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Нормативна база організації роботи внутрішньої 
агенції з забезпечення якості освіти: 

 Закон України «Про освіту»; 

 Закон України «Про вищу освіту»; 

 Статут Миколаївського національного університету імені В.О. 

Сухомлинського; 

 Положення про внутрішню агенцію з забезпечення якості вищої 

освіти Миколаївського національного університету імені 

В.О.Сухомлинського (2015р.) 

  Положення про внутрішню агенцію з забезпечення якості вищої 

освіти механіко-математичного факультету  Миколаївського національного 

університету імені В.О. Сухомлинського 

Завдання Агенції:  

 формулює вимоги до системи забезпечення якості вищої освіти; 

 аналізує якість освітньої діяльності структурних підрозділів; 

 готує матеріали для ліцензійної експертизи; 

 подає пропозиції, у тому числі з метою запровадження 

міждисциплінарної підготовки, щодо програм та переліку 

спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої 

освіти на відповідних рівнях вищої освіти, та подає їх до ректорату; 

 погоджує стандарти освітньої діяльності, розроблені МОН, за кожною 

спеціальністю; 

 готує матеріали для проходження акредитації освітніх програм, за 

якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти; 

 формує критерії оцінки якості освітньої діяльності, у тому числі 

наукових здобутків, структурних підрозділів, за якими можуть 

визначатися рейтинги співробітників; 

 готує матеріали про акредитацію спеціалізованих вчених рад та подає 

їх на затвердження МОН, а також контролює їхню діяльність; 

 бере участь у формуванні показників державного замовлення на 

підготовку фахівців із вищою освітою за рівнями вищої освіти та 

спеціальностями в порядку, встановленому законом; 

 готує та оприлюднює щороку доповідь про якість вищої освіти в 

університеті, її відповідність до завдань сталого інноваційного 

розвитку суспільства; звіт про власну діяльність, формує пропозиції 

щодо законодавчого забезпечення якості вищої освіти та надає 

зазначені документи вченій раді університету для їхнього обговорення 

та належного реагування; 

 налагоджує зв’язки та співпрацює з освітніми й науковими установами 

та іншими вищими навчальними закладами, зокрема з тими, основним 

напрямом діяльності яких є забезпечення якості вищої освіти та 

акредитація; 

 провадить видавничу діяльність; 



 організовує та проводить конференції, семінари, зустрічі, наради, у 

тому числі міжнародні, з питань, що належать до компетенції Агенції, а 

також бере участь у цих заходах; 

 здійснює інші повноваження, передбачені законом; 

Метою роботи агенції є створення умов підвищення 

конкурентноздатності студентів в умовах сучасного ринку праці. Робота 

агенції базується на принципах прозорості, достовірності та об’єктивності. 

 

№ Назва Термін Відповідальні 

1. Перспективне та поточне планування роботи 

внутрішньої агенції на 2020-2021н.р. 

серпень Пархоменко 

О.Ю., Дінжос 

Р.В., 

Корнєва Н.О., 

Стройко Т.В., 

Зосімов В.В. 

2. Удосконалення навчальних планів і програм 

підготовки фахівців. 

 

вересень Дінжос Р.В., 

Корнєва Н.О., 

Стройко Т.В., 

Зосімов В.В., 

гаранти освітніх 

програм 

Аналіз забезпечення навчального процесу 

підготовки фахівців різних форм навчання 

навчальною та навчально-методичною 

літературою. 

вересень Дінжос Р.В., 

Корнєва Н.О., 

Стройко Т.В., 

Зосімов В.В., 

гаранти освітніх 

програм 

3. Перевірка та аналіз створення навчально-

методичних комплексів з дисциплін згідно із  

вимогами. 

 

жовтень Пархоменко О.Ю. 

Дінжос Р.В., 

Корнєва Н.О., 

Стройко Т.В., 

Зосімов В.В., 

гаранти освітніх 

програм 

Розміщення на сайті факультету результатів 

атестації. 

жовтень Гуріна О.В. 

Дармосюк В.М. 

Створення банку екзаменаційних, 

контрольних завдань і тестів з навчальних 

дисциплін, що викладаються випусковими 

кафедрами факультету (заочна форма 

навчання).  

жовтень Пархоменко О.Ю. 

Дінжос Р.В., 

Корнєва Н.О., 

Стройко Т.В., 

Зосімов В.В. 

4. Організація та проведення оцінки якості 

надання освітніх послуг на механіко-

математичному факультеті. 

листопад Дінжос Р.В., 

Корнєва Н.О., 

Стройко Т.В., 



Зосімов В.В., 

гаранти освітніх 

програм 

Проведення обов’язкової форми контролю 

(атестації) з фахових дисциплін кожної 

спеціальності (11 тиждень). 

листопад Гуріна О.В. 

Дармосюк В.М. 

Розміщення на сайті факультету результатів 

атестації. 

листопад Гуріна О.В. 

Дармосюк В.М. 

Проведення анкетування студентів 

(моніторинг якості викладання дисциплін). 

листопад Гуріна О.В. 

Дармосюк В.М. 

Створення банку екзаменаційних, 

контрольних завдань і тестів з навчальних 

дисциплін, що викладаються випусковими 

кафедрами факультету (денна форма 

навчання).  

листопад Дінжос Р.В., 

Корнєва Н.О., 

Стройко Т.В., 

Зосімов В.В., 

гаранти освітніх 

програм 

5. Аналіз методичного рівня викладання 

дисциплін з усіх видів навчальних занять та 

розробка рекомендацій і пропозицій щодо 

його підвищення. 

 

 

 

грудень Гуріна О.В. 

Дінжос Р.В., 

Корнєва Н.О., 

Стройко Т.В., 

Зосімов В.В., 

гаранти освітніх 

програм 

Складання графіку проведення заліків та 

екзаменів (тестування) на заочній формі 

навчання членами внутрішньої агенції. 

вересень, 

лютий 

Гуріна О.В. 

Дармосюк В.М. 

Проведення заліків та екзаменів (тестування) 

на заочній та денній формах навчання.  

грудень, 

червень 

Гуріна О.В. 

Дармосюк В.М. 

6. Організація і контроль діяльності кафедр з 

основних напрямів методичної роботи 

факультету та розробка пропозицій щодо 

підвищення якості підготовки майбутніх 

фахівців. 

січень Гуріна О.В. 

Дінжос Р.В., 

Корнєва Н.О., 

Стройко Т.В., 

Зосімов В.В., 

гаранти освітніх 

програм 

Складання рейтингу студентів за 

результатами сесії та розміщення на сайті 

факультету.  

січень Гуріна О.В., 

Резнікова Л.В. 

7. Складання графіку проведення заліків та 

екзаменів (тестування) на заочній формі 

навчання членами внутрішньої агенції.  

лютий Гуріна О.В. 

Дармосюк В.М. 



9. Затвердження планів підготовки електронних 

версій конспектів лекцій, методичних вказівок 

для всіх видів робіт (самостійного вивчення 

дисциплін, проведення практичних та 

семінарських занять, виконання контрольних 

та курсових робіт (проектів), організації 

самостійної роботи, проведення тестових 

поточних та підсумкових контролів на заочній 

формі навчання тощо) на 2020-2021н.р. 

квітень Гуріна О.В., 

Дінжос Р.В., 

Корнєва Н.О., 

Стройко Т.В., 

Зосімов В.В., 

гаранти освітніх 

програм 

Проведення обов’язкової форми контролю 

(атестації) з фахових дисциплін кожної 

спеціальності (11 тиждень). 

квітень Гуріна О.В. 

 

Розміщення на сайті факультету результатів 

атестації.  

квітень Гуріна О.В. 

Дармосюк В.М. 

10. Аналіз методичного рівня викладання 

дисциплін з усіх видів навчальних занять та 

розробка рекомендацій і пропозицій щодо 

його підвищення. 

 

травень Гуріна О.В.,  

Пархоменко О.Ю. 

Дінжос Р.В., 

Корнєва Н.О., 

Стройко Т.В., 

Зосімов В.В., 

гаранти освітніх 

програм 

Обговорення оптимізації та інтенсифікації 

навчального процесу, покращення його 

методичного забезпечення, підвищення 

педагогічної кваліфікації професорсько-

викладацького складу. 

 

травень Гуріна О.В.,  

Пархоменко О.Ю. 

Дінжос Р.В., 

Корнєва Н.О., 

Стройко Т.В., 

Зосімов В.В., 

гаранти освітніх 

програм 

Проведення анкетування студентів 

(моніторинг якості викладання дисциплін). 

травень Гуріна О.В., 

Дармосюк В.М. 

11. Складання рейтингу студентів за 

результатами сесії та розміщення на сайті 

факультету. 

червень Гуріна О.В. 

Дармосюк В.М. 

 

 

 

Голова внутрішньої агенції 

із забезпечення якості вищої освіти  

механіко-математичного факультету     О. В. Гуріна 
 


