
 

 

 

 

 

 

 

 

ПЛАН 

роботи Центру забезпечення якості освіти 

 Одеського національного університету імені І.І. Мечникова 

на 2021 рік 

 

№ Заходи Термін виконання 

1. Участь в організації проведенні розширеного 

засідання НМР ОНУ імені І.І. Мечникова з 

розгляду  підсумків акредитацій освітніх 

програм, актуального стану акредитаційного 

процесу в ОНУ імені І.І. Мечникова 

Лютий 2021 р. 

 

2. Участь у зустрічах з експертною групою під час 

акредитаційної експертизи ОП, що реалізуються 

в ОНУ 

Упродовж 2021 р. 

3. Інформувати гарантів освітніх програм академії 

та членів робочих груп про заходи НАЗЯВО для 

гарантів ОП та експертів 

Упродовж 2021 р. 

4. Проведення опитування здобувачів вищої освіти 

університету ОНУ щодо якості ОП 

Упродовж 2021 р. 

5. Проведення опитування здобувачів вищої освіти 

університету ОНУ щодо якості освіти 

Упродовж 2021 р 

6. Проведення опитування здобувачів вищої освіти 

університету ОНУ щодо якості викладання 

Квітень – червень, 

листопад - грудень 

2021 р. 

7. Складання аналітичних звітів за результатами 

опитування  здобувачів вищої освіти щодо 

якості освітніх програм, якості освіти та якості 

викладання 

Лютий 2021 р., 

травень 2021 р. 

8. Запровадити систематичне анкетування 

зовнішніх стейкхолдерів. Розробити анкету для 

зовнішніх стейкхолдерів.   

Упродовж 2021  р., 

 

9. Розробити анкету для опитування випускників 

ОНУ  

Вересень – жовтень 

2021 р. 

10. Здійснити самооцінювання інфраструктури Січень 2021р. 



забезпечення академічної доброчесності та 

якості освіти в рамках міжнародного проєкту 

«Ініціатива академічної доброчесності та якості 

освіти» (Academic IQ Initiative) (№4491 

від14.08.2020р.) 

11. Взяти участь в організації опитування 

здобувачів освіти та викладачів ОНУ з питань 

академічної доброчесності та якості освіти в 

рамках міжнародного проєкту «Ініціатива 

академічної доброчесності та якості освіти» 

(Academic IQ Initiative) (№4491 від14.08.2020р.) 

Січень – лютий 

2021р. 

 

 

12. Взяти участі у навчальних заходах   «Робота з 

даними та напрацювання стратегій для 

посилення академічної доброчесності та якості» 

в рамках міжнародного проєкту «Ініціатива 

академічної доброчесності та якості освіти» 

(Academic IQ Initiative) (№4491 від14.08.2020р.) 

Перша половина 

квітня 2021р. 

 

13. Скласти звіт за результатами зібраних даних 

студентського та викладацького опитувань, в 

рамках міжнародного проєкту «Ініціатива 

академічної доброчесності та якості освіти» 

(Academic IQ Initiative) (№4491 від14.08.2020р.) 

Друга половина 

травню 2021р. 

14. Розробити анкету для рейтингового оцінювання 

науково-педагогічних працівників ОНУ  

Червень - жовтень 

2021 р. 

15. Аналіз результатів акредитаційних експертиз 

освітньо-професійних програм 

Червень, грудень 

2021р. 

16. Здійснення консультативної допомоги гарантам 

ОП щодо підготовки матеріалів до акредитації, 

зокрема, Відомостей про самооцінювання ОП 

Упродовж 2021 р. 

17. Аналіз освітніх програм на відповідність 

вимогам до ОП під час акредитації  

Упродовж 2021 р. 

18. Участь у засіданнях НМР ОНУ імені І.І. 

Мечникова 

Упродовж 2021 р. 

19. Участь у внутрішній експертизі ОП під час їх 

розгляду на НМР 

Упродовж 2021 р. 

20. Регулярне оновлення змісту веб-сторінки 

Центру забезпечення якості освіти 

Упродовж 2021 р. 

 

 

 

Керівник Центру забезпечення 

якості освіти                                                                              І.П.Аннєнкова  

 


