
План роботи 

Центру по роботі з гарантами освітніх програм  

на 2022-2023 навчальний рік 

 

 

№ 

п/п  
Зміст заходу Термін виконання Відповідальні 

1. Складання плану-графіку проведення 

науково-практичних семінарів та 

тренінгів  

Згідно графіку 

акредитації освітніх 

програм 

Відповідальна за 

акредитацію та 

ліцензування в 

університеті, 

керівник центру по 

роботі з гарантами 

освітніх програм 

Глебова Н.І. 

2. Аналіз звітів про самооцінювання 

освітніх програм на відповідність 

Критеріям оцінювання якості освітніх 

програм  

Протягом року Відповідальна за 

акредитацію та 

ліцензування в 

університеті, 

керівник центру по 

роботі з гарантами 

освітніх програм 

Глебова Н.І. 

3. Вивченні міжнародного досвіду 

роботи гарантів на національному та 

внутрішньо-університетському 

рівнях 

Протягом року Відповідальна за 

акредитацію та 

ліцензування в 

університеті, 

керівник центру по 

роботі з гарантами 

освітніх програм 

Глебова Н.І. 

4. Моніторинг публічності інформації 

про освітні програми, ступені вищої 

освіти та кваліфікації 

Протягом року Відповідальна за 

акредитацію та 

ліцензування в 

університеті, 

керівник центру по 

роботі з гарантами 

освітніх програм 

Глебова Н.І. 

5. Організація та проведення науково-

методичних заходів (семінарів, 

тренінгів, круглих столів, майстер-

класів) для гарантів ОНП, груп 

забезпечення та здобувачів освіти  

Протягом року Відповідальна за 

акредитацію та 

ліцензування в 

університеті, 

керівник центру по 

роботі з гарантами 

освітніх програм 

Глебова Н.І. 

6. Підготовка аналізу опитування 

«Удосконалення підготовки 

Протягом року Відповідальна за 

акредитацію та 

ліцензування в 



здобувачів вищої освіти в МДПУ 

очима роботодавця» 

університеті, 

керівник центру по 

роботі з гарантами 

освітніх програм 

Глебова Н.І. 

7. Майстер-клас «Корпоративна 

соціальна відповідальність: 

організація та практики взаємодії зі 

стейкхолдерами» 

Згідно плану 

університету 

Відповідальна за 

акредитацію та 

ліцензування в 

університеті, 

керівник центру по 

роботі з гарантами 

освітніх програм 

Глебова Н.І. 

Керівник Центру 

експертизи та 

моніторингу якості 

освітнього процесу 

Прокоф’єва О.О. 

8. Організація та проведення науково-

методичних семінарів для гарантів 

ОНП, груп забезпечення щодо 

анкетувань та складання звітів  

Згідно плану 

анкетування в 

університеті 

Відповідальна за 

акредитацію та 

ліцензування в 

університеті, 

керівник центру по 

роботі з гарантами 

освітніх програм 

Глебова Н.І. 

Директорка центру 

соціологічних 

досліджень 

Афанасьєва Л.В,  

Керівник Центру 

експертизи та 

моніторингу якості 

освітнього процесу 

Прокоф’єва О.О. 

 

 

 

 

 

Відповідальна за акредитацію та ліцензування в університеті,  

керівник центру по роботі з гарантами освітніх програм                         Н.І. Глебова 

 

 


