
ЗВІТ 

про результати роботи відділу моніторингу якості освітньої діяльності 

ТДАТУ у 2018-2019 навчальному році 

Моніторинг якості освітніх програм ТДАТУ 

У 2018-2019 навчальному році відділом було проведено моніторинг 

освітніх програм ТДАТУ на відповідність затвердженим стандартам вищої 

освіти. В результаті виявлені деякі зауваження до освітніх програм та 

недоліки, які потребують термінового доопрацювання, а саме: 

1) не відповідність циклів/рівнів освітніх програм ступеню вищої

освіти;

2) відсутність в деяких програмах вимог до наявності системи

внутрішнього забезпечення якості вищої освіти;

3) необхідність вдосконалення Положення про порядок розробки,

затвердження, моніторингу та закриття освітніх програм;

4) необхідність розробки опису освітньої програми;

5) оприлюднення усіх освітніх програм на сайті університету та

забезпечення їх громадського обговорення стейкхолдерами,

академічною спільнотою, випускниками і здобувачами вищої освіти.

Крім того, поставлено завдання провести на початку 2019-2020 

навчального року кругли столи з обговорення зі стейкхолдерами освітніх 

програм бакалаврського ступеню вищої освіти з нових спеціальностей 

«Туризм» і «Геодезія і землевпорядкування» та усіх освітніх програм 

магістерського ступеню вищої освіти. 

Моніторинг якості організації навчальних занять 

Відповідно плану роботи Відділу моніторингу якості освітньої 

діяльності (ВМЯОД) ТДАТУ протягом навчального року було проведено 

вибірковий моніторинг якості організації проведення навчальних занять по 

дисциплінам, з яких зріз залишкових знань показав низький відсоток якості 

знань здобувачів вищої освіти у порівнянні з результатами екзаменаційної 



сесії. Комісія у складі начальника НМЦ, завідувача ВМЯОД, голови 

методичної комісії та декану відповідного факультету, завідувача кафедри, 

користуючись «Положенням про організацію та контроль якості навчальних 

занять  у ТДАТУ», перевірила з 4 лютого по 15 березня 2019р. 6 лекційних та 

6 практичних занять на усіх факультетах університету. Після кожного 

відвідування занять в присутності завідувача кафедри відбулося обговорення 

результатів з відповідними викладачами, в ході якого відзначалися як 

позитивні сторони, недоліки та пропозиції щодо шляхів підвищення якості 

організації заняття. Результати перевірки оформлені відомостями та 

протоколами.  

Деякі зауваження при перевірці організації проведення занять: 

1) недостатній діалог лектора зі здобувачами вищої освіти; 

2)  недостатня активна форма викладання матеріалу; 

3)  не в повній мірі при проведенні занять розглядаються проблемні 

питання та виробничі ситуації; 

4) недостатньо акцентовано увагу на важливість матеріалу для 

отримання компетентності в майбутній професійній діяльності. 

На основі вибіркової перевірки та з урахуванням зауважень і 

пропозицій щодо методики перевірки занять на засіданні Науково-

методичної ради з метою підвищення об’єктивності оцінювання було 

обговорено зі змінами «Положення про організацію та контроль якості 

навчальних занять» (протокол № 8 від 25.04.2019), ухвалено вченою радою 

ТДАТУ (протокол № 11 від 28.05.2019) та перезатверджене наказом ректора 

університету. 

Моніторинг рівня знань здобувачів вищої освіти 

Згідно затвердженого плану протягом навчального року було 

проведено вибірковий моніторинг рівня залишкових знань студентів за 

результатами сесій та незалежний замір знань в період екзаменаційних сесій. 

Всього протягом 2018-2019 навчального року було проведено зріз 

залишкових знань із 67 навчальних дисциплін, в тому числі 34 літньої сесії і 



33 зимової сесії. 

Незалежний замір знань студентів в період сесії (на останній перед 

екзаменом консультації) проведено з 52 дисциплін, в тому числі з 34 зимової 

сесії і 18 літньої. 

Результати замірів знань були обговорені на 3 засіданнях вченої ради 

університету (грудень, лютий і червень). 

Моніторинг робіт здобувачів вищої освіти на плагіат 

Всі курсові та дипломні роботи (проектів) здобувачів вищої освіти усіх 

форм навчання пройшли перевірку на академічний плагіат. Курсові – на рівні 

кафедр, дипломні – в НМЦ ТДАТУ. 

Моніторинг якості навчально-методичних комплексів з дисциплін 

Протягом 2018-2019 навчального року відділом були перевірені всі 

друковані навчально-методичні комплекси університету згідно Положення 

про НМКД. Виявлені ряд недоліків по структурі та відповідності робочій 

програмі, які необхідно усунути до перевірки рейтингу кафедр. 

Найкращі кафедри за станом НМКД по факультетам: 

1) механіко-технологічний факультет – кафедра технології 

конструкційних матеріалів (к.т.н. Кюрчев С.В.); 

2) енергетичний факультет – кафедра електротехніки і 

електромеханіки імені професора В.В. Овчарова (к.т.н. Квітка С.О.) 

3) факультет економіки і бізнесу – кафедра обліку і оподаткування 

(к.е.н. Голуб Н.О.) 

4) факультет інженерії і комп’ютерних технологій – кафедра вищої 

математики і фізики (д.п.н. Сосницька Н.Л.) 

5) факультет агротехнологій і екології – кафедра рослинництва ім. 

проф. В.В. Калитки (д.с.-г.н. Єременко О.А.) 

6) ННІ загальноуніверситетської підготовки  - кафедра суспільно-

гуманітарних наук (к.ф.н. Максимець О.М.) 

 

 



Моніторинг тестових завдань з дисциплін на НІП 

Протягом 2018-2019 навчального року відділом проведено моніторинг 

методичного забезпечення та підсумкових тестів з навчальних дисциплін на 

Навчально-інформаційному порталі, який показав задовільну наповненість 

ЕНК згідно існуючого Положення. Але ще є дисципліни, які потребують 

доопрацювання. 

Вища школа педагогічної майстерності 

З метою підвищення якості освіти в університеті організовано роботу 

Вищої школи педагогічної майстерності, до складу якої ввійшли 74 

викладача різного віку та посад. 

Відділом моніторингу ТДАТУ у минулому навчальному році було 

організовано і проведено сумісний з Мелітопольським державним 

педагогічним університетом ім. Б. Хмельницького з питань підвищення 

педагогічної майстерності викладацького складу, в ході якого узгоджена 

тематики семінарів запланованих на 2019-2020 навчальний рік. 

У 2019 році доцентом кафедри суспільно-гуманітарних наук Тараненко 

Г.Г. було проведено перший такий семінар на тему «Лекція про лекцію». 

Опитування здобувачів вищої освіти 

З метою апробації анкети «Викладач очима студентів» на предмет 

складності запитань було проведено опитування серед студентів трьох груп 

механіко-технологічного факультету. Незрозумілих моментів не було 

виявлено. Зараз  колективи кафедр надають пропозиції з метою її 

удосконалення та впровадження постійного анкетування у 2019-2020 

навчальному році. 

Крім того, відділом поставлено завдання розробити та впровадити он-

лайн опитування на сайті університету стейкхолдерів, випускників і 

здобувачів вищої освіти з питань якості вищої освіти в ТДАТУ. 

Моніторинг якості навчальних видань 

Протягом навчального року відділом було здійснено перевірку 

відповідності існуючому Положенню якості і змісту виданих науково-
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