СТВЕРДЖУЮ»

Ректор ОНАЗ ім. О .С .:Попова
Воробієнко

«План заходів щодо забезпечення якості освітньої діяльно
освіти в ОНАЗ ім. О.С. Попова»
№
з/п
1

Напрям
діяльності

Зміст

Термін
виконання

ЯКОСТІ в и щ о ї

Виконавець

1. УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ТА МОНІТОРИНГУ ЯКОСТІ
ВИЩОЇ ОСВІТИ1
а) Чітке визначення форм звітності
структурних підрозділів та періодичності
їх подання; створення об’єктивного
внутрішньоакадемічного банку звітності
відповідно
основних
показників
діяльності структурних підрозділів

1.1

Запровадження
системи
внутрішнього
моніторингу
якості вищої
освіти

б) Удосконалення системи оцінювання
ефективності
роботи
працівників
академії,
кафедри
(рейтинг),
з
урахуванням мотивації та стимулювання
активної діяльності працівників та
кафедр у сфері якості вищої освіти______
в) Розроблення «Положення про «тижні
якості» на рівні навчально-наукових
інститутів та кафедр___________________
г) Організація та проведення «тижнів
якості» на рівні навчально-наукових
інститутів та кафедр відповідно графіків
на навчальний рік з обов’язковим
оприлюдненням результатів моніторингу
якості

1.2

Запровадження
зорієнтованих на
студента та
працедавця
освітніх програм

а) Забезпечення перегляду програм
навчальних
дисциплін
підготовки
здобувачів вищої освіти за ступенем
«бакалавр» та «магістр» з урахуванням
вимог працедавців, не рідше ніж кожні З
роки

червень
2015 р.

навчальний
відділ,
міжнародний
відділ, НДЧ,
відділ СП та ВР

квітень
2015 р.

проф. Гранатуров
В.М., представник
керівництва з
якості ОНАЗ,
лабораторія
контролю

травень
2015 р.

навчальний відділ

на
постійній
засаді,
почина
ючи з
20152016 н.р.
Після
впроваження
МОНУ
нового
переліку
галузей
та
спеціаль
ностей

навчальний
відділ,
лабораторія
контролю

інститути,
кафедри

1 для реалізації п. 1 частини другої статті 16 Закону України від 01.07.2014 № 1556-VII «Про вищу
освіту» «Визначення принципів та процедур забезпечення якості вищої освіти», п. 2 «Здійснення моніторингу
та періодичного перегляду освітніх програм», п. 8 «Забезпечення ефективної системи запобігання та
виявлення академічного плагіату у наукових працях працівників вищих навчальних закладів і здобувачів
вищої освіти»; статті 10 «Запровадження компетентнісного підходу в основі стандартів вищої освіти».

1

2

3
б) Перегляд та уточнення системи
загальних та професійних компетенцій,
що мають бути досягнуті за програмою
навчальної
дисципліни
підготовки
здобувачів вищої освіти за ступенем
«бакалавр» та «магістр», не рідше ніж
кожні 3 роки

4

кафедри

в)
Перегляд
навчальних
планів
відповідно до нового переліку галузей
знань та спеціальностей з урахуванням
системи загальних та професійних
компетенцій

Підвищення
якості
навчальнометодичного
забезпечення
навчальних
дисциплін

1.3

2

2.1

2.2

г) Перегляд вимог до результатів
навчання
за
попереднім
рівнем
підготовки здобувачів вищої освіти
(структурно-логічні схеми)
а) Оновлення положення про видання
навчально-методичної
літератури,
зокрема з урахуванням посилення вимог
до написання посібників та підручників з
грифом «Рекомендовано / Затверджено
рішенням Вченої ради ОНАЗ ім. О.С.
Попова»
б) Впровадження системи, що сприяє
запобіганню плагіату та підвищенню
якості наукових праць та навчальнометодичної літератури

5

навчальний
відділ,
інститути

інститути,
кафедри

вересень
2015 р.

навчальний відділ

квітень
2015 р.

ндч

УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ
ОСВІТИ2

Підвищення
рівня
об’єктивності
оцінювання
якості
здобувачів
вищої освіти

а) Запровадження АС «Електронний
журнал обліку відвідування навчальних
занять
та
академічної
успішності
студентів»

Забезпечення
об’єктивності
при присвоєнні
кваліфікації
здобувачам
вищої освіти

а) Оприлюднення на веб-сайті академії
Положень про організацію, написання та
захист випускних кваліфікаційних робіт з
усіх напрямів та
спеціальностей, за
якими академія здійснює підготовку
фахівців
б) Підвищення вимог до формування
складу ДЕК та визначення голів ДЕК

2015 р.

ініціативна група
ННІ «РТ та ІБ»

грудень
2014 р.

інститути

березень
2015 р.

інститути

2 для реалізації п. З частини другої статті 16 Закону України «Про вищу освіту» «Щорічне оцінювання
здобувачів вищої освіти, науково-педагогічних і педагогічних працівників вищого навчального закладу та
регулярне оприлюднення результатів таких оцінювань на офіційному веб-сайті вищого навчального закладу,
на інформаційних стендах та в будь-який інший спосіб» та п.6 частини другої статті 16 «Забезпечення
наявності інформаційних систем для ефективного управління освітнім процесом»

1

2

3

4

5

3. УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ НАУКОВОПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ ОНАЗ ім. О.С. Попова3

3.1

Удосконалення
фахової
майстерності

нпп

3.2

4.1

4.2

а) Створення системи
контролю
впровадження результатів підвищення
кваліфікації
науково-педагогічного
персоналу (НПП) шляхом стажування
б)
Запровадження
нових
форм
підвищення кваліфікації викладачів в
академії (в тому числі і на базі академії)
в) Запровадження нових навчальних
програм підготовки фахівців англійською
мовою

червень
2015 р.

кафедри, інститут
Д ЗН таП В

квітень
2015 р.

інститут
ДЗН та ПВ

червень
2015 р.

інститути,
кафедри

Удосконалення
процедури
відбору та
а) Створення кадрового резерву на
червень
призначення
відділ кадрів
заміщення посади директорів ННІ,
2015 р.
на посаду
завідувачів кафедр
науковопедагогічних
працівників
4. ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ОРГАНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ В ОНАЗ ім. О.С.
ПОПОВА4
а)
Оновлення
Положення
про
квітень
навчальний відділ
організацію навчального процесу в
2015 р.
Удосконалення
академії
організації
б)
Оновлення
інструкції
«Про
освітнього
квітень
планування та облік навантаження
навчальний відділ
процесу
2015 р.
науково-педагогічних
працівників
академії»

Удосконалення
методів
викладання
та організації
самостійної
роботи студентів

а) Підвищення мотивування студентів до
виконання самостійної роботи

березень
2015 р.

інститути,
кафедри

б) Розробка трудомісткості виконання
різноманітних видів самостійної роботи

квітень
2015 р.

навчальний
відділ, кафедри

в)
Запровадження
електронних
навчально-методичних
комплексів
(НМК) за всіма дисциплінами для
супроводження
самостійної
роботи
студентів та обов’язкове їх розміщення
на веб-сайті академії трьома мовами
(укр., рос., англ.)

квітень
2015 р.

кафедри

3 для реалізації п. З частини другої статті 16 Закону України «Про вищу освіту» «Щорічне оцінювання
здобувачів вищої освіти, науково-педагогічних і педагогічних працівників вищого навчального закладу та
регулярне оприлюднення результатів таких оцінювань на офіційному веб-сайті вищого навчального закладу,
на інформаційних стендах та в будь-який інший спосіб» та п.4 частини другої статті 16 «Забезпечення
підвищення кваліфікації педагогічних, наукових і науково-педагогічних працівників».
4 для реалізації п. 5 частини другої статті 16 Закону України «Про вищу освіту» «Забезпечення наявності
необхідних ресурсів для організації освітнього процесу, у тому числі самостійної роботи студентів, за
кожною освітньою програмою».

1

5.1

5
4
3
2
5. ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ПРИСУТНОСТІ ОНАЗ ім. О.С. Попова В СУСПІЛЬСТВІ5

Установлення
зворотних
зв’язків між
учасниками
освітнього
процесу

а) Розміщення на веб-сайті академії
сторінки
«Наші
випускники»
з
оприлюдненням результатів їх трудової
діяльності, кар’єрного росту тощо

червень
2015 р.

інститути,
випускові
кафедри

б) Перегляд підходу щодо організації та
методики
проведення
опитувань
студентів з питань оцінювання якості
викладачів «Викладач очима студентів»

жовтень
2015 р.

лабораторія
контролю

а) Розвиток веб-сайту академії
переходом на нову сучасну платформу

5.2

Удосконалення
наявних
інформаційних
систем

з

2015 р.

б) Створення внутрішньо-академічної
бази даних результатів діяльності та
звітності ПВС і структурних підрозділів
академії, у розрізі:

-

-

-

подальшого
розвитку
системи
електронного документообігу між
структурними
підрозділами
академії;

розроблення на запровадження
систем
електронного
обліку
виконання індивідуальних планів
викладачів, планів роботи кафедр
та інститутів;
запровадження
електронної
системи рейтингування викладачів

на
постійній
засаді,
почина
ючи 3
грудня
2014 р.

ініціативна група
студентів
ННІІКПІ
(Федоренко Ю.,
Тодорович С.) під
керівництвом
Русаловського
В.Б. та
Перекрестова І.С.
ініціативна група
студентів
ННІ ЖПІ
Федоренко Ю.,
Тодорович С. (4
курс), Палій О. (3
курс),
Шаповаленко Д.
(5 курс) під
керівництвом
проректора з
наукової роботи
Каптура В. А.
співвиконавець інженер І кат.
Воробієнко І.С.

грудень
2015 р.

співвиконавець навчальний відділ

грудень

співвиконавець -

5 для реалізації п. З частини другої статті 16 Закону України «Про вищу освіту» «Щорічне оцінювання
здобувачів вищої освіти, науково-педагогічних і педагогічних працівників вищого навчального закладу та
регулярне оприлюднення результатів таких оцінювань на офіційному веб-сайті вищого навчального закладу,
на інформаційних стендах та в будь-який інший спосіб»; п. 6 частини другої статті 16 Закону України «Про
вищу освіту» «Забезпечення наявності інформаційних систем для ефективного управління освітнім
процесом»; п. 7 «Забезпечення публічності інформації про освітні програми, ступені вищої освіти та
кваліфікації».

1

2

3
та
кафедр
з
обов’язковим
оприлюдненням матеріалів через
дошки оголошень в приміщеннях
чи на веб-сайті академії

5.3

Забезпечення
публічності
інформації про
освітні
досягнення

4
2015 р.

5
лабораторія
контролю

а) Створення та постійне оновлення на
веб-сайті академії сторінки «Публічна
інформація»

на
постійній
засаді,
почина
ючи 3
лютого
2014 р.

відділ соціальнопсихологічної та
виховної роботи

б) Створення та постійне оновлення на
веб-сайті академії сторінок «Вчена рада»,
«Методична рада» з оприлюдненням
регламентів роботи та ухвал засідань

на
постійній
засаді,
почина
ючи 3
березня
2014 р.

Вчений секретар
академії,
навчальний відділ

в) Наповнення веб-сайту на постійній
основі інформацією про діяльність
структурних підрозділів (в форматах рсй",
бос, босх, ррі) трьома мовами (укр., рос.,
англ.)

на
постійній
засаді,
почина
ючи 3
грудня
2014 р.

кафедри

г) Забезпечення перекладу матеріалів, що
подаються на веб-сайт академії від
структурних підрозділів, англійською
мовою

на
постійній
засаді

кафедра
лінгвістичної
підготовки

д) Оновлення інформаційних пакетів
щодо
чинних
бакалаврських/
магістерських планів/ програм навчання,
кадрового складу (зокрема англійською
мовою)

серпень
2015 р.

інститути

є)
Оприлюднення
можливостей
працевлаштування
студентів
та їх
результатів

березень
2015 р.

інститут
ДЗН та ПВ

ж) Оприлюднення участі студентів у
різних студентських конкурсах, грантах
та олімпіадах, студентських наукових
товариствах та їх досягнень у науковій
сфері

на
постійній
засаді,
почина
ючи 3
лютого
2014 р.

кафедри

1

2

3
з) Забезпечення публікаційної активності
НПП академії на навчальний рік, з
урахуванням дотримання встановлених
вимог:
- 1 наукова праця, опублікована у
виданнях, що індексуються 8сорш,
на 4 повні штатні одиниці НПП
інституту;
- 1 монографія на 16 повних
штатних одиниць НПП інституту;
- 1 наукова праця, опублікована у
престижних
та
визнаних
зарубіжних виданнях, на 4 повні
штатні одиниці НПП інституту;
- 1 наукова праця, опублікована у
науковому фаховому
виданні
України, на 1 повну штатну
одиницю НШ1 інституту
і) Забезпечення планування навчальнометодичної роботи кафедр інститутів на
навчальний
рік,
з
урахуванням
дотримання встановлених вимог:
- 1 навчальний посібник на 20
повних штатних одиниць НПП
інституту
к) Забезпечення публікаційної активності
та участі студентів у Всеукраїнських та
міжнародних
науково-практичних
заходах, зокрема в інших країнах світу

Представник керівництва
з якості ОНАЗ ім. О.С. По
доц. каф. М та М

4

5

на
постійній
засаді

інститути,
кафедри

на
постійній
засаді

інститути,
кафедри

на
постійній
засаді

інститути,
кафедри

І.В. Станкевич

