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Плaн poбoти вiддiлy мoнiтopингy якoстi
oсвiтпьoТ Дiяльнoстi в T{ATУ
tla 20|9-2020 нaвяальний piк

Лъ ЗaхoДи Tеpмiн
Bикoнaння

Biдповiдaльнi

I ) -t 4

I Унaсть y зaci.цaннях вненoi рaди yнiвеpситeтy при рoзГЛяДl
питaнь вiддiлy

Cкляр P.B.

2. Унaсть у poбoтi рекTopaТy yнiвеpcитетy пpи рoзгля.цl
питaнь вiддiлу

Cкляp P.B.

3 . Уяaоть y poбoтi нayкoBo-МeтoДи,rнoi paди yнiвеpоитетy
щoмiояця,

TpеTlи

вiвтoрoк

Лoмейкo o.П.
Cкляp P.B'

4.
y чacTЬ в oПepaTивтlиx нaрадaх y ПpopeкTopa 3 l{ayкoBo.
tедaгoгiчнoi оoбoти

ПpoTяГoм
poкy Cкляр P.B.

5 . Moнiтopинг тa пеpioДинний пеpeГЛяд ocвiтнix пpoгрaM
пpoтягoМ

poкy

Лoмейкo o.П.
Cкляp P.B.
гapaнти oП

6. opгaнiзauiя тa пpoвrДення семiнapiв в Bищiй пlкoлj
педaгoгiuнoТ мaйстеpнocтi

пpoTягoМ
poкy Cкляp P.B.

7 .
дoпoМoги щoдс
в сТpyкT}pних

Haдaння фaкyльтетaм метoдиuнoТ
cргaнiзaцii мoнiтopинговoi pобoTи
пiдpoздiлaх в oсвiтнiй,цiяльнoстi

ПpoTяГoМ
poкy

Бoлтянськa H.I.
Скляp P'B.

8 .
Haдaння фaкyльтетaм метo,цичноТ дoпoмoги пiД
ПpoBедення кoМПЛексних кoнТpoЛЬHиx рoбiг
j ПецlaЛ ЬнoстяМи, lцo пpoxo.Д'яТЬ aкpеди гацiю

чaс
зa

ПpoTяГoм
poкy

Бoлтянськa H.I'
Cкляp P.B'

гoлoви метод. кoмiсiй

9 .
Пpoве,Цення пepевipки нa aкaдeмiвний плaгiaт кypcoвиx
гa диплoМниx poбiт (пpoектiв) здoб)ъaчiв вищoТ oсвiти
yciх фopм IIaBчaI{ня

ПpoTяГoM
poкy

Бoлтянськa H.I.
Cкляp P.B.

Hестеpенкo e .B.

10.Aналiз pезyльтaтiв
экзaменaцiйнoi сесii

лlТнЬol Тa зиМoвo1 зaлrкoвo- BерecенЬ,
ЛюTиЙ

Лoмейкo o.П.
Бoлтянськa H.I.

Скляp P'B.
декaни фaкyльтетiв

1 l
Пеpшoгo кypсy з

aнaлiз резyльтaтiв
Moнiтoринг якocтi
ф1шДaментaльних
вxi.цнoгo кoI{TpoЛю

знaнь cTyдент1B
.циоциплiн Ta

вrресень .
)кoBТеI{Ь

Скляр P.B.
Сoсницькa H.Л'

t2 .
Moнiтoринг МеToдичнoГo
гeст1B з нaвчa.ilЬl{их
iнфoрмaцiйнoму поpтaлi

зaбезпечення тa пi.Цсумкoвих
.цисциплrн нa нaвЧarlЬнo.

Бoлтянcькa H.I.
Cкляр P.B.
Гyйвa l.B'

IIlульгa o.A.

t3 .
Bибiркoвий мoнiтoринг piвня ЗaЛиIПкoвих знaнъ
этy.Центiв зa pезyлЬTaTaМи сеciй тa незaпежний зaмiр
знaнь в пеDioд eкзaменaцiйних сеоiй

)кoBтrнЬ.
Гpy.цень;

пЮТиЙ-чеpBенI

Бoлтянськa H.I.
Cкляр P.B.

Шyльгa o.A.

1.4.
Bибipковий мoнiтoринг
Ё{aвчaJIьIlo.МетoдичI{oГo

цисциплiн

якoсTl tlpoвrДення зaIlяTЬ TЕ

зaбезпечrння нaBчaJIьниr прoтягoМ poкy

Бoлтянcькa H.I.
Cкляр P.B.

.Цекaни фaкyльтетiв,
гoлoви метoд. кoмiciй

15 .Пpoведення oПиT}ъallня cтейкхoлдеpiв щодo oргaнiзaцi]
f,свiтньoгo прoцеоу тa aнa,тiз peзyльтaтiв

ПpoтягoМ
poкy

Лoмейкo o.П.
Cкляp P'B.

Bеpтегел С.Я.

16.

Пpoведення oпитyBaння <Bиклaдaн онимa студентiвll та
1нaЛiз DеЗYЛьTaтiв гpy,цень'

квiтень

Лoмейкo o.П.
Cкляp P.B.

Bеpтегeл С.Я.



'llъ Заходrr
ТсрI'irr

викotlаlltl'I
BiдпoBiдальнi

17.lpoвeдeilня oпитyвaвпя стeйкхoлдeрiв Цoдo кaдpoвoгo т.
.tа 1 ерi.!пЬнoI o raб.. rп.. '1с'цч1 | a aнaпi J рe,) лЬ | а | i в

пpoTягo]\'l

рoку

ЛoNtейкo o.П.
Скляр P.B.

Bеpтеrел С,Я,

18.lpoвeдeЕтiя oпитyвaЕтiя випycкникiв тa аllа-iтi:
1 e1}ЛЬ l а т i в  а l ] к е  l } ъання  шoдo  якoс ,  j  i х  п i д | o I oв rи

Л1o'r.ий'
тpaвeнь

Скляр P'B.
BepTеreл с.Я.

сиЕгaсвський в.A.

19.

Иoнiтoринг якoстi пiдpучтlикiв тa вaвчa.цьЕиx lloсiбтiикiЕ
IIoдo нaдa}iЕя гpифy вчeвoт paди ylriвepситeтy пpoтягoм

pory
Cкляp P'B.

Мatютa C,I,
IoЛoви Метo,ц, кoмiciй

20.
иotiiтopинг oфоpN{левия
.нaвvaпьнi пЛaни, еJIектpoннi
rспiштнoстi i iн.)

нaвчальпol дoкyМeвтal]1
)iqpнaли, вiдoМoстi oблiк)

гpудeнь'
червень

СклЯр P.B.
ТeMнiкoв Г,С'
Пoпoвa I.o'

21
]ейтингoве oцirrювaння дiяльнocтi кaфедp i нaytroвo
тeдaгoгiчl{их пDaцiв]]икiв YЕiвеpсиTeтv

вepеcеtlь
Бoлтянськa H'I

СкляD P,]]'

22. liдгoтoвкa мaтеpiilпiв для МoH УкpaiЪи тa HАЗЯBo
дoдo вt'утpiшньот сиcтеl!{и зaбезпеченrтя якoстi oсвiти зa пolрeби

Лoмейкo o.П.
Cкляр P'B.

2з. liдfoтoвкa МaтepiаJliв для oбгoвopення пита1ть lцoДо
знYтDirrrньoi оиcтсми зaбезпечення якocтt oовtти

пpoтяIoМ
Doкv

Скляр P'B.

24.
poзрoбки пpoцeдуI
систеМi зaбезпeчет{тr'

Пiдгoтoвкa мaтepiarliв длЯ
цoкyМетiтyвaEпя y втryтрiштriй
{кoотl oсв1тFlьoгo пpoцесy

t]poтягoМ
poкy

скляр P'B.
Мaпroтa с'I.

25.

ЭзнaйoмлeнEя нa сaйтi MiнiстepсTвa oсвiти i нayки
Укpaiни тa HAЗЯBO з кeрiвЕими дoк)фtептaми,
.нaл i |ичнoю iнфopvau i ,ю  с Ioсoвнo  ви l l l o i  oсв i l и  в
yкpэ i n i  I x  пи |xнЬ  vo , .  ooцн . \  яhoс | i o св i |и

прoTягoм

рoкy

ЛoN{eйкo o'гI'
сшяp P.B'

26.
рoзпopяд'{ень

poбoти Lцoдo
Пiдгoтoвка пporктiв вaкaзiв peктopa тa

Прopeктopa з нayкoвo-пeДaгoгlчllоl
Ntoвiтopипгу якoстi oовiти в Т'цAТУ

прoтягoм
рoку

ЛoMейкo O'гl,
CIсцяр P.ts'

2',7.oбoтa пo зМiстoBнoмy Еaпoвнеllt{ю нa сaйтi стopirifi
i'lдiлу мoнiгopингy oсвiгньоi дiяльноcтi yнiвеpсиl.е'l.y

пpoтягoм
рoкy

Бoлтянськa H.}.
Скляp P.B.

28.
f loв 'язaних

дiяльнoс,гi
'икoнaння lЁшlих /{opучень ректopaтy)
J  | ! n  h я ч и  M o н | | o p и н | }  o ( B l  , ]  Ь о l
в1вepситет1

пpoTягoм

рot(у

Бoлтя!tськa н.I,
Скляp P'B.

Bepтeleл с.я.
Ioлoви МетoД' кoN{iсiй

Завiдyвav Bi,ц.цiЛy MоlriToрIrнгу
якoсТi oсBiТнЬoi,цiяльнoстi в TДATУ к.T.H.' ДoценТ скЛяp P.B.

/1IIavaльник HMI{ к.Т.tl.. ДotIенT БoЛTяIrсЬкa II.I.


