План
роботи внутрішньої агенції із забезпечення якості освіти
на факультеті фізичної культури та спорту
на 2017-2018 н.р.
№
з/п

Назва заходу
1. Оновлення складу внутрішньої
агенції із забезпечення якості
освіти на факультеті фізичної
культури та спорту
2. Складання плану роботи
внутрішньої агенції
3. Формування плану видання
навчально-методичних посібників
(розробок) з дисциплін кафедр на
2017-2018 н.р.
4. Складання та затвердження
графіків проведення відкритих
занять викладачами кафедр
факультету
5. Перегляд кількості навчальних
дисциплін, закріплених за
кафедрами, з метою їх мінімізації
(укрупнення)
6. Узгодження з потенційними
роботодавцями обсягів та видів
практичної підготовки студентів
7. Аналіз нульового контролю якості
знань студентів І курсу з фахових
дисциплін за спеціальностями
факультету
8. Оцінка якості надання освітніх
послуг у навчальних структурних
підрозділах (самоаналіз).
9. Участь у семінарі для керівників
внутрішніх агенцій з питань
удосконалення та коригування
Критеріїв оцінювання діяльності
щодо забезпечення якості освіти у
розрізі спеціальностей
10. Аналіз навчально-методичного
забезпечення дисциплін,
закріплених за:

Відповідальний
Голова внут.агенції

Терміни
виконання
Вересень

Голова внут.агенції,
члени агенції
Зав. кафедр,
викладачі ВНЗ

Вересень

Зав. кафедр

Вересень

Декан, зав. кафедри

Вересень

Відповідальні за
практики викладачі

Вересеньжовтень

Вересень

Голова внут.агенції, Жовтень
зав. кафедр, викладачі
ВНЗ
Члени внутрішньої
агенції

Жовтень,
2017

Махровська Н.А.

Грудень
2017

Члени внутрішньої
агенції

- кафедрою спорту;
- кафедрою ТМФК;
- військовою кафедрою

Листопад
Грудень

11. Визначення рейтингових
показників викладачів та
структурних підрозділів
факультету за І півріччя 2017-2018
н.р.
12. Введення до складу
екзаменаційних комісій
підсумкової атестації потенційних
роботодавців
13. Організація і проведення
ректорських контрольних робіт та
їх аналіз
14. Аналіз результатів літньої та
зимової заліково-екзаменаційних
сесій
15. Аналіз результатів літньої
заліково-екзаменаційних сесій на
денній та заочній формах
навчання. Оприлюднення
рейтингу студентів
16. Складання тестів для проведення
вступних випробувань на ОКР
«бакалавр», «магістр»
17. Розрахунок критеріїв діяльності
спеціальностей щодо
забезпечення якості вищої освіти
у 2016-2017 н.р. з їх порівняльним
аналізом з попередніми роками

Члени внутрішньої
агенції

18. Аналіз та узагальнення
результатів діяльності
внутрішньої агенції, звіт про її
роботу
19. Проведення методичних семінарів
із запрошенням провідних
фахівців із шкіл та інших ВНЗ
міста щодо професійної
підготовки студентів:

Голова внут.агенції,
зав. кафедр
Члени внутрішньої
агенції
Члени внутрішньої
агенції

Січень
Січень

Січень,
червень

1 семестр,
2 семестр
Лютий,
червень

Голова внут.агенції

Лютий,
червень

Зав. кафедр

Березень

Члени внутрішньої
агенції

Травень,
2018

Голова внут.агенції,
члени внутрішньої
агенції

Травень –
червень

Зав. кафедр,
викладачі ВНЗ

Вересень травень

20

21

22

23

24

25

Продовження співпраці з ВНЗ
України, з якими укладено
відповідні угоди, та налагодження
нових наукових зв’язків
Перевірка дотримання
викладачами факультету єдиних
вимог до укладання навчальнометодичних матеріалів: НМК,
робочих та навчальних програм
дисциплін тощо.
Перевірка наукових робіт
студентів з питань академічного
плагіату
Виконання графіків підвищення
кваліфікації науково-педагогічних
працівників на 2017 – 2018 н. р.
Упровадження у навчальний
процес викладачами факультету
інноваційних методів навчання,
мультимедійних технологій,
дистанційних форм роботи тощо
Проведення заходів
профорієнтаційного спрямування
серед учнівської молоді міста та
області

Зав. кафедри

Постійно

Зав. кафедри,
викладачі ВНЗ
голова навчальнометодичної комісії
Литвиненко О.М.

Постійно

Зав. кафедри,
керівники наукових
робіт
Зав. кафедри,
викладачі ВНЗ

Постійно

Зав. кафедри,
викладачі ВНЗ

Постійно

Зав. кафедри,
викладачі ВНЗ,
відповідальний за
профорієнтаційну
роботу Семерджян М.Г.

26

Створення бази даних
випускників. Налагодження
системи зворотного зв’язку з
випускниками та провідними
роботодавцями

Зав. кафедри,
викладачі ВНЗ,
відповідальна за
моніторинг
випускників
Вертелецький О.І.

27

Дослідження попиту студентів ІІІ–
ІУ курсів на освітні послуги
Контроль за взаємовідвідуванням
навчальних занять викладачами
кафедр та перевіркою
завідувачами кафедр якості
аудиторних занять
Організація та проведення
ректорських контрольних робіт

Голова внут.агенції

28

29

Голова внут.агенції,
зав. кафедр

Голова внут.агенції,
зав. кафедр,
заст.декана з

Двічі на рік

За графіком
кафедр

За планом
профорієнта
ційної
роботи
кафедр та
факультету
Постійно

Протягом
року
Постійно

За окремим
графіком

навч.роботи
Голова внут.агенції,
зав. кафедр

Контроль за розробкою пакетів
контрольних завдань, тестів для
оцінювання навчальних досягнень
студентів
Запровадження орієнтованих на
Голова внут.агенції,
студента навчальних планів
зав. кафедр
підготовки за ОКР
«бакалавр»:

Постійно

Постійно

- 014.11 Середня освіта (Фізична
культура) Середня освіта: Фізична
культура, спортивно-масова робота та
туризм;
- 014.11 Середня освіта
(Фізична
культура) Середня освіта: Фізична
культура та Захист Вітчизни ;
- 017 Фізична культура і спорт
Фізична культура і спорт: Тренер з
видів спорту

«магістр»
- 014.11 Середня освіта (Фізична
культура) Фізична культура та Захист
Вітчизни

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

Голова внутрішньої агенції

Махровська Н.А.

Жигадло Г.Б.

Протягом
року

