ЗВІТ
щодо роботи внутрішніх агенцій інститутів/факультетів
Миколаївського національного університету
імені В.О. Сухомлинського
1. У інститутах/факультетах створено внутрішні агенції якості вищої освіти.
2. Розроблено Положення про Центр моніторингу якості освіти та Положення
про внутрішні агенції, затверджено плани їх роботи.
3. Розроблено Стратегію інноваційного розвитку інститутів/факультетів та
університету в цілому. Пріоритетними визначено компетентнісний, особисто
орієнтований та діяльнісний підходи до підготовки майбутнього фахівця.
4. Розроблено перелік компетентностей випускника ОКР «бакалавр»,
«спеціаліст», «магістр» за спеціальностями.
5. Розроблено нові навчальні плани підготовки за ОКР «бакалавр», ОКР
«магістр» за спеціальностями.
6. Розроблено навчальні програми з дисциплін, враховуючи процес оволодіння
певними компетентностями
7. З метою посилення якості практичної підготовки студентів оновлено договори
з організаціями, на базі яких проводиться практика студентів інституту.
8. Узгоджено з потенційними роботодавцями обсяги та види практичної
підготовки, а також терміни її проходження.
9. Започатковано створено банків екзаменаційних, контрольних завдань і тестів з
усіх навчальних дисциплін.
10.Розроблено
систему
самооцінювання
ефективності
діяльності
інституту/факультету.
11.Оновлено інформаційні пакети щодо діючих програм навчання й переліку
дисциплін у програмах підготовки (українською мовою), ведеться переклад
цих документів на англійську мову.
12.Складено графік підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників.
13.Складено та затверджено графік проведення відкритих лекцій,
взаємовідвідувань викладачами занять.
14.Організовано індивідуальну роботу зі студентами відповідно до їх наукових та
навчальних інтересів (залучення до діяльності наукових гуртків, підготовки до
конкурсів та олімпіад, клубів за інтересами, волонтерської діяльності тощо).
15.Затверджено план підготовки та видання навчальних та методичних
посібників на 2015 р.
16.Підготовано матеріали для ліцензування та акредитації спеціальностей.
17.Створено навчально-наукову лабораторію соціальних досліджень в освіті та
затверджений план роботи лабораторії (рішення вченої ради університету від
24.03.2015 р., протокол №10)
18.Поводяться заходи профорієнтаційного спрямування.

Подальші заходи внутрішніх агенцій:
1. Створити базу даних випускників інститутів/факультетів за спеціальностями
2. Розробити систему зворотного зв'язку з випускниками та провідними
роботодавцями галузі.
3. Оприлюднити на сайтах інститутів/факультетів:
a. Результати сесії за І семестр, результати атестації студентів у II семестрі,
рейтинги студентів.
b. Результати анкетування студентів І курсу щодо їх адаптації до навчання
в університеті та проблеми цього процесу.
c. Узагальнену інформацію щодо проведених опитувань та анкетувань.
d. Положення про оцінювання знань студентів за спеціальностями
Директор центру
моніторингу якості освіти
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