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План
роботи центру моніторингу якості освіти
на 2014-2015 навчальний рік
№
п/п
1.

2.
3.
4.
5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.
12.
13.

14.

Планові заходи
Підготовка наказів ректора та
розпоряджень проректора з навчальної
та науково-педагогічної роботи щодо
моніторингу якості освіти в МНУ
ім. В.О. Сухомлинського
Розробка положення про центр
моніторингу якості освіти.
Розробка плану роботи центру на
поточний навчальний рік
Укомплектування Центру кадрами
згідно зі штатним розписом
Інструктивно-методична нарада голів
внутрішніх агенцій з питань
моніторингу якості освіти у
2014/2015 н.р.
Ознайомлення внутрішніх агенцій з
керівними документами, аналітичною
інформацією стосовно вищої освіти в
Україні та питань моніторингу якості
освіти
Розробка планів роботи внутрішніх
агенцій на поточний навчальний рік та
розміщення їх на сайтах
інститутів/факультетів
Переробити навчальні плани підготовки
бакалаврів та магістрів згідно вимог
Закону України «Про вищу освіту» та
директивних документів МОН України
Створити на базі навчально-наукового
інституту психології та соціального
забезпечення навчально-наукову
лабораторію соціальних досліджень
Згідно стандартів нового покоління
розробити нові ОПП, ОКХ та навчальні
програми (варіативна частина)
підготовки за ОКР «бакалавр» та
«магістр» за відповідними напрямами.
Переробити та вдосконалити тести для
вступних випробувань підготовки на
ОКР «магістр», «спеціаліст».
Організація і проведення ректорських
контрольних робіт
Розробити перелік компетентностей
випускника відповідного ОКР вищої
освіти відповідно до напряму
підготовки.
Дослідження попиту старшокласників
на освітні послуги МНУ
ім. В.О. Сухомлинського

Термін
виконання

Відповідальні за
виконання

Січень,
2015

Ректорат

Січень,
2015
Січень,
2015
Січень,
2015

Махровська Н.А.
Махровська Н.А.
Рехтета М.А.

Січень,
2015

Рехтета М.А.

Січень,
2015

Рехтета М.А.

Січень,
2015

Махровська Н.А.

Лютий,
2015

Навчальний відділ

Березень,
2015

Докторович М.О.

Березень,
2015

Внутрішні агенції

Березень,
2015

Завідувачі
кафедрами

Квітень,
2015

Внутрішні агенції

Травень,
2015

Внутрішні агенції

Травень,
2015

Докторович М.О.

Відмітка про
виконання

15.
16.
17.
18.

19.

20.

21.

22.
23.
24.
25.

26.

Аналіз результатів літньої заліковоекзаменаційної сесії
Розробити систему зворотного зв’язку з
випускниками
Зміцнення матеріально-технічної бази
Науково-методичного центру
моніторингу якості освіти
Анкетування студентів МНУ
імені В.О. Сухомлинського згідно з
планом лабораторії соціальних
досліджень
- враження студентів-випускників
від навчання в МНУ
ім.В.О. Сухомлинського
- якість підготовки фахівців в
МНУ ім.В.О. Сухомлинського
очима роботодавців
- анкетування випускників щодо
готовності працювати за фахом
- викладач очима студентів (для
тих НПП, в кого завершується
термін контракту)
Узагальнення та контроль за
розробленням анкет, тестів, пакетів
контрольних завдань для анкетування,
оцінювання навчальних досягнень і
різних форм атестації студентів,
абітурієнтів, учнів загальноосвітніх
закладів
Удосконалення рейтингової системи
оцінювання діяльності викладачів,
кафедр, інститутів. Розроблення
рейтингової системи діяльності
студентів
Надання інститутам/факультетам
методичної допомоги щодо організації
моніторингової роботи в структурних
підрозділах
Моніторинг дисциплін кафедр та їх
методичного забезпечення
Робота по змістовному наповненню
сторінки центру моніторингу якості
освіти на сайті університету
Виконання доручень ректорату
пов’язаних з питаннями моніторингу
освіти в університеті
Узгодити з потенційними
роботодавцями обсяги та види
практичної підготовки, а також терміни
її проходження.
Розробити та затвердити графіки
проведення відкритих лекцій,
взаємовідвідувань викладачами занять
та перевірок якості аудиторних занять
завідувачами кафедр

Червень,
2015
Червень,
2015

Внутрішні агенції
Внутрішні агенції

Протягом
року

ректорат

Протягом
року

Махровська Н.А.
Докторович М.О.

Протягом
року

Махровська Н.А.,
Докторович М.О.

Протягом
року

Профком

Протягом
року

Махровська Н.А.

Протягом
року

Внутрішні агенції

Протягом
року

Махровська Н.А.

Протягом
року

Махровська Н.А.

Серпень,
2015

Внутрішні агенції

Серпень,
2015

Завідувачі
кафедрами

27.
28.

29.

Розробити навчальні програми з
дисциплін, враховуючи процес
оволодіння певними компетентностями.
Розробити інформаційний пакет зі
спеціальності згідно вимог Закону
України «Про вищу освіту» та
директивних документів МОН України
Підготовка звіту «Результати
моніторингу якості освіти МНУ ім.
В.О. Сухомлинського за 2014-2015 н.р.»
Директор центру
моніторингу якості освіти

Серпень,
2015

Внутрішні агенції

Серпень,
2015

Завідувачі
кафедрами

Серпень,
2015

Махровська Н.А.

Н.А. Махровська

