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План роботи відділу моніторингу якості  

освітньої діяльності ТДАТУ 

на 2021-2022 навчальний рік 

№ Заходи 
Термін 

виконання 
Відповідальні 

1 2 3 4 

1.  Участь у засіданнях вченої ради університету 
під час розгляду 

питань відділу 
Скляр Р.В. 

2.  Участь у роботі ректорату університету 
під час розгляду 

питань відділу 
Скляр Р.В. 

3.  Участь у роботі Науково-методичної ради університету 
щомісяця, 

третій вівторок 

Ломейко О.П. 

Скляр Р.В. 

4.  
Участь в оперативних нарадах проректора з науково-

педагогічної роботи  
впродовж року Скляр Р.В. 

5.  Моніторинг та періодичний перегляд освітніх програм впродовж року 

Ломейко О.П. 

Скляр Р.В. 

гаранти ОП 

6.  

Надання факультетам методичної допомоги щодо 

організації моніторингової роботи в освітній діяльності 

структурних підрозділів  

впродовж року 

Болтянська Н.І. 

Скляр Р.В. 

голови метод. 

комісій 

7.  

Проведення перевірки на академічний плагіат навчальної 

літератури, курсових та дипломних робіт (проєктів) 

здобувачів вищої освіти усіх форм навчання 

впродовж року 

Болтянська Н.І. 

Скляр Р.В. 

Шершенівська А.А. 

8.  
Моніторинг результатів літньої та зимової заліково-

екзаменаційної сесії  
вересень, лютий 

Ломейко О.П. 

Шарова Т.М. 

Скляр Р.В. 

декани факультетів 

9.  
Моніторинг якості незалежного заміру знань та 

залишкових знань здобувачів вищої освіти  
 впродовж року 

Ломейко О.П. 

Шарова Т.М. 

Скляр Р.В. 

10.  
Моніторинг якості методичних матеріалів, розміщених на 

освітньому порталі  ТДАТУ 
впродовж року 

Болтянська Н.І. 

Скляр Р.В. 

Якунічева А.Ю. 

Шершенівська А.А. 

11.  

Вибірковий моніторинг якості проведення занять та 

навчально-методичного забезпечення навчальних 

дисциплін 

впродовж року 

Болтянська Н.І. 

Скляр Р.В. 

Шарова Т.М. 

декани факультетів,  

голови метод. 

комісій 

12.  
Моніторинг оцінювання стейкхолдерами якості освітньої 

програми та освітнього процесу 
впродовж року 

Ломейко О.П. 

Скляр Р.В. 

Шершенівська А.А. 

13.  
Моніторинг оцінювання здобувачами якості викладання 

навчальних дисциплін  
впродовж року 

Ломейко О.П. 

Скляр Р.В. 

Шершенівська А.А. 

14.  

Моніторинг оцінювання здобувачами академічної 

доброчесності в ТДАТУ 

 

впродовж року 

Ломейко О.П. 

Скляр Р.В. 

Шершенівська А.А. 

15.  

Аналіз якості підручників та навчальних посібників, яким 

надається гриф вченої ради університету 

 

 

впродовж року 

Скляр Р.В. 

Дереза О.О. 

голови метод. 

комісій 



 

№ Заходи 
Термін 

виконання 
Відповідальні 

16.  

Моніторинг оформлення якості навчальної документації 

(навчальні плани, електронні журнали, відомості обліку 

успішності тощо) 

грудень, 

червень 

Скляр Р.В. 

Темніков Г.Є. 

Попова І.О. 

17.  

Підготовка матеріалів для МОН України та 

національного агентства щодо внутрішньої системи 

забезпечення якості освіти 

за потреби 
Ломейко О.П. 

Скляр Р.В. 

18.  
Підготовка матеріалів для обговорення питань щодо 

внутрішньої системи забезпечення якості освіти 
впродовж року Скляр Р.В. 

19.  

Підготовка матеріалів для розробки процедур 

документування у внутрішній системі забезпечення 

якості освітнього процесу 

впродовж року 
Скляр Р.В. 

Дереза О.О. 

20.  

Ознайомлення на сайті Міністерства освіти і науки 

України та національного агентства з керівними 

документами, аналітичною інформацією щодо вищої 

освіти в Україні та питань моніторингу її якості  

впродовж року 
Ломейко О.П. 

Скляр Р.В. 

21.  

Підготовка проєктів наказів ректора та розпоряджень 

проректора з науково-педагогічної роботи щодо 

моніторингу якості освіти в ТДАТУ 

впродовж року 
Ломейко О.П. 

Скляр Р.В. 

22.  

Робота щодо змістовного наповнення на офіційному 

сайті університету сторінки відділу моніторингу якості 

освітньої діяльності  

впродовж року 
Болтянська Н.І. 

Скляр Р.В. 

23.  

Виконання інших доручень ректорату, пов’язаних із 

питаннями моніторингу якості освітньої діяльності в 

університеті 

впродовж року 

Болтянська Н.І. 

Скляр Р.В. 

голови метод. 

комісій 

 

 

Завідувачка відділу моніторингу 

якості освітньої діяльності ТДАТУ          Радміла СКЛЯР 

к.т.н., доцент 

 

 

Начальник НМЦ, 

к.т.н., доцент Наталія БОЛТЯНСЬКА  

 


