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№ 
п/п 

Заходи 
Термін 

виконання 
Прогнозовані 

результати 
Відповідальні 
за виконання 

1 
Аналіз проектів нормативних 
документів з питань якості освітньої 
діяльності та якості вищої освіти 

Упродовж 
року 

Аналітична довідка 
Центр 

забезпечення 
якості освіти 

2 
Аналіз чинних нормативних документів 
з питань якості освітньої діяльності та 
якості вищої освіти 

Упродовж 
року 

База діючих нормативних 
документів та перелік змін 

до них 

Центр 
забезпечення 
якості освіти 

3 
Аналіз пропозицій з питань 
забезпечення якості освіти 

1 раз на рік 
Оновлені методичні 

рекомендації 

Центр 
забезпечення 
якості освіти 

4 
Видання інформаційного 
загальноуніверситетського бюлетеня із 
забезпечення якості освіти 

1 раз на рік 
Інформаційний бюлетень 
(паперова або електрона 

версія) 

Центр 
забезпечення 
якості освіти 

5 

Моніторинг ефективності 
функціонування внутрішньої 
системи забезпечення якості освітньої 
діяльності та якості вищої освіти 

Упродовж 
року 

Програма заходів 
контролю 

Центр 
забезпечення 
якості освіти 

6 
Моніторинг якості науково-педагогічної 
діяльності викладачів 1 раз на рік Інформаційний звіт 

Центр 
забезпечення 
якості освіти 

7 
Моніторинг якості навчальних 
результатів здобувачів вищої освіти 

1 раз у 
семестр 

Інформаційний звіт 
Центр 

забезпечення 
якості освіти 

8 

Координація діяльності структурних 
підрозділів університету з проблем 
забезпечення якості вищої освіти 

Упродовж 
року 

Погоджені плани роботи 
структурних підрозділів 

та розподілу функцій 

Перший 
проректор, 

Центр 
забезпечення 
якості освіти 

9 
Перспективне та поточне планування 
роботи Центру забезпечення якості 
освіти 

Раз в 3 
роки 

Перспективний план 
роботи підрозділу 

Перший 
проректор, 

Центр 
забезпечення 
якості освіти 

10 

Планування заходів, спрямованих на 
впровадження та розвиток внутрішньої 
системи забезпечення якості освітньої 
діяльності та якості вищої освіти 

Упродовж 
року 

План заходів 
університету 

Перший 
проректор, 

Центр 
забезпечення 
якості освіти 

11 

Проведення опитувань (анкетувань) 
викладачів щодо якості освітньої 
діяльності 1 раз на рік 

Аналіз результатів 
анкетування та 

пропозиції щодо 
покращення освітньої 

діяльності 

Центр 
забезпечення 
якості освіти 

12 

Проведення опитувань (анкетувань, 
оцінювань) здобувачів вищої освіти 
щодо якості освітньої діяльності 1 раз на рік 

Аналіз результатів 
анкетування та 

вироблення пропозицій 
щодо покращення 

освітньої діяльності 

Центр 
забезпечення 
якості освіти 

13 

Проведення опитувань (анкетувань, 
оцінювань) випускників, роботодавців 
та стейкхолдерів щодо якості освітньої 
діяльності 

1 раз на рік 

Аналіз результатів 
анкетування та 

вироблення пропозицій 
щодо покращення якості 

освіти 

Центр 
забезпечення 
якості освіти 

14 

Розробка рекомендацій до 
планування  
структурними підрозділами 
університету роботи із забезпечення 
якості вищої освіти та освітньої 
діяльності на навчальний рік 

Упродовж 
року 

Методичні рекомендації 

Перший 
проректор, 

Центр 
забезпечення 
якості освіти 

15 

Розроблення нормативних 

За потреби 
Оновлені нормативні 

документів університету 

Перший 
проректор, 

Центр 
забезпечення 
якості освіти 

16 Співпраця з Науково-методичною Упродовж Інформаційні Центр 



 

   

радою та НМК МОНУ, Національним 
агентством із забезпечення якості 
вищої освіти, іншими структурами 
Міністерства освіти і науки України та 
обласним і міським відділом освіти 

року роз’яснення на запити 
відділу 

забезпечення 
якості освіти 

17 

Проведення циклу тематичних заходів з 
проблеми працевлаштування 
випускників із залученням керівництва 
органів місцевого самоврядування, 
управлінь освіти, керівників 
підприємств та установ (семінари, 
круглі столи, зустрічі з роботодавцями 
тощо) і заходів щодо організації та 
аналізу практичної підготовки студентів 

Упродовж 
року Аналітична довідка 

Перший 
проректор, 

Декани 
факультетів, 

Центр 
забезпечення 
якості освіти 

18 

Проведення зустрічей зі студентами 
випускних курсів для ознайомлення їх з 
нормативними документами щодо 
працевлаштування, ситуацією на ринку 
праці, про порядок  надання 
одноразової адресної грошової 
допомоги, скерування їх на самостійний 
пошук роботи 

Упродовж 
року Аналітична довідка 

Декани 
факультетів, 

Центр 
забезпечення 
якості освіти 

19 
Проведення рейтингового оцінювання 
науково-педагогічних працівників за  
календарний рік  

Січень-
березень 

Інформаційний звіт 

Перший 
проректор, 

Декани 
факультетів, 

Зав. кафедри, 
Центр 

забезпечення 
якості освіти 

20 
Проведення рейтингового оцінювання 
здобувачів вищої освіти  

2 рази на рік Інформаційний звіт 

Перший 
проректор, 

Декани 
факультетів, 

Центр 
забезпечення 
якості освіти 

21 

Співпраця з комісією внутрішнього 
забезпечення якості освіти, радою 
стейкхолдерів щодо системи якості 
освітньої діяльності університету  

Упродовж 
року 

Аналітична довідка 
Центр 

забезпечення 
якості освіти 

22 

Інформування на сайті університету 
про діяльність та роботу щодо 
забезпечення якості освітньої 
діяльності 

Постійно  
Центр 

забезпечення 
якості освіти 

23 
Звітність на раді університету та 
ректораті про виконану роботу щодо 
забезпечення якості освіти 

Згідно 
графіку 

Інформаційний звіт 

Перший 
проректор, 

Центр 
забезпечення 
якості освіти 


