
ЗВІТ 

про результати роботи відділу моніторингу якості освітньої діяльності 

ТДАТУ у 2020-2021 навчальному році 

 

Моніторинг якості освітніх програм ТДАТУ. 

У 2020-2021 навчальному році відділом моніторингу якості освітньої 

діяльності (далі - МЯОД) було проведено моніторинг 44 проєктів освітніх 

програм університету ступенів вищої освіти «Бакалавр», «Магістр», «Доктор 

філософії» відповідно до «Положення про освітні програми в ТДАТУ» 

(оновлення 2021 р), затвердженим стандартам вищої освіти або у разі 

відсутності стандарту - методичним рекомендаціям до розробки стандартів (у 

редакції наказу Міністерства освіти і науки України від «30»  квітня 2020 р.  

№  584) і Національної рамки кваліфікацій України (зі змінами, № 519 від 

25.06.2020).  

В результаті внутрішньої експертизи виявлені деякі зауваження та 

недоліки до структури і змісту проєктів ОП, які були обговорені на 

засіданнях відділу і відображені в складених протоколах (для модернізованих 

програм), а саме: 

1) структура не відповідає «Положенню про освітні програми 

ТДАТУ» 2021 р.; 

2) сформульовані форми навчання, методи оцінювання не 

відповідають «Положенню про організацію освітнього процесу в ТДАТУ»; 

3) в п. «Матеріально-технічне забезпечення» не зазначені об’єкти за 

офіційними документами ТДАТУ та ті, які розкривають особливість цієї 

освітньої програми; 

4) не відповідність визначених освітньою програмою компетентностей 

дескрипторам Національної рамки кваліфікацій України та її застаріла версія 

(для програм, де стандарту не має) 

5) перелік компетентностей не повністю відповідає стандарту вищої 

освіти (для тих програм, де стандарт затверджено); 

http://www.tsatu.edu.ua/nmc/wp-content/uploads/sites/52/ilovepdf_merged-1-2.pdf
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6) відсутність в деяких програмах вимог до наявності системи 

внутрішнього забезпечення якості вищої освіти; 

7) структурно-логічна схема не демонструє взаємозв’язок між 

навчальними дисциплінами та зроблена посеместрово; 

8) матриці відповідності не відповідають вимогам. 

Ці та інші питання було детально обговорені 28 квітня 2021 року на 

семінарі «Процедура моніторингу і періодичного перегляду освітніх 

програм» http://www.tsatu.edu.ua/seminar-z-harantamy-osvitnih-prohram-

procedura-monitorynhu-i-periodychnoho-perehljadu-osvitnih-prohram-tdatu/. В 

означеному заході взяли участь понад 50 науково-педагогічних працівників, 

серед яких: гаранти освітніх програм, представники їх робочих груп, 

проректор з НПР Олександр Ломейко, начальник НМЦ Наталя Болтянська, 

завідувачка відділу МЯОД Радміла Скляр.  

Завідувачка відділу Радміла Скляр в своїй доповіді детально 

зупинилася на документальному підтвердженні проходження цієї процедури 

в рамках восьмого критерію оцінювання якості освітньої програми 

«Внутрішнє забезпечення якості освітньої програми» та основних підходах 

до удосконалення структури та змісту освітньої програми в розрізі вимог 

стандарту вищої освіти і сучасного ринку праці. 

 Після доопрацювання розробниками, освітні програми рекомендовано 

до затвердження Вченою радою університету та впровадження в освітній 

процес. 

 

Моніторинг якості організації навчальних занять. 

Відповідно до плану роботи відділу МЯОД ТДАТУ впродовж 

навчального року було проведено вибірковий моніторинг якості організації 

проведення навчальних занять тими викладачами, у яких: 

- зріз залишкових знань за їх навчальною дисципліною показав менший 

відсоток якості знань здобувачів вищої освіти у порівнянні з результатами 

екзаменаційної сесії; 

http://www.tsatu.edu.ua/seminar-z-harantamy-osvitnih-prohram-procedura-monitorynhu-i-periodychnoho-perehljadu-osvitnih-prohram-tdatu/
http://www.tsatu.edu.ua/seminar-z-harantamy-osvitnih-prohram-procedura-monitorynhu-i-periodychnoho-perehljadu-osvitnih-prohram-tdatu/


- середній бал не більше 3,6 за результатами опитування здобувачами 

вищої освіти за анкетою «Викладач – очима студентів».  

Комісія у складі начальника Науково-методичного центру (НМЦ), 

завідувачки відділу МЯОД, голови методичної комісії та декану відповідного 

факультету, завідувача кафедри, користуючись «Положенням про 

організацію та контроль якості навчальних занять  у ТДАТУ», перевірила в 2 

семестрі 2020-2021 навч. року лекції та лабораторні заняття з таких 

дисциплін: «Теорія ймов. та матем. статистика» (Назарова О.П.), «Нарисна 

геометрія та комп’ютерна графіка» (Івженко О.В.), «Електроніка та 

мікросхемотехніка» (Курашкін С.Ф.) та «Фізика» (Данченко М.М.). 

Після кожного відвідування занять в присутності завідувача кафедри 

відбулося обговорення результатів з відповідними викладачами, в ході якого 

відзначалися як позитивні сторони, так і недоліки з пропозиціями щодо 

шляхів підвищення якості організації їх занять. Результати перевірки 

оформлені відомостями та протоколами. Перевірка показала «відмінну» та 

«гарну» якість проведення занять. 

Основні зауваження при перевірці організації проведення занять: 

1) більше уваги в ході проведення заняття приділити важливості 

матеріалу для навчання та майбутньої професійної діяльності;   

2) не в повній мірі при проведенні занять розглядаються проблемні 

питання та виробничі ситуації; 

3) більше уваги приділити наочності матеріалу та практичним 

прикладам;  

4)   при проведенні занять більше уваги приділити елементам наукових 

досліджень (для фахових дисциплін); 

5) більше уваги приділити рекомендаціям з самостійної роботи та 

роботі на освітньому порталі ТДАТУ; 
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Моніторинг рівня знань здобувачів вищої освіти. 

Згідно затвердженого плану впродовж навчального року було 

проведено вибірковий моніторинг рівня залишкових знань здобувачів вищої 

освіти за результатами сесій та незалежний замір знань в період 

екзаменаційних сесій. 

У другому семестрі перевірили якість залишкових знань здобувачів 

вищої освіти денної форми навчання за результатами зимової сесії з 23 

дисциплін та якість знань здобувачів вищої освіти перед екзаменами у період 

літньої сесії з 9 дисциплін, де були задіяні здобувачі вищої освіти 1, 2, 3, 1С 

курсів усіх факультетів.  

Розклад зрізів та дисциплін були вибрані з урахуванням спеціальностей 

здобувачів вищої освіти. Робота проведена з лютого по червень 2021 року. 

Для зрізів знань використовувалась електронна база тестових завдань, яка 

була розроблена та перевірена викладачами з кожної дисципліни. Здобувачі 

вищої освіти проходили тестування в комп’ютерному класі науково-

методичного центру під керівництвом інженера НМЦ, який і ніс 

відповідальність за процес тестування та об’єктивні результати. Оцінювання 

робіт проводилося за шкалою ECTS згідно Положення про кредитно-

модульну систему організації навчального процесу підготовки фахівців в 

Таврійському державному  агротехнологічному університеті.  

Результати перевірки були оброблені у визначений термін, зведені у 

порівняльну відомість, систематично  доповідалися, були розглянуті та 

проаналізовані на засіданнях Вченої ради.  

 

Моніторинг рейтингового оцінювання науково-педагогічних 

працівників. 

Рейтингове оцінювання діяльності НПП проводиться щорічно за 

підсумками виконаної роботи професорсько-викладацьким складом за 

звітний навчальний рік.  



Кожен науково-педагогічний працівник університету за результатами 

роботи у звітному навчальному році формує свої досягнення та розраховує 

згідно методики бали з кожного показника та сумарний рейтинг. Сумарний 

рейтинг НПП університету є підставою для заохочення найкращих 

викладачів та розриву контракту у випадку невідповідності науково-

педагогічного працівника ліцензійним вимогам.   

Результати рейтингового оцінювання діяльності НПП  за 2020-2021 н.р. 

обговорені на засіданні вченої ради університету та оприлюднені на 

офіційному сайті університету http://www.tsatu.edu.ua/nmc/osvitnyj-

proces/rejtynh-vykladacha/. 

 

Моніторинг робіт здобувачів вищої освіти на академічний плагіат. 

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

форм навчання пройшли перевірку на академічний плагіат відповідно до 

«Положення про систему запобігання та виявлення академічного плагіату 

серед здобувачів вищої освіти в ТДАТУ». Курсові роботи (проєкти) 

перевірялися відповідальними на кафедрах. Дипломні роботи (проєкти) – на 

кафедрах та в Науково-методичному центрі ТДАТУ за допомогою 

спеціалізованого сервісу Unicheck.  

Між Таврійським державним агротехнологічним університетом імені 

Дмитра Моторного та сервісом перевірки оригінальності тексту Unicheck 

Україна підписано договір про надання послуг з метою сприяння розвитку 

академічної доброчесності при здійсненні освітньої діяльності та проведено 

навчальні семінари для відповідальних адміністраторів з боку університету. 

За умовами даного договору Unicheck зобов’язується надавати університету 

послуги щодо доступу до онлайн-сервісу (віддаленої інформаційної системи), 

а саме, доступ та використання комп’ютерної програми, бази даних через 

інтерфейс, доступний в мережі інтернет для порівняння змісту текстових 

документів в електронному вигляді. 

http://www.tsatu.edu.ua/nmc/osvitnyj-proces/rejtynh-vykladacha/
http://www.tsatu.edu.ua/nmc/osvitnyj-proces/rejtynh-vykladacha/
http://www.tsatu.edu.ua/nmc/wp-content/uploads/sites/52/33-1.pdf
http://www.tsatu.edu.ua/nmc/wp-content/uploads/sites/52/33-1.pdf


Всього було перевірено на плагіат: 165 бакалаврських кваліфікаційних 

робіт (по факультетах МТФ – 43, ЕКТ – 91, АТЕ – 31)  та 201 магістерська 

робота: заочна форма навчання – 68 робіт (МТФ – 47, АТЕ – 10, ФЕБ – 11) та 

денна – 133 роботи (по факультетах МТФ – 107, АТЕ – 17, ФЕБ – 9). За 

результатами перевірки отримали наступні показники: найменший показник 

схожості 2%, середній рівень схожості 15,8%, найбільший показник схожості 

39%, що задовольняє встановленим вимогам. 

Вища школа педагогічної майстерності. 

З метою підвищення якості освіти в університеті організовано роботу 

Вищої школи педагогічної майстерності, до складу якої ввійшли близько 70 

викладачів різного віку та посад.  

Відділом було організовано та проведено відповідно до плану роботи 

Вищої школи педагогічної майстерності наступні семінари:   

- «Особливості використання інтерактивної дошки на кафедрі 

«Технічна механіка та комп’ютерне проектування імені професора В.М. 

Найдиша» - доповідачі доц. Бондаренко Л.Ю., ст.викл. Холодняк  Ю.В., 

ст.викл. Дмітрієв Ю.О. http://www.tsatu.edu.ua/seminar-po-vykorystannju-

interaktyvnoji-doshky/ ; 

-  «Про систему запобігання та виявлення академічного плагіату 

серед здобувачів вищої освіти через онлайн-сервіс «UNICHECK» - 

доповідачка доц. Болтянська Н.І.  http://www.tsatu.edu.ua/63191/  

- «Інноваційні методи викладання дисциплін спеціальності 

геоекології і землеустрою» - доповідач Віктор СИДОРЕНКО (завідувач 

кафедри геодезії Криворізького національного університету, доктор 

технічних наук, професор, Лауреат Державної премії України в галузі науки і 

техніки, академік Академії гірничих наук України) 

http://www.tsatu.edu.ua/eons/vykladachi-kafedry-heoekolohiji-ta-zemleustroju-

pidvyschujut-pedahohichnu-majsternist/ ;  

- щодо навчання роботі на програмному забезпеченні для фото-

відеомонтажу Adobe Premiere Pro в рамках реалізації гранту «Підтримка 

http://www.tsatu.edu.ua/seminar-po-vykorystannju-interaktyvnoji-doshky/
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дистанційного навчання в ТДАТУ»  за сприяння Проєкту USAID 

«Економічна підтримка Східної України» для 35 представників кафедр 

університету. Результатом такого навчання стало проходження тестування і 

створення відеоролику для дистанційної та дуальної форм навчання з 

дисциплін, що викладаються, та впровадження їх в освітній процес 

http://www.tsatu.edu.ua/spivrobitnyky-tdatu-ovolodily-navychkamy-

videomontazhu/; 

- «Розвиток гнучких навичок (soft skills) викладачів вищої школи»  

- бізнес-тренер, фасилітатор, спеціаліст з маркетингу і комунікацій Надія 

Серських http://www.tsatu.edu.ua/treninhy-z-kursu-rozvytok-hnuchkyh-

navychok-soft-skills-vykladachiv-vyschoji-shkoly/  

Опитування стейкхолдерів.  

З метою здійснення моніторингу та періодичного перегляду освітніх 

програм відповідно до вимог Закону України «Про вищу освіту» від 

01.07.2014 р. № 1556-VII (стаття 16. Система забезпечення якості вищої 

освіти) та «Положення про опитування учасників освітнього процесу в 

ТДАТУ» на веб-сайті університету організовано добровільне онлайн-

опитування стейкхолдерів http://www.tsatu.edu.ua/vnutrishnja-systema-

zabezpechennja-jakosti-vyschoji-osvity/onlajn-opytuvannja-stejkholderiv-schodo-

jakosti-osvity/ , а саме: 

− здобувачів вищої освіти щодо якості освітньої програми та якості 

освітнього процесу (наприкінці навчального року, окрім перших курсів); 

− для викладацького складу щодо якості освітньої програми 

(наприкінці навчального року); 

− здобувачів вищої освіти щодо якості викладання навчальних 

дисциплін (екзамен, диференційований залік) викладачами (перед кожною 

сесією); 

− для випускників щодо задоволеності отриманими освітніми 

послугами (впродовж року); 

http://www.tsatu.edu.ua/spivrobitnyky-tdatu-ovolodily-navychkamy-videomontazhu/
http://www.tsatu.edu.ua/spivrobitnyky-tdatu-ovolodily-navychkamy-videomontazhu/
http://www.tsatu.edu.ua/treninhy-z-kursu-rozvytok-hnuchkyh-navychok-soft-skills-vykladachiv-vyschoji-shkoly/
http://www.tsatu.edu.ua/treninhy-z-kursu-rozvytok-hnuchkyh-navychok-soft-skills-vykladachiv-vyschoji-shkoly/
http://www.tsatu.edu.ua/nmc/wp-content/uploads/sites/52/243-od-pro-zatverdzhennja-polozhennja-pro-opytuvannja.pdf/
http://www.tsatu.edu.ua/nmc/wp-content/uploads/sites/52/243-od-pro-zatverdzhennja-polozhennja-pro-opytuvannja.pdf/
http://www.tsatu.edu.ua/vnutrishnja-systema-zabezpechennja-jakosti-vyschoji-osvity/onlajn-opytuvannja-stejkholderiv-schodo-jakosti-osvity/
http://www.tsatu.edu.ua/vnutrishnja-systema-zabezpechennja-jakosti-vyschoji-osvity/onlajn-opytuvannja-stejkholderiv-schodo-jakosti-osvity/
http://www.tsatu.edu.ua/vnutrishnja-systema-zabezpechennja-jakosti-vyschoji-osvity/onlajn-opytuvannja-stejkholderiv-schodo-jakosti-osvity/


− для роботодавців щодо задоволеності якістю підготовки фахівців у 

ТДАТУ (впродовж року); 

- для здобувачів вищої освіти щодо академічної доброчесності в 

ТДАТУ(перед кожною сесією). 

За результатами опитування зроблено 30 аналітичних звітів 

моніторингу стейкхолдерів щодо стану академічної доброчесності та 

оцінювання здобувачами вищої освіти якості викладання навчальних 

дисциплін зимової сесії, що розміщені на сайті НМЦ (відділ МЯОД) за 

посиланням http://www.tsatu.edu.ua/nmc/pokaznyky-jakosti-vykladannja-

navchalnyh-dyscyplin-npp/  

 

Проєкт Американських Рад з міжнародної освіти «Ініціатива 

академічної доброчесності та якості освіти». 

У рамках проєкту Американські Ради працювали з 60 центрами 

внутрішнього забезпечення якості освіти закладів вищої освіти України на 

платформі Zoom. Від Таврійського державного агротехнологічного 

університету імені Дмитра Моторного взяли участь делеговані представники: 

проректор з НПР Олександр Ломейко, начальник НМЦ Наталя Болтянська, 

завідувачка відділу моніторингу якості освітньої діяльності Радміла Скляр. 

Проєкт «Ініціатива академічної доброчесності та якості освіти» має на 

меті об’єднати професійну спільноту освітян середньої та вищої освіти для 

обміну досвідом та співпраці задля підтримки академічної доброчесності та 

якості освіти. 

Результатом проведених заходів з боку Таврійського державного 

агротехнологічного університету імені Дмитра Моторного стало заповнення 

звіту самооцінювання, а також проведення опитування здобувачів вищої 

освіти та викладачів щодо дотримання принципів академічної доброчесності. 

Опитування проходило з 1 грудня 2020 року по 12 лютого 2021 року на 

сервісі SurveyMonkey. Посилання-лінки були розміщенні на головній 

сторінці освітнього порталу ТДАТУ http://op.tsatu.edu.ua/?redirect=0 . 

http://www.tsatu.edu.ua/nmc/pokaznyky-jakosti-vykladannja-navchalnyh-dyscyplin-npp/
http://www.tsatu.edu.ua/nmc/pokaznyky-jakosti-vykladannja-navchalnyh-dyscyplin-npp/
http://op.tsatu.edu.ua/?redirect=0


Biaainovr MltO I sa pe3yJrbraraMr{ rlboro orrr4ryBaHH.a apo6reHo ggir , xxvtit 6yno

na4iclaHo Academic IQ Anfl roA€urblrloro orpaqrcBaHnfl, BpIoKpeMJIeHHl

npo6leMHr'rx naoMeHris ra crBopeHHfl uo4eri uloAo noKpalqeHH.fl sa6egnerreHH,n

aKaAeMi.ruoi go6pouecHocri fi srocri sruIoi ocsirr,r n yHinepczreri.

MoniroprlHr qlcocri HaBqarbHrlx BrIAaHb.

Bnpo4onx HaBq€ubHoro poKy silAiroNa 6yno slificHeHo uouiroprrHr

eilnoeiAHocri iuryro.roMy lloloxgHHro srocri i svicry Bvr4alnux HayKoBo-

leAarori.rHHl,rra npaqinHraKaMr,r yHinepcr,rrery ni4py.rHIaxis ra HaBrr€ilbHl4x

noci6Huris Anf, HaAaHHs ivr fpn$y n.reHoi pa4u yninepcurery.

Bcroro BrpoAoBrK 2020-202I HaBrr€ubHoro poKy HayKoBo-rleAarori.IHi

npaqinnr4Ku yninepcr,rrery ui4roryB€rrz 5 ni4pyuHplris ra 18 HaBrIarbHI{x

noci6nnrin, ,sxi orpr4M€urr4 fpnQ s.reHoi pal;u TAATy ra peKoMenAauirc Ao

ApyKy.

3ani4ynarrKa siaainy uoniropuHry

srocri oceirnsoi lismHocti Pa.qrvrila CKn IP

llpopercrop

3 HayKoBo-neAarori.rrloi po6orz er(caHAp rOMEI/KO


