
ЗАТВЕРДЖЕНО 

       Голова ради якості освітньої діяльності  

проф._____________Радкевич А.В. 
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ПЛАН РОБОТИ 

Групи забезпечення якості освітньої програми 

"ПРОМИСЛОВА ТЕПЛОТЕХНІКА" 

підготовки магістрів за спеціальністю 136 "Металургія" 

на 2022-2023 навчальний рік 

 

№ 
Напрямок 

діяльності 

Відповідальні 

виконавці 

Термін 

виконання 

1 Аналіз результатів анкетування студентів щодо 

вибіркових дисциплін навчальних планів.  

Формування індивідуальних освітніх траєкторій 

студентів 1 курсу 

Каракаш Є.О. 

Гупало О.В. 

 

Жовтень 

2022р. 

2 Аналіз навчально-методичного та матеріально-

технічного забезпечення освітньої програми.  

Каракаш Є.О. 

Шемет Т.М. 

Грудень 

2022 р 

3 Підсумки результатів виконання студентами 

навчального плану за перше півріччя 2022-2023 

н.р. Аналіз успішності та якості навчання. 

Гупало О.В. 

 

Січень 

2022 р. 

 

4 Розгляд результатів анкетування студентів, що 

навчаються за освітньою програмою, щодо 

змісту навчальних дисциплін, які викладаються 

у першому півріччі 2022-2023 н.р., та якості їх 

викладання. 

Гупало О.В. Лютий 

2022 р. 

5 Аналіз відповідності освітньої та/або 

професійної кваліфікації науково-педагогічних 

працівників освітнім компонентам програми 

«Промислова теплотехніка» другого 

(магістерського) рівня вищої освіти 

Радченко Ю.М. 

 

Квітень 

2023 р. 

6 Підсумки результатів виконання студентами 

навчального плану за друге півріччя 2022-

2023 н.р. Аналіз успішності та якості навчання. 

Розгляд результатів анкетування студентів, що 

навчаються за освітньою програмою, щодо 

змісту навчальних дисциплін, які викладаються 

у другому півріччі 2022-2023 н.р., та якості їх 

викладання. 

Гупало О.В. 

 

 

Шемет Т.М. 

Червень  

2023р. 

7 Перегляд освітньої програми та внесення (за 

потреби) змін до неї та навчального плану 

Гупало О.В. 

Ребриков О.О. 

Протягом року 

8 Розгляд та погодження робочих програм, 

силабусів навчальних дисциплін (за потреби) 

Гупало О.В. 

Шемет Т.М. 

Протягом року 

9 Моніторинг забезпеченості навчальних 

дисциплін навчально-методичними 

комплексами (НМК) та відповідність НМК 

освітній програмі та навчальному плану 

Каракаш Є.О. 

Шемет Т.М. 

Протягом року 



10 Залучення стейкхолдерів до моніторингу й 

удосконаленню освітньої програми та 

забезпечення якості освіти 

Грес Л.П. Протягом року 

11 Перегляд та вдосконалення критеріїв і засобів 

оцінювання здобувачів вищої освіти за 

освітньою програмою 

Грес Л.П. 

Штацький М.О. 

Протягом року 

12 Участь у розгляді звернень здобувачів вищої 

освіти щодо якості надання освітніх послуг 

(якість викладання, навчання, оцінювання, 

матеріального забезпечення тощо) 

Гупало О.В. 

Радченко Ю.М. 

Протягом року 

 

 

Ухвалено рішенням ГЗЯОП (Протокол №1 від 28.09.2022 р.) 

 

 

Гарант освітньої програми       Олена ГУПАЛО 

 
 

 


