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План
роботи центру моніторингу якості освіти 

на 2019-2019 навчальний рік

№
п/п

Планові заходи
Термін

виконання
Відповідальні за

виконання
1. Обговорення та затвердження плану роботи 

центру на поточний навчальний рік
Вересень,

2018
Махровська Н.А.

2. Затвердження звітів голів внутрішніх агенцій про 
роботу у 2018-2019 н.р.

Вересень,
2018

Махровська Н.А.

3. Оновлення внутрішніх агенцій з якості освіти 
навальних структурних підрозділів Вересень,

2018

Керівники
навчальних
структурних
підрозділів

4. Інструктивно-методична нарада голів внутрішніх 
агенцій з питань моніторингу якості освіти у 
2019/2019 н.р. Визначення питань для 
обговорення на семінарах.

Вересень,
2018

Махровська Н.А.

5. Затвердження планів роботи внутрішніх агенцій 
на 2018-2019 н.р.

Вересень,
2018

Голови внутрішніх
агенцій

6. Семінар щодо удосконалення Критеріїв 
оцінювання діяльності щодо забезпечення якості 
освіти у розрізі спеціальностей.

Жовтень,
2018

7. Оновлення бази комплексних тестових завдань 
для перевірки сформованості професійних 
компетентностей студентів, розроблених 
відповідно до Положення про комплексні тести.

Жовтень,
2018

Внутрішні агенції

8. Анкетування студентів 1-го курсу МНУ імені 
В.О. Сухомлинського щодо їх адаптації до 
навчання

Жовтень,
2018

Психологічна
служба

9. Проведення та аналіз нульового контролю якості 
знань студентів першого курсу з фахових 
дисциплін

Жовтень,
2018р.

Махровська Н.А.

10. Розрахунок та порівняльний аналіз Критеріїв 
оцінювання діяльності щодо забезпечення якості 
освіти у розрізі спеціальностей за показниками 
2017-2018 н.р.

Жовтень,
2018

Внутрішні агенції

11. Перевірка сайтів навчальних структурних 
підрозділів на предмет наявної на них необхідної 
інформації.

Жовтень,
2018

Прес-центр

12. Проведення комплексних тестів серед студентів 2,
3 та 4 курсів усіх спеціальностей як виду 
ректорського контролю

Листопад,
2018

Центр тестування,
Махровська Н.А.

13. Семінар для керівників внутрішніх агенцій з 
питань удосконалення та коригування Критеріїв 
оцінювання діяльності щодо забезпечення якості 
освіти у розрізі спеціальностей

Грудень,
2018

Махровська Н.А.

14. Оцінка якості надання освітніх послуг у 
навчальних структурних підрозділах (самоаналіз).

Січень, 2018 Внутрішні агенції

15. Аналіз якості навчання студентів університету 
відповідно до рейтингових відомостей

Лютий,
липень, 2019

Махровська Н.А.

16. Перевірка системи зворотного зв’язку з 
випускниками, створення банку даних 
випускників університету, обмін досвіду з 
роботодавцями

Квітень,
2019

Внутрішні агенції



17. Розрахунок критеріїв діяльності спеціальностей 
щодо забезпечення якості вищої освіти у 2016-
2018 н.р. з їх порівняльним аналізом з 
попередніми роками

Травень,
2019

Внутрішні агенції

18. Аналіз ефективності системи забезпечення якості 
вищої освіти в університеті.

Червень,
2019

Махровська Н.А.

19. Анкетування студентів МНУ імені 
В.О. Сухомлинського згідно з планом 
Психологічної служби

Протягом
року

Психологічна
служба

20. Контроль за оновленням та актуальністю 
інформації інститутів/факультетів на сайтах 
структурних підрозділів

Жовтень,
квітень

Прес-центр

21. Порівняльний аналіз результатів літньої та 
зимової заліково-екзаменаційних сесій

Лютий,
червень

Внутрішні агенції

22. Розробити та затвердити графіки 
проведення відкритих лекцій, взаємовідвідувань 
викладачами занять та перевірок 
якості аудиторних занять завідувачами кафедр

Вересень
січень, 

Завідувачі кафедр

23. Проведення семінарів з актуальних питань якості 
освіти з головами внутрішніх агенцій

1 раз на 2
місяці

Махровська Н.А.

24. Опрацювання документації, літератури, статей 
щодо моніторингу якості вищої освіти в Україні 
та світі.

Протягом
року

Махровська Н.А.

25. Узагальнення та контроль за розробленням анкет, 
тестів, пакетів контрольних завдань для 
анкетування, оцінювання навчальних досягнень і 
різних форм атестації студентів, абітурієнтів, 
учнів загальноосвітніх закладів

Протягом
року

Махровська Н.А.

26. Надання інститутам/факультетам методичної 
допомоги щодо організації моніторингової роботи
в структурних підрозділах

Протягом
року

Махровська Н.А.

27. Вибірковий моніторинг діяльності 
спеціальностей щодо забезпечення якості вищої 
освіти

Протягом
року

Внутрішні агенції

28. Підготовка проектів наказів ректора та проектів 
розпоряджень проректора з навчальної та 
науково-педагогічної роботи щодо моніторингу 
якості освіти в МНУ ім. В.О. Сухомлинського

Протягом
року

Махровська Н.А.

29. Робота по змістовному наповненню сторінки 
ЦМЯО на сайті університету

Протягом
року

Махровська Н.А.

30. Виконання доручень ректорату, пов’язаних з 
питаннями моніторингу освіти в університеті

Протягом
року

Махровська Н.А.

31. Підготовка звіту «Результати моніторингу якості 
освіти у МНУ ім. В.О. Сухомлинського за 2018-
2019 н.р.»

Червень,
2019

Махровська Н.А.

Керівник центру моніторингу якості освіти Н.А. Махровська


