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План

роботи внутрішньої агенції з якості освіти

факультету педагогічної та соціальної освіти на 2020-2021 н.р.



№
п/п

Планові заходи Термін виконання Відповідальні за 
виконання

1 Оновлення складу внутрішньої агенції 
кадрами згідно із штатним розписом

Вересень 2020 р. Голова агенції

2 Складання та подання плану роботи внутрішньої
агенції факультету до
центру на поточний навчальний рік

Вересень 2020 р. Голова агенції, 
члени внутрішньої 
агенції

3 Формування комісії із забезпечення єдиних 
методичних підходів до викладання дисциплін та 
експертизи
навчально-методичних розробок

Вересень 2020 р.. Голова агенції

4 Формування плану видання навчально- методичних 
посібників (розробок) 3 
дисциплін кафедр на 2020-2021 р.

Вересень 2020 р. Зав. кафедр

5 Складання та затвердження графіків проведення
відкритих занять
викладачами кафедр факультету

Вересень 2020 р. Зав. кафедр

6 Перевірка навчальних програм з дисциплін, 
враховуючи процес оволодіння необхідними 
компетентностями

Вересень 2020 р. Голова агенції, 
помічник декана

7 Узгодження з потенційними 
роботодавцями обсягів і видів практичної 
підготовки студентів

Вересень- 
жовтень 2020 р.

Відповідальні за 
практики викладачі

8 Аналіз навчально-методичного забезпечення 
викладання дисциплін на факультеті, закріплених за 
кафедрами (дошкільної освіти; початкової 
освіти;соціальної роботи та соціальної педагогіки; 
педагогіки та інклюзивної освіти)

жовтень 2020 р.

Члени внутрішньої 
агенції, завідувачі 
кафедр, викладачі



9 Перевірка дотримання викладачами 
факультету єдиних вимог до укладання навчально- 
методичних матеріалів:
НМК, навчальних та робочих програм з дисциплін, 
враховуючи процес

Жовтень 2020 р. 

Травень 2021 р.

Зав. кафедр, члени 
внутрішньої агенції

оволодіння необхідними 
компетентностями

10 Забезпечення розміщення навчально-
методичних комплексів з дисциплін, які закріплені за
кафедрами, на сайті
факультету

Протягом року Голова агенції, зав. 
кафедр

11 Упровадження у навчальний процес викладачами 
факультету інноваційних методів навчання, 
мультимедійних технологій, дистанційних форм 
роботи 
тощо

Протягом року Голова агенції, зав. 
кафедр

12 Удосконалення рейтингової системи оцінювання 
діяльності викладачів, 
кафедр та факультету

Протягом року Голова агенції, зав. 
кафедр

13 Рейтингове оцінювання діяльності 
викладачів, кафедр та факультету

Грудень 2020 р. 
Травень 2021 р.

Голова агенції, 
члени внутрішньої 
агенції

14 Аналіз навчально-методичного 
забезпечення викладання дисциплін на факультеті, 
закріплених за кафедрами (дошкільної освіти; 
початкової освіти; соціальної роботи та соціальної 
педагогіки; педагогіки та інклюзивної освіти)

Січень - лютий 2021 р. Члени внутрішньої 
агенції

15 Контроль за взаємовідвідуванням 
навчальних занять викладачами кафедр та 
перевіркою завідувачами кафедр 
якості аудиторних занять

Протягом року Голова агенції, зав. 
кафедр

16 Забезпечення підвищення кваліфікації викладачів 
кафедр за профільними 
напрямами і спеціальностями

За графіком кафедр Зав. кафедр



17 Розробка системи заходів, спрямованих 
на вдосконалення методичного забезпечення 
навчальних дисциплін

Протягом року Голова агенції

18 Контроль за розробкою та оновленням
пакетів контрольних завдань та тестів для
оцінювання навчальних досягнень студентів

Протягом року Голова агенції ,зав. 
кафедр

19 Реалізація тестової системи оцінки 
якості знань студентів

Протягом року Зав. кафедр

20 Удосконалення системи оцінювання 
студентів, які навчаються за заочною формою, з 
обов'язковим виконанням 
тестових завдань для складання заліку / іспиту.

Протягом року Голова агенції, зав. 
кафедр

21 Створення бази даних випускників для 
розробки системи зворотного зв'язку 3 
випускниками та роботодавцями

Протягом року Зав. кафедр, 
відповідальні за 
профорієнтацію :
Січко І.А., 
Курчатова А.В., 
Рехтета Л.О., Дрозд 
О.В.

22 Моніторинг попиту студентів II -  III 
курсів на освітні послуги

Протягом року Голова агенції, зав. 
кафедр

23 Контроль за внесенням 
інформації у систему деканат

Протягом року Голова агенції, зав. 
кафедр

24 Переробка та вдосконалення тестів для 
вступних випробувань підготовки за ОКР 
«магістр» та «бакалавр (за 
скороченим терміном навчання)»

Березень 2021 р. Зав. кафедр

25 Уточнення та доопрацювання засобів 
діагностики, за якими оцінюється досягнення 
студентами цілей
навчальної програми та рівня їхніх досягнень.

Квітень 2021 р. Голова агенції, зав. 
кафедр



26 Аналіз ефективності системи забезпечення якості
вищої освіти на
факультеті

Травень 2021 р. Голова агенції

27 Організація і проведення ректорських 
контрольних робіт

За окремим 
графіком

Голова агенції, зав. 
кафедр

28 Аналіз результатів зимової та літньої 
заліково-екзаменаційних сесій

Лютий
червень

Голова агенції

29 Аналіз та узагальнення результатів 
діяльності внутрішньої агенції на факультеті, 
звіт про її роботу

Травень-червень 
2021 р.

Голова агенції, 
члени внутрішньої 
агенції

Г олова внутрішньої агенції

факультету педагогічної та соціальної освіти С.М. Паршук


