 від 
26.11.2015 р.)

робочі програми навчальних дисциплін

критерії оцінювання знань студентів

заліково-екзаменаційні сесії

підсумки сесій щосеместрово обговорюються на засіданнях 
кафедр, вчених рад факультетів, студентських рад, ректорату 
(протокол № 8 від 20.02.2017)



Положення про 
ректорський контроль 

знань студентів 
Маріупольського 

державного університету 
(наказ МДУ № 361 від 

24.12.2015 р.)

Аналіз РКР на 
засіданнях 

кафедр, вчених 
рад факультетів, 

ректорату

Розпорядження 
проректора з 

науково-педагогічної 
роботи про 

визначення переліку 
навчальних дисциплін 

та терміни 
проведення РКР



Положення про порядок створення та організацію роботи 
Екзаменаційної Комісії у Маріупольському державному університеті 
(наказ МДУ № 110 від 06.04.2015 р.)

Положення про кваліфікаційну роботу 

Затвердження складу ЕК наказом ректора

Програма державного екзамену 

Затвердження тем, керівників та рецензентів кваліфікаційних робіт 
наказом ректора



Проведення комплексних 
контрольних робіт

Дотримання Ліцензійних умов 
провадження освітньої діяльності

Дотримання державних вимог до 
акредитації



Абсолютна 
успішність

90%
Якість знань 

50%



Рейтинг 
науково-

педагогічних 
працівників

Анкетування 
студентів



засідання 
кафедри

вчена рада 
факультету

вчена рада 
університету

рейтингова комісія 
університету



Анкета «Університет 
очима студента»



матеріально-
технічна база

інформаційне 
забезпечення


