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ПЛАН 

роботи Ради з якості Національного авіаційного університету на 2022-23 навчальний рік 

 

Дата Питання порядку денного Доповідачі 

1 2 3 

____ жовтня 

2022 року 

1. Затвердження плану роботи Ради з 

якості на 2022-23 навчальний рік 

Голова Ради з якості 

2. Про обрання Секретаря Ради з якості Голова Ради з якості 

3. Про результати проведення процедури 

акредитації освітніх програм для всіх 

рівнів підготовки здобувачів вищої 

кваліфікації в попередньому та підготовку 

до акредитації в поточному навчальному 

році 

Проректор з навчальної 

роботи 

Начальник відділу 

ліцензування та акредитації  

4. Про забезпечення дотримання 

академічної доброчесності працівниками 

та здобувачами вищої освіти та аналіз 

ефективності впровадженої системи 

запобігання та виявлення академічного 

плагіату 

Начальник відділу 

моніторингу якості вищої 

освіти 

5. Про організацію підвищення 

кваліфікації педагогічних, наукових і 

науково-педагогічних працівників 

Начальник навчально- 

методичного відділу 

6. Про формування освітньої траєкторії 

здобувачів вищої освіти 

Начальник навчально- 

методичного відділу 

7. Про стан формування Ради роботодавців Начальник навчального 

відділу 

8. Підготовка пропозицій до нової Плану 

реалізації Стратегії розвитку НАУ на 2023 

рік, затвердження Дорожньої карти 

реалізації Стратегії на 2023 рік 

Голова Ради з якості 

9. Різне  

____ червня 

2023 року 

1. Аналіз виконання Стратегічних цілей та 

вироблення пропозицій щодо їхнього 

досягнення 

Голова Ради з якості 



2. Про результати проведення процедури 

акредитації освітніх програм для всіх 

рівнів підготовки здобувачів вищої освіти 

у 2022-2023 навчальному році. План 

коригувальних дій 

Проректор з навчальної 

роботи 

Начальник відділу 

ліцензування та акредитації 

3.  Про організацію академічної 

мобільності здобувачів вищої освіти та 

науково-педагогічного персоналу 

Проректор з міжнародного 

співробітництва і освіти 

Директор НН ІМСО 

4. Про запровадження Рейтингу науково-

педагогічних працівників університету 

Начальник відділу 

моніторингу якості вищої 

освіти 

5. Про аналіз результатів оцінювання 

здобувачів вищої освіти 

Начальник навчального 

відділу 

6. Про результати аналізу задоволеності 

здобувачів вищої освіти рівнем надання 

освітніх послуг 

Начальник відділу 

моніторингу якості вищої 

освіти 

7. Про ресертифікаційний аудит системи 

менеджменту якості університету 

Заступник начальника 

відділу моніторингу якості 

вищої освіти 

9. Підведення підсумків роботи Ради з 

якості за 2022-23 рік та затвердження 

плану роботи Ради з якості на 2023-24 

навчальний рік 

Голова Ради з якості 

10. Різне  

  

 

Заступник Голови Ради з якості  Анатолій ПОЛУХІН 

 


