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План робочих заходів на 2019/2020 навчальний рік щодо виконання 

«Програми забезпечення якості вищої освіти в ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна Академія управління персоналом»  

 
№ 

пор. 

Перелік заходів Термін 

виконання 

Відповідальні виконавці Примітки 

1 2 3 4 5 

І. Моніторинг навчально-методичної документації 
 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 
1.1 

Моніторинг та періодичний перегляд навчальних планів 

відповідно до вимог Закону України «Про вищу освіту» від 

01.07.2014 р. № 1556-VII, затверджених нових державних та 

європейських стандартів вищої освіти з урахуванням вимог 

щодо динамічності постійного розвитку освітніх послуг та 

підвищення потенціальних можливостей випускників до 

працевлаштування у найближчій перспективі та в 

майбутньому за рахунок: 

 оптимізації складу і структури навчальних планів; 

 посилення блоку дисциплін із фахової професійної 

підготовки; 

 установлення оптимальних взаємозв’язків навчальних 

дисциплін для засвоєння необхідного комплексу знань і 

набуття професійних компетентностей; 

 врахування вимог до результатів навчання за 

попереднім рівнем; 

 формування критеріїв перегляду навчальних планів за 

результатами практики викладання, опитування 

випускників, роботодавців та прогнозування розвитку 

галузі та суспільних відносин 

 

 

Упродовж 

2019/2020 

навчального 

року 

Департамент  

навчально-методичного 

забезпечення освітньої 

діяльності (НМЗОД); 

 

директори інститутів/ 

декани факультетів; 

завідувачі кафедр; 

відповідальні за формування 

навчальних планів у 

навчальних підрозділах 
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1.2 Дотримуватись єдиного механізму створення освітніх 

програм з урахуванням компетентнісного підходу для всіх 

спеціальностей, закріплених за інститутами/факультетами 

на підставі відповідного листа МОН України № 1/9-293 від 

28.04.2017 р. та наказу ректора Академії від 01.11.2018 р. 

№ 136-о). 

Розробити освітні програми спеціальностей для підготовки 

здобувачів вищої освіти (ЗВО) на першому 

(бакалаврському) та другому (магістерському) освітніх 

рівнях, що мають базуватися на результатах навчання з 

урахуванням європейських стандартів вищої освіти, норм 

національного законодавства та спрямовані на забезпечення 

належної якості освітніх послуг 

З моменту 

затвердження 

стандартів 

освітніх 

програм 

Національним 

агентством із 

забезпечення 

якості вищої 

освіти або МОН 

України 

 

Ректорат;  

 

Департамент НМЗОД; 

 

директори інститутів/ 

декани факультетів; 

завідувачі кафедр; 

професорсько-викладацький 

склад кафедр 

 

 

1.2.1 Розробка та удосконалення освітніх програм із підготовки 

здобувачів вищої освіти для кожної спеціальності та 

спеціалізації з деталізацією навчального змісту, в результаті 

засвоєння якого будуть сформовані відповідні професійні 

компетентності. При їх формуванні та розробці керуватися 

такими критеріями: 

 формулювання цілей та завдань освітньо-виховного 

процесу, засобів забезпечення розвитку творчого 

потенціалу особистості здобувачів вищої освіти згідно з 

сучасними вимогами; 

 визначення профілю програми підготовки фахівців до 

рівня присвоєння професійної кваліфікації (Державний 

класифікатор професій України ДК 003:2010 з 

доповненнями, дійсний станом на 25.09.2019 р.); 

 врахування загальних та фахових компетентностей; 
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 продовження роботи із запровадження 

компетентнісного підходу щодо професійно-

орієнтованої спрямованості самостійної роботи 

здобувачів вищої освіти (професійних, пізнавальних, 

соціально-ідентифікаційних компетентностей); 

 запровадження диференційованого підходу щодо  

коригування форм, методів, засобів контролю 

виконання самостійної роботи, аналізу 

співвідношення обсягів самостійної роботи здобувачів 

вищої освіти відповідно до Положення про 

організацію самостійної роботи студентів в ПрАТ 

«ВНЗ «МАУП» (наказ від 01.09.2019 р. №114/1-о), 

відповідно до їх навчально-пізнавальних 

можливостей; 

 встановлення кінцевих результатів навчання 

здобувачів вищої освіти (опис знань, умінь, навичок); 

 обґрунтування критеріїв оцінювання знань, умінь, 

навичок здобувачів вищої освіти та рівня їхніх 

досягнень 

   

1.2.2 Провести моніторинг робочих програм навчальних дисциплін за 

такими критеріями і у відповідності до наказу від 28.12.2018 р. 

№172-о (розпорядження МАУП від 01.07.2019 р. №20-р): 

 формулювання цілей та завдань навчально-виховного 

процесу, засобів забезпечення розвитку творчого потенціалу 

особистості студентів згідно із сучасними вимогами; 

 розробка загальних та фахових компетентностей; 

 визначення послідовності і організаційних форм вивчення 

навчальних дисциплін; 

 

До  

30 вересня  

2019 р. 
 

Ректорат;  

Департамент НМЗОД; 

 

директори інститутів/ 

декани факультетів; 

завідувачі кафедр; 

професорсько-викладацький 

склад кафедр 
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  встановлення кінцевих результатів навчання (опис 

знань, умінь, навичок); 

 обґрунтування критеріїв оцінювання знань, умінь, 

навичок студентів та рівня їхнього досягнення 

   

1.3 Коригування відповідно до вимог МОН України навчально-

методичних комплексів навчальних дисциплін, закріплених 

за кафедрами, з відображенням у них загальних та фахових 

компетентностей професійної підготовки здобувачів вищої 

освіти та вдосконалення навчально-методичної 

документації,зокрема: 

 програм навчальних, виробничих та переддипломних  

практик; 

 підручників і навчальних посібників; 

 інструктивно-методичних матеріалів до лекційних, 

семінарських, практичних занять; 

 індивідуальних навчально-дослідних завдань; 

 змісту контрольних робіт; 

 письмових та електронних варіантів тестів для 

проведення поточного та підсумкового контролю; 

 методичних матеріалів для організації самостійної 

роботи здобувачів вищої освіти; 

 вимог до індивідуальних завдань, курсових, 

кваліфікаційних робіт (дипломних робіт/проектів) 

Упродовж 

2019/2020 

навчального 

року 

Департамент НМЗОД; 

 

директори інститутів/декани 

факультетів; 

завідувачі кафедр; 

науково-педагогічні 

працівники кафедр 

 

Управління 

 організації освітнього процесу 

(ООП); 

 

Центр організації практики, 

працевлаштування студентів 

та роботи з випускниками 
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1.4 Коригування, удосконалення робочих навчальних планів 

шляхом включення до них дисциплін для вільного вибору 

здобувачами вищої освіти відповідно до еталонів 

предметних областей в ЄС та країнах провідних експортерів 

освітніх послуг 

 

Упродовж 

2019/2020 

навчального 

року 

Управління ООП 

Департамент НМЗОД; 

 

директори інститутів/ 

декани факультетів; 

завідувачі кафедр; 

професорсько-викладацький 

склад 

 

 

1.5 З метою підвищення якості викладання навчальних 

дисциплін на засадах інноваційно-освітніх технологій, 

розширення комп’ютерно-технічної бази, використовувати 

придбане технічне обладнання та інтерактивні засоби 

навчання для впровадження в освітній процес інноваційних 

освітніх технологій, облаштованих окремих аудиторій для 

впровадження ефективних методів проведення занять, а 

також захистів кваліфікаційних робіт (дипломних 

робіт/проектів) 

Упродовж 

2019/2020 

навчального 

року 

Відділ зв’язку та комунікацій; 

 

директори інститутів/ 

декани факультетів; 

завідувачі кафедр; 

науково-педагогічні 

працівники кафедр 
 

 

1.5.1 Підготувати з усіх навчальних дисциплін, що включені до 

складу ліцензійних інтегрованих іспитів «Крок 1» та, на 

перспективу, «Крок 2», засоби діагностики якості навчання 

у тестовій формі із застосуванням комп’ютерних 

технологій, спеціальних методичних прийомів типу 

«ключові слова у запитанні – відповідь» тощо. 

Упродовж 

2019/2020 

навчального 

року 

Ректорат; 

деканат факультету 

«Фармація»; 

науково-педагогічні 

працівники кафедри 

 

1.5.2 Створення сайту факультету «Стоматологія», спеціальності 

«Медична психологія» та підтримка роботи діючих сайтів 

навчальних підрозділів Академії та кафедр, закріплених за 

ними 

Упродовж 

2019/2020 

навчального 

року 

Відділ зв’язку та комунікацій; 

 

директори інститутів/ 

декани факультетів; 
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   завідувачі кафедр; 

науково-педагогічні 

працівники кафедр 

 

1.6 Організувати запис відео-лекцій з дисциплін, передбачених 

навчальними планами підготовки здобувачів вищої освіти, з 

метою подальшого їх використання в режимі off-linе для 

здобувачів вищої освіти Академії заочної та дистанційної 

форм навчання 
 

Упродовж 

2019/2020 

навчального 

року 

Ректорат; 

 

Міжнародний відкритий 

університет (МВУ); 

 

Відділ зв’язку та комунікацій; 

 

директори інститутів/ 

декани факультетів; 

завідувачі кафедр; 

науково-педагогічні 

працівники кафедр 

 

 

1.7 Забезпечити необхідними ресурсами (матеріальна база, 

навчально-методичне та інформаційне забезпечення, 

освітній контент MOODLE). 

Реалізувати заходи щодо удосконалення організації 

самостійної роботи здобувачів вищої освіти, у т.ч. через 

постійний моніторинг, актуалізацію курсів дисциплін, 

активізацію використання освітнього контенту MOODLE 

для здобувачів вищої освіти заочної та дистанційної форм 

навчання 

 

Упродовж 

2019/2020 

навчального 

року 
 

Ректорат; 

 

Міжнародний відкритий 

університет; 

 

Управління ООП; 

Відділ зв’язку та комунікацій; 

 

директори інститутів/ 

декани факультетів; 

завідувачі кафедр 
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1.8 Розробка кафедрами комплексів навчально-методичних 

матеріалів з дисциплін в електронній версії у формі наочних 

презентацій та переліку доступних електронних джерел для 

самостійного опрацювання здобувачами вищої освіти тем 

дисциплін навчального плану 

Упродовж 

2019/2020 

навчального 

року 

Директори інститутів/ 

декани факультетів; 

завідувачі кафедр; 

науково-педагогічні 

працівники кафедр 

 

1.9 Продовжити роботу з удосконалення методики навчання на 

основі раціонального поєднання традиційних методів 

викладання з новими, що передбачають широке 

використання технічних засобів та інтерактивних форм 

навчання. Систематичне обговорення питань раціонального 

використання певних методів у конкретних навчальних 

групах 

Упродовж 

2019/2020 

навчального 

року 

 

Директори інститутів/ 

декани факультетів; 

завідувачі кафедр;  

наукового-педагогічні 

працівники кафедр 
 

 

1.10 Продовжити використання у своїй роботі інформаційних 

систем – баз даних «Деканат», «NMD-obmen», «МАUP.exe» 

та ЄДЕБО 

Постійно Структурні підрозділи 

Академії за видами 

їх діяльності 

 

1.11 За результатами проведеної внутрішньої перевірки з 

дотримання ведення в установленому порядку обліково-

звітної та організаційної документації навчальними 

підрозділами Президентського університету Академії 

(розпорядження ректора Академії від 07.06.2019 р. № 18-р), 

усунути зауваження, виявлені в процесі перевірки  

Жовтень 

2019 р. 

Перший проректор; 

Департамент НМЗОД; 

Управління ООП; 

директори інститутів/ 

декани факультетів; 

завідувачі кафедр; 

члени робочої групи  

 

1.12 З метою підвищення рейтингу кафедр 

інститутів/факультетів, активного впливу завідувачів 

кафедр на організацію освітнього та наукового процесу, 

заслухати на засіданні вчених рад підрозділів Академії звіти 

завідувачів кафедр навчальних підрозділів Президентського 

університету Академії, згідно затверджених планів засідань 

Червень, 

липень 

2020 р. 
 

Ректорат; 

директори інститутів/декани 

факультетів; 

завідувачі кафедр 
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1.13 Сприяти збільшенню кількості спеціалізованих кабінетів та 

аудиторій 

Упродовж 

2019/2020 

навчального 

року 

Ректорат; 

деканати факультетів 

«Фармація» та 

«Стоматологія»; 

 

науково-педагогічні 

працівники кафедр 
 

 

1.14 Створити та своєчасно переглядати загально 

факультетський банк завдань для контролю знань студентів 

 

1 семестр 

2019/2020 

навчального 

року 

Деканат факультету 

«Фармація»; 

 

науково-педагогічні 

працівники кафедри 
 

 

1.15 Оптимізувати зміст методик до практичних і лабораторних 

занять відповідно сучасних потреб фармацевтичних 

компаній щодо змісту робіт фахівців фармації 

Упродовж 

2019/2020 

навчального 

року 

Деканат факультету 

«Фармація»; 

 

науково-педагогічні 

працівники кафедри 

 

1.16 Узгодити бази практик для проходження всіх видів 

практики здобувачами вищої освіти факультету 

«Стоматологія» у сучасних фармацевтичних компаніях 

До кінця 

2 семестру 

2019/2020 

навчального 

року 

Ректорат; 

Центр організації практики, 

працевлаштування 

студентів та роботи з 

випускниками; 

деканат факультету 

«Стоматологія»; 

науково-педагогічні 

працівники кафедр 
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1.17 Поліпшити організацію і контроль за навчальними,  

виробничими, переддипломними практиками. Сприяти 

залученню до керівництва практикою професорів, доцентів, 

найбільш кваліфікованих працівників від баз практики 
 

Упродовж 

2019/2020 

навчального 

року 

Ректорат; 

 

Центр організації практики, 

працевлаштування 

студентів та роботи з 

випускниками; 

 

директори інститутів/ 

декани факультетів; 

 

завідувачі кафедр;  

 

наукового-педагогічні 

працівники кафедр 
 

 

1.18 Постійно удосконалювати систему галузевих зв’язків з 

працедавцями для забезпечення здобуття студентами 

професійних навичок під час проходження усіх видів 

практик, реалізації програм ранньої адаптації випускників 

на первинних посадах та їх працевлаштування 
 

1.19 Продовжувати збільшення матеріально-технічної бази 

кафедр факультету (придбати муляжі, медичні вироби та 

супутні товари  для дисциплін перша долікарська допомога, 

організація та економіка фармації, фармацевтичне 

товарознавство, екстремальна медицина; доукомплектувати 

хімічні та технологічну лабораторії допоміжними 

речовинами, реактивами, хімічним посудом; продовжити 

роботу з поповнення колекції гербарних зразків та зразків 

лікарської рослинної сировини тощо) 

 

 
 

Упродовж 

2019/2020 

навчального 

року 

Ректорат; 

 

деканати факультетів 

«Фармація» та 

«Стоматологія»; 

 

науково-педагогічні 

працівники кафедр 
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ІІ. Удосконалення фахової майстерності науково-педагогічних працівників 

2 Посилити роботу з доукомплектування кадрового складу, 

якісного підбору висококваліфікованих фахівців з 

науковими ступенями та вченими званнями.  
 

Постійно Ректорат; 

 

Відділ управління персоналом 

Департаменту кадрового 

забезпечення та економіки 

праці; 

директори інститутів/ 

декани факультетів; 

завідувачі кафедр 

 

2.1 Проаналізувати штатну чисельність та якісний склад 

науково-педагогічних працівників кожної кафедри та внести 

пропозиції щодо їх реформування, відбору та посилення 

штату провідними науковцями з практичним досвідом 

роботи в різних галузях знань 
 

До 31грудня 

2019 р. 
 

Ректорат; 

Відділ управління персоналом 

Департаменту кадрового 

забезпечення та економіки 

праці; 

директори інститутів/ 

декани факультетів; 

завідувачі кафедр 

 

2.2 Забезпечення вмотивованості науково-педагогічних 

працівників до безперервного підвищення кваліфікації, 

зокрема, - навчання на факультетах підвищення кваліфікації 

працівників інших закладів вищої освіти (ЗВО); стажування; 

професійно-орієнтовані семінари, які проходять за 

ексклюзивними програмами; навчання в аспірантурі,  

докторантурі; творчі відпустки тощо. 

Спрямувати роботу на посилення практичної складової 

підвищення кваліфікації науково-педагогічного складу 

кафедр шляхом проходження стажувань на підприємствах, в  

Постійно 
 

Ректорат; 

Відділ управління персоналом 

Департаменту кадрового 

забезпечення та економіки 

праці; 

Вища школа управління 

МАУП 

директори інститутів/  

декани факультетів; 

завідувачі кафедр 
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 установах; організаціях; участі в міжнародних проектах: 

грантових програмах, навчання за сертифікованими 

програмами тощо. 

Підвищення кваліфікації педагогічних, наукових і науково-

педагогічних працівників проводити  відповідно до 

постанови Кабінету Міністрів України від 21 серпня 2019 р. 

№ 800 «Про деякі питання підвищення кваліфікації 

педагогічних і науково-педагогічних працівників» 

   

2.3 Спонукати науково-педагогічних працівників до розробки і 

впровадження в освітній процес інноваційних технологій 

підготовки майбутніх фахівців, які ґрунтуються на 

принципах випереджувального розвитку з урахуванням 

тенденцій світового та вітчизняного сегментів ринку праці, 

проектування інноваційного розвитку, освітнього 

середовища безперервності освіти;розробити і передбачити 

заохочувальні стимули 

Упродовж 

2019/2020 

навчального 

року 

Ректорат; 

 

директори інститутів/ 

декани факультетів; 

завідувачі кафедр 

 

2.4 

 

2.4.1 

Організувати проведення методичного семінару з 

ознайомлення науково-педагогічних працівників та 

професорсько-викладацького складу кафедр з планом 

робочих заходів на 2019/2020 навчальний рік щодо 

виконання «Програми забезпечення якості вищої освіти у 

ПрАТ «ВНЗ «МАУП», включивши відповідні заходи до 

планів роботи інститутів/факультетів, кафедр 

Жовтень 

2019 р. 

Ректорат; 

 

директори інститутів/ 

декани факультетів; 

завідувачі кафедр  

 

2.4.2 Організувати проведення методичного семінару з метою 

ознайомлення НПП з особливостями нормативно-

розпорядчих документів Кабінету Міністрів України, МОН 

України та Академії з питань організації освітнього процесу 
 

Листопад  

2019 р. 
 

Ректорат; 

Департамент НМЗОД; 

Управління ООП;  

директори інститутів/декани 

факультетів 
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2.4.3 Організація навчання науково-педагогічних працівників 

МАУП на курсах іноземних мов (англійська/німецька), що 

повинно вплинути на рівень викладання, внутрішню 

систему забезпечення якості освіти і підвищення іміджу 

Академії серед закладів вищої освіти м. Києва та України 

Упродовж 

2019/2020 

навчального 

року 

Ректорат; 

 

завідувач кафедри іноземної 

філології та перекладу 

ННІМВСН 

 

2.5 Створення та запровадження у навчальних підрозділах 

Академії системи запобігання та виявлення академічного 

плагіату в наукових працях науково-педагогічних 

працівників та кваліфікаційних роботах (дипломних 

роботах/проектах), курсових роботах здобувачів вищої 

освіти (наказ ректора Академії від 21.06.2017 р. №86-о) та 

{п. 8 ч. другої ст. 16 в редакції Закону України від 

05.09.2017 р.№ 2145-VIII } 

До 31.01.2019 р.  
 

Ректорат; 

проректор Романенко Є.О.; 

 

Департамент безпеки; 

 

Центр організації наукової 

роботи та інновацій 

в освітньому процесі 

 

2.6 Розробка анкет та проведення анкетування серед викладачів 

кафедр на принципах внутрішнього маркетингу з метою 

виявлення їх потенціалу та можливості його реалізації 

Постійно Кафедра маркетингу 

ННІМЕФ 

 

2.7 Забезпечення вмотивованості та безперервного підвищення 

фахової компетентності науково-педагогічних працівників: 

- надання рекомендацій кращим випускникам та 

співробітникам для навчання в аспірантурі, докторантурі 

Академії; 

- проведення організаційних заходів щодо публікацій 

наукових статей, монографій у провідних фахових, 

вітчизняних та міжнародних рейтингових виданнях, що 

індексовані в науко-метричній базі «Scopus», реферовані 

в міжнародних науково-метричних базах даних тощо; 

- проведення міжкафедральних семінарів, конференцій за 

участю провідних фахівців бізнесу і освіти 

Постійно Ректорат; 

 

Центр організації наукової 

роботи та інновацій 

в освітньому процесі 

 

директори інститутів/ 

декани факультетів; 

завідувачі кафедр 
 

 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2145-19/paran1927#n1927
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2145-19/paran1927#n1927
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2.8 Розробка та застосування інноваційних технологій 

підготовки майбутніх фахівців у навчальному процесі 
 

Упродовж 

2019/2020 

навчального 

року 

Ректорат; 

Центр організації наукової 

роботи та інновацій  

в освітньому процесі 

директори інститутів/декани 

факультетів; 

завідувачі кафедр 

 

2.9 Залучення до освітньої діяльності зарубіжних та 

вітчизняних науковців і фахівців – практиків високого рівня 
 

Упродовж 

року 
 

Ректорат; 

Відділ управління персоналом 

Департаменту кадрового 

забезпечення та економіки 

праці; 

Вища школа управління 

МАУП 

директори інститутів / 

декани факультетів; 

завідувачі кафедр 

 

2.10 

 
 

На виконання вимог «Положення про рейтинг науково-

педагогічних працівників, кафедр, інститутів/факультетів 

ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна Академія управління 

персоналом» (протокол №6 засідання Вченої ради від 

27.06.2018 р.) проводити систематичне оцінювання науково-

педагогічних працівників за результатами науково-

дослідної, науково-методичної та науково-організаційної 

робіт відповідно до методики, а також даних анкетування 

здобувачів вищої освіти, випускників. 

Результати оцінювання та рейтингу оприлюднювати на 

засіданнях вчених рад підрозділів Академії 

Упродовж 

2019/2020 

навчального 

року 

 

Ректорат; 

 

директори інститутів/ 

декани факультетів; 

завідувачі кафедр 

 

http://duan.edu.ua/uk/gordist-universitetu/kraschi-vikladachi-universitetu-rejtinguvannja-2015
http://duan.edu.ua/uk/gordist-universitetu/kraschi-vikladachi-universitetu-rejtinguvannja-2015
http://duan.edu.ua/uk/gordist-universitetu/kraschi-vikladachi-universitetu-rejtinguvannja-2015
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 Підбити підсумки про діяльність науково-педагогічних 

працівників (НПП) Академії згідно з «Положенням про 

рейтинг науково-педагогічних працівників, кафедр, 

інститутів/факультетів ПрАТ «ВНЗ «Міжрегіональна 

Академія управління персоналом» (протокол №6 засідання 

Вченої ради від 27.06.2018 р, наказ від 27.06.2018 р. №70-о). 

Про результати оцінювання та рейтингу науково-

педагогічних працівників за 2019/2020 навчальний рік 

заслухати на засіданнях вчених рад інститутів/факультетів 

навчальних підрозділів та Вченій раді Академії. 

Згідно з результатами діяльності науково-педагогічних 

працівників внести відповідні пропозиції  

 

Наприкінці 

2019/2020 

навчального 

року 

Ректорат; 

склад комісії згідно з наказом 

ректора; 

Департамент кадрового 

забезпечення та економіки 

праці; 

Центр організації наукової 

роботи та інновацій 

в освітньому процесі; 

 

Департамент НМЗОД; 

 

директори інститутів / 

декани факультетів;  

завідувачі кафедр 

 

 

ІІІ. Формування професійних компетенцій у майбутніх фахівців 
 

3 Управління якістю вищої освіти на інноваційній основі 

шляхом створення сучасних умов, що забезпечують 

модернізацію освітнього процесу та досягнення позитивної 

динаміки результатів освіти. З точки зору освітнього 

маркетингу, здійснення прогнозування трансформації 

переліку галузей підготовки, спеціальностей, спеціалізацій 

та магістерських освітніх професійних (наукових) програм 

 

Постійно Ректорат; 

директори навчальних 

підрозділів/декани 

факультетів; 

завідувачі кафедр; 

Департамент НМЗОД;  

Управління маркетингу та 

профорієнтаційної роботи 
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3.1 Для залучення абітурієнтів до навчання в Академії: 

 розробити та підготувати цикл популярних лекцій, 

інформаційних матеріалів про спеціальності, за якими 

проводиться набір та підготовка здобувачів вищої 

освіти, для учнів шкіл та коледжів; 

 налагоджувати співпрацю з потенційними 

стейкхолдерами (установами, підприємствами різних 

форм власності, держустановами); 

 укладати партнерські угоди з компаніями та їх 

об’єднаннями з метою проходження різних видів 

практик; запровадження дуальної освіти; 

 проводити ярмарки вакансій; 

 проводити дні відкритих дверей; 

 організовувати зв’язок з потенційними абітурієнтами 

через мережу Інтернет; 

 проводити за відповідними навчальними дисциплінами 

олімпіади для учнів 11-х класів з врученням призів 

переможцям 

Постійно 
 

Ректорат; 

 

Управління маркетингу та 

профорієнтаційної роботи; 

 

директори інститутів/  

декани факультетів;  

завідувачі кафедр;  

 

Центр організації наукової 

роботи та інновацій 

в освітньому процесі; 

 

Центр організації практики, 

працевлаштування студентів 

та роботи з випускниками  

 

 

 

3.2 Активізувати профорієнтаційну роботу для успішного 

проведення вступної компанії у 2020 році. 

З цією метою необхідно: 

 налагодити співпрацю із загальноосвітніми закладами,  

навчальними установами, підприємствами м. Києва, 

Київської та інших областей України; 

 для залучення вказаного контингенту на навчання та 

підвищення кваліфікації до Академії розробити: 

 програми вікторин, що проводяться в МАУП для 

учнів 10–11-х класів за спеціальностями Академії  

Упродовж 

2019/2020 

навчального  

року 

Ректорат; 

 

Управління маркетингу та 

профорієнтаційної роботи 

 

директори інститутів/ 

декани факультетів; 

 

завідувачі кафедр 
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 відповідно до складання ЗНО; 

 інформаційні стенди за спеціальностями для 

розміщення в інститутах/на факультетах Академії; 

 інформаційні листи з обов’язковою розсилкою 

різним підприємствам 

   

3.3 Для забезпечення поглибленого вивчення фахових 

навчальних дисциплін розвитку творчого потенціалу 

особистості залучати широке коло здобувачів вищої освіти 

до роботи у навчальних гуртках, участі в засіданнях круглих 

столів, студентських, інститутських, міжвузівських та 

всеукраїнських науково-практичних конференціях 

 

Постійно 
 

Ректорат; 

директори інститутів/ 

декани факультетів; 

завідувачі кафедр; 

куратори груп; 

Центр організації наукової 

роботи та інновацій в 

освітньому процесі 

 

3.4 Організувати широку участь студентів у Всеукраїнській 

студентській олімпіаді та у Всеукраїнському конкурсі 

студентських наукових робіт  

 

Упродовж 

2019/2020 

навчального 

року 
 

Проректори; 

директори інститутів/ 

декани факультетів;  

завідувачі кафедр;  

Центр організації наукової 

роботи та інновацій 

в освітньому процесі  

 

3.5 Забезпечення навчальних дисциплін електронними 

навчальними ресурсами. Спонукати здобувачів вищої освіти 

до максимального використання освітніх та наукових 

ресурсів (електронних каталогів, електронної бібліотеки, 

Інтернету, інноваційних технологій тощо) для 

систематичного забезпечення знань, умінь та навичок 

майбутніх фахівців у ході самостійної роботи і навчально-

практичних занять 

Упродовж 

2019/2020 

навчального  

року 

 
 

Ректорат; 

директори інститутів/ 

декани факультетів;  

завідувачі кафедр;  

науково-педагогічні 

працівники;  
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   Міжнародний бібліотечно-

інформаційний центр 

ім. Ярослава Мудрого;  

ВД «Персонал» 

 

3.6 Збільшити відсотки навчальних дисциплін, які 

викладаються з використанням сучасних організаційних 

форм навчання, а саме: тренінгів, ділових ігор тощо 

 

Упродовж 

2019/2020 

навчального  

року 
 

Ректорат; 

Департамент НМЗОД; 

директори інститутів/ 

декани факультетів; 

завідувачі кафедр; 

науково-педагогічні 

працівники  

 

3.7 Проведення відео-лекцій, вебінарів, віде-оконференцій із 

залученням учасників з різних міст України, ближнього та 

далекого зарубіжжя 

 

Упродовж 

2019/2020 

навчального 

року 
 

Ректорат; 

Центр організації наукової 

роботи та інновацій в 

освітньому процесі; 

науково-педагогічні 

працівники;  

директори інститутів/декани 

факультетів; 

завідувачі кафедр 

 

3.8 Розвиток систематичного збагачення знань, умінь, навичок 

майбутніх фахівців у процесі самостійної роботи і 

навчально-практичних занять, здійснення навчальної, 

виробничої та інших видів практик.  

Для більш повного і практичного ознайомлення здобувачів 

вищої освіти Академії із майбутньою спеціальністю 

розширити базу їх практик: організацій, фірм, установ і 

підприємств за вибраною ними професією 

До 1січня  

2020 р. 

Ректорат; 

Центр організації практики, 

працевлаштування студентів та 

роботи з випускниками; 

директори інститутів/ 

декани факультетів; 

завідувачі випускових кафедр 
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3.8.1 У рамках програм ЄС з Міжнародної кредитної мобільності, 

організованих Національним Еразмус+ офіс в Україні 

(Проект ЄС), налагодити мобільність здобувачів вищої 

освіти для навчання, проходження стажування в інших 

закладах вищої освіти нашої країни та за кордоном 

 

Упродовж 

2019/2020 

навчального 

року 

Ректорат; 

Центр організації практики, 

працевлаштування 

студентів та роботи з 

випускниками; 

директори інститутів/ 

декани факультетів; 

завідувачі випускових кафедр 

 

3.8.2 Активізувати заохочування здобувачів вищої освіти до 

самостійної роботи шляхом консультацій та впроваджень 

індивідуального підходу до роботи із здобувачами вищої 

освіти  

Упродовж 

2019/2020 

навчального 

року 

Ректорат; 

директори інститутів/  

декани факультетів; 

завідувачі кафедр; 

науково-педагогічні 

працівники 

 

 

3.9 Розроблення системи індивідуалізації навчання на основі 

факультативних курсів від компаній-партнерів та власних 

електронних навчальних ресурсів. 

 Проведення консультацій із здобувачами вищої освіти 

щодо формування навичок самоосвіти 

Упродовж 

2019/2020 

навчального  

року 

Ректорат; 

директори інститутів/ 

 декани факультетів; 

завідувачі кафедр; 

науково-педагогічні 

працівники 

 

 

3.9.1 Розвиток систематичного збагачення знань, умінь, навичок 

майбутніх фахівців у процесі самостійної роботи (наказ від 

01.09.2019 р. №114/1-о), здійснення навчальної, виробничої 

та інших видів практик (наказ від 28.02.2019 р. №24-о), 

відповідно до діючих Положень про дані види освітньої 

діяльності 

Упродовж 

2019/2020 

навчального 

року 

 
 

Ректорат; 

Центр організації практики, 

працевлаштування 

студентів та роботи 

з випускниками; 
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   директори інститутів/ 

декани факультетів; 

завідувачі кафедр; 

науково-педагогічні 

працівники 

 

3.9.2 Налагодження зворотного зв’язку із здобувачами вищої 

освіти з метою вдосконалення освітнього процесу шляхом 

здійснення моніторингу якості викладання дисциплін 

викладачами через опитування студентів 

 

Упродовж 

2019/2020 

навчального  

року 
 

Ректорат; 

директори інститутів/ 

декани факультетів; 

завідувачі кафедр; 

науково-педагогічні 

працівники; 

студентська рада Академії 

 

 

3.10 Розробка заходів про співпрацю Академії з підприємствами 

та організаціями з питань запровадження дорадництва. 

Створити робочу групу з питань оцінювання рівня 

компетентностей випускників з розвитку соціокультурних 

компетенцій, впровадження нових форм залучення 

практиків в освітній процес  

 

До 1 лютого 

2019 р. 
 

Ректорат 

 

Центр організації практики, 

працевлаштування 

студентів та роботи з 

випускниками; 

завідувачі випускових кафедр; 

студентська рада Академії 

 

3.11 Для розвитку партнерських стосунків між професорсько-

викладацьким складом кафедр та здобувачами вищої освіти 

запровадити такі форми роботи: проведення зі здобувачами 

вищої освіти індивідуальної роботи, розвиток менторства; 

заохочення здобувачів вищої освіти до самостійної творчої 

роботи, що формує навички самоорганізації; впровадження 

коучингу 

Упродовж 

2019/2020 

навчального  

року 

 

Ректорат; 

директори інститутів/  

декани факультетів; 

завідувачі кафедр; 

науково-педагогічні 

працівники 
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3.12 Формування концепції та програми виховної роботи зі 

здобувачами вищої освіти, насамперед, з патріотичного 

виховання і формування гордості за вибрану професію та 

професійної самосвідомості 

Упродовж 

2019/2020 

навчального 

року 

Відділ позанавчальної 

 роботи;  

 

директори інститутів/ 

декани факультетів; 

 студентська рада Академії 

 

 

IV. Об’єктивність оцінювання якості вищої освіти в Академії 

4 Удосконалення критеріїв об’єктивності оцінювання знань, 

умінь та навичок майбутніх фахівців 
 

Постійно 
 

Відділ організації освітнього 

процесу денної форми 

навчання Управління ООП; 

 

директори інститутів/ 

декани факультетів;  

завідувачі кафедр; 

 науково-педагогічні 

працівники 

 

 

4.1 В умовах кредитно-трансферної системи посилити контроль 

за систематичністю навчання та активністю здобувачів 

вищої освіти впродовж семестру, а також за виконанням 

ними завдань самостійної роботи для досягнення необхідних 

результатів навчання у компоненті освітньої програми  

відповідно до Положення про організацію самостійної 

роботи студентів в ПрАТ «ВНЗ «МАУП» (наказ від 

01.09.2019 р. №114/1)  

Упродовж 

2019/2020 

навчального 

року 

 

Відділ організації освітнього 

процесу денної форми 

навчання Управління ООП; 

 

директори інститутів/ 

декани факультетів;  

завідувачі кафедр; 

науково-педагогічні 

працівники 
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4.1.1 З метою успішного складання єдиного вступного екзамену з 

іноземної мови при вступі на другий (магістерський) рівень 

освіти підготувати програму для поглибленого вивчення 

випускниками першого (бакалаврського) рівня освіти 

іноземних мов (англійської, німецької, іспанської, 

французької) 

Упродовж 

2019/2020 

навчального 

року 

Ректорат; 

 

завідувач кафедри іноземної 

філології та перекладу 

ННІМВСН 

 

4.1.2 З метою підготовки до складання інтегрованого тестового 

іспиту «КРОК-1» здобувачами вищої освіти спеціальності 

226 «Фармація. Промислова фармація» посилити контроль 

за систематичністю їх навчання, активністю впродовж 

семестру, а також за виконанням ними завдань самостійної 

роботи для досягнення необхідних результатів навчання 

Упродовж 

2019/2020 

навчального 

року 

 

 

 

Відділ організації освітнього 

процесу денної форми 

навчання Управління ООП; 

 

Деканат факультету 

«Фармації» 

 

 

4.2 Для визначення рівня стійкості отриманих знань проводити 

згідно затвердженого графіку ректорські контрольні роботи 

для здобувачів вищої освіти денної форми навчання у І та ІІ 

семестрах 2019/2020 н. р. в навчальних підрозділах 

Президентського університету (розпорядження ректора 

Академії від 01.07.2019 р. №21-р) 

Згідно з 

розпорядженням 

ректора 

Академії 

Управління ООП; 

Департамент НМЗОД;  

деканати навчальних 

підрозділів; 

науково-педагогічні 

працівники 

 

4.3 Для посилення контролю за якістю навчання та 

об’єктивністю оцінювання продовжити вибіркове 

проведення екзаменів для здобувачів вищої освіти денної 

форми навчання у вигляді незалежного тестового 

оцінювання знань. Організацію та проведення незалежного 

тестового оцінювання знань здійснювати кінці І та ІІ 

семестрів 2019/2020 н.р. відповідно до наказів та згідно 

Інструкції про порядок проведення, що додається 

 

Згідно 

з наказом 

ректора 

Академії 

та розкладом 

проведення 

екзаменаційної 

сесії 

Управління ООП; 

Департамент НМЗОД; 

 

деканати навчальних 

підрозділів; 

науково-педагогічні 

працівники 
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4.4 Систематично (в межах проведення ректорських 

контрольних робіт) проводити тестовий контроль знань з 

дисциплін, винесених на інтегрований тестовий іспит 

«КРОК-1» відповідно до бази Міністерства охорони здоров’я 

України 

Упродовж 

2019/2020 

навчального 

року 

Деканат факультету 

«Фармація»;  

 

завідувачі кафедр 

 

4.5 Організувати проведення круглого столу за участю науково-

педагогічних працівників та широкого кола здобувачів 

вищої освіти з обговорення системи оцінювання знань, умінь 

та навичок здобувачів вищої освіти 

 

Згідно 

з графіком 

Директори інститутів/ 

декани факультетів; 

завідувачі кафедр; 

студентська рада Академії 

 

 

4.6 Організація взаємодії з іншими навчальними закладами з 

метою обміну досвідом роботи у сфері забезпечення якості 

освіти 

 

Упродовж 

2019/2020 

навчального 

року 

Ректорат; 

Департамент НМЗОД; 

директори інститутів/ 

декани факультетів; 

завідувачі кафедр 

 

4.7 Розроблення пропозицій та заходів з формування в Академії 

внутрішньої системи забезпечення якості вищої освіти на 

2020/2021 навчальний рік 

 

Червень 

2020 р. 

 

Ректорат; 

Департамент НМЗОД; 

Управління ООП; 

 

директори інститутів/ 

декани факультетів; 

завідувачі кафедр 

 

4.8 Проведення організаційних заходів щодо своєчасної 

підготовки справ для ліцензування спеціальностей та 

проходження процедури акредитації освітніх програм в 

2019/2020 н. р. відповідно до листа МОН України від 

02.09.2019 р. №289 

 

Упродовж 

2019/2020 

навчального 

року 

 

Департамент ліцензування 

та акредитації; 

 

директори інститутів/ 

декани факультетів; 

завідувачі випускових кафедр 
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4.9 Організація міжкафедральних та кафедральних семінарів,  

взаємних та контрольних відвідувань навчальних занять 

(відповідно до затвердженого графіка) з метою підвищення 

якості освітнього процесу, вдосконалення проведення 

навчальних занять та вивчення позитивного досвіду 

Упродовж 

2019/2020 

навчального 

року 

Директори інститутів/ 

декани факультетів; 

завідувачі кафедр; 

науково-педагогічні 

працівники 

 

4.10 Забезпечення організації поточного внутрішнього контролю 

за проведенням занять згідно з розкладом та станом 

відвідування занять здобувачами вищої освіти 

 
 

Упродовж 

2019/2020 

навчального 

року 

Відділ організації освітнього 

процесу за денною формою 

навчання Управління ООП; 

 

директори інститутів/ 

декани факультетів; 

куратори груп;  

науково-педагогічні 

працівники 

 

4.10.1 Розвиток напрямів оцінювання фахової майстерності 

науково-педагогічних працівників за видами навчальної, 

навчально-методичної, організаційно-методичної та 

виховної роботи: 

 проведення аналізу динаміки розвитку фахових 

компетентностей у здобувачів вищої освіти на підставі 

порівняльного аналізу результатів навчання; 

 підвищення якості проведення навчальних занять на 

основі взаємовідвідування занять викладачами 

(відповідно до затвердженого графіка), відкритих 

занять, контрольних відвідувань завідувачів кафедрами 

та керівництвом навчального підрозділу з метою 

набуття досвіду педагогічної майстерності, усунення 

недоліків у роботі; 

Упродовж 

2019/2020 

навчального 

року 

Департамент НМЗОД; 

 

директори інститутів/ 

декани факультетів; 

завідувачі кафедр; 

науково-педагогічні 

працівники 
 

 



 

 

 

2
5

 

1 2 3 4 5 

  підвищення рівня навчально-методичних розробок; 

 реалізація планів щодо підвищення кваліфікації; 

 оцінка дієвості методичної роботи кафедр, 

інституту/факультету за кількістю наданих розробок та 

впроваджень 

  

   

4.11 Підвищення фахової майстерності науково-педагогічних 

працівників та її оцінювання за результатами виконання 

науково-дослідної роботи за напрямами: 

 підготовка та захист дисертацій; 

 здійснення наукового керівництва з підготовки та 

захисту дисертацій; 

 публікація монографій; 

 публікація підручників, посібників; 

 публікація наукових статей у провідних фахових 

міжнародних та вітчизняних виданнях та виданнях, що 

індексовані в міжнародних наукометричних базах; 

 участь у міжнародних та всеукраїнських конференціях; 

 упровадження інноваційних технологій навчання в 

освітній процес 

 

Упродовж 

2019/2020 

навчального 

року 

Ректорат; 

 

Центр організації наукової 

роботи та інновацій в 

освітньому процесі;  

 

директори інститутів/ 

декани факультетів; 

завідувачі кафедр; 

науково-педагогічні 

працівники 
 

 

4.12 Підготувати зведене подання списку голів екзаменаційних 

комісій на 2020 календарний рік для розгляду та ухвалення 

на засіданні Вченої ради МАУП та наказ для затвердження 

ректором Академії (розпорядження від 15.05.2019 р. №14-р) 

До  

20 листопада 

2019 року 

Ректорат; 

Департамент НМЗОД; 

 

директори інститутів/ 

декани факультетів; 

завідувачі кафедр 
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4.13 Запровадження та використання електронного журналу 

обліку результатів навчання здобувачів вищої освіти за 

100-бальною накопичувальною системою 

 
 

У І семестрі 

2019/2020 

навчального 

року 

Відділ організації освітнього 

процесу денної форми 

навчання Управління ООП; 

 

Відділ зв’язку та комунікацій; 

директори інститутів/  

декани факультетів;  

завідувачі кафедр 

 

 

Директор Департаменту навчально- 

методичного забезпечення         Л.В.Бірдус 

 

 

«ПОГОДЖЕНО»: 

 

Перший проректор     М.Ф.Гончаренко 

 

Проректор       Є.О.Романенко 

 

Проректор       В.О. Котляров 

 


