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ЗАТВЕРДЖЕНО
Прореки

:ово-педагопчно'1 роботи
Ю р т ДУДНИК

ЗВ1Т
про результати проведения мониторингу якосН кадрового забезпечення
реал1зацп освггнього процесу за ОПП «Практична психология» та ОПП
«Психолопя б1знесу» першого (бакалаврського) р1вня вищоУ освп и

1. Мошторинг проводився
вщповщно до Положения про систему
внутршшього забезпечення якосп у ДУ1Т, Положения про навчальнометодичний В1ДД1Л ДУ1Т, наказу ДУ1Т вщ 28 жовтня 2020 року №13-04452/з «Про розпод1л в1дпов1дальност1 за реал1зацпо системи внутр1шнього
забезпечення якосН осв1ти», розпорядження ДУ1Т вщ 04.10.2021 року
№ 61/01-09/13 «Щодо проведения
мошторингу якостз кадрового
забезпечення реал1зацп освДнього процесу за ОПП «Практична
психолопя» та ОПП «Психолопя б1знесу» першого (бакалаврського) р1вня
вищоУ освпи» та зпдно з розпорядженням вщ 08.12.2021 р. №72/01-09/13.

2. Мон1торинг проводився для досл1дження стану В1ДП0В1ДН0СТ1 фактично1Ю
кадрового забезпечення реал1зацП‘ освишх компонешив вказаноТ вище
осв1тньо-профес1йно1 программ вимогам пункту .36 Л1ценз1йних умов
провадження осв 1тньо-1’ д1яльност1, затверджених постановою Кабшету
]УПн1стр1в УкраТни в!д 30 грудня 2015 р. №1187 (в редакцй' постанови
Каб1нету М 1кт1ст*р1в УкраТни вщ 24 березня 2021 р. №365).
3. Вид мониторингу: внутрпшйй налокальному р1вн1.
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4. Об’ект моноторингу:
• стан кадрового забезпечення реалозаци о св то 1х компонентов за ОПП
«Практична психолопя» та ОПП «Психолопя бознесу» першого
(бакалаврського) р1вня виоцоТ освоти.
Ль

5. Суб’ект моноторингу:
• кер1вництво ДУ1Т у особо проректора з науково-педагогочноо роботи
Дудника Ю.П.;
• навчально-методичний воддол у особо начальника воддолу Данилко
Л.Т., методиста виоцоо категороо воддолу КанжаевоУ С.П., методиста
вищоо категороо Комар О.А.
6. Учасники дослщження: директор К1ВТ Тимоодук О.Т., гаранта вказаних
вище ОПП, науково-педагопчш прац1вники, як1 причетн1 до реалозаодоо
освотн1Х компонентов за ОПП, Кучай Л.Г.- нача^оьник в1ддщу кадров ДУ1Т.
7. Форма моноторингу - безпосередне отримання документов, вщомостей вод
учасников
дослщження
13 застосуванням
опосередкованог'о
(дистанцойного) одержания онформацй' з викорисганням сучасних
1нформац 1йно-комун 1кацойних 1 цифрових технологой.
8. Методи проведения дослщження под час мониторингу:
• аналоз документов науково-педагопчних прац1вник1в про осв1тн 1
та/або професойно квалофокацп, про П1двищення квалоф1кацо'о, про
досягнення у професойной дояльност1 за останно п’ять рок1в, як1
визначено у пункто 38 вказаних вище Лоцензойних умов.
9. Мон1торинг проводився водповодно до таких принципов:
•
•
•
•

прозорос п мон 1торингових процедур та вщкритосто;
безпеки персональооих даних;
об'ективност1 одержания та аналозу йоформацп под час моноторингу;
дотримання етичних правил поведонки пщ час проведения
моноторингу;
• вщповодал.ьооого ставлення до своеТ дояльносЛ суб'ектов моноторингу
та учасников дослщження.
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10. Монггоринг проводився у таю етапи:
• зб1р шформацн та проведения дослщження - протягом 25 жовтня
2021 року - 10 С 1 ч н я 2022 року;
• оброблення р езу л ь т ат мошторингу утерм ш до 14 ачня 2022 року;
• анал13 та штерпретащя (узагальнення р езу л ьтат, формулювання
висновюв тощо) результатов мошторингу, шдготовка звггного
документа - у термш до 24 ачня 2022 року.
11. Суб'ектом мошторингу виконано:
•

шформування учасниюв дослщження про змши у змют1 программ
проведения мошторингу та розмпцено оновлену програму на сайт]
ушверситету у термш до 10 грудня 2021 року;

• контроль частки НПП, яю мають науковий ступень та/або вчене
звания та працюють у ДУ1Т за основним мюцем робота: ос1б, яю
мають науковий ступ1нь доктора наук та/або вчене звания професора
(1 особа); ос1б, як1 мають науковий стугпнь кандидата наук та/або
вчене звания доцента (9 ос1б); всього ОПП «Практична психолопя»
реалззують 20 ос1б, з них за основним мюцем робота -14 ос1б, з них
31 ступенями/званнями -10 ос1б, що становить 71% (вимога-50%);

• контроль частки НПП, яю мають науковий стушнь та/або вчене
звания та працюють у ДУ1Т за основним мюцем робота: ос!б, яю
мають науковий ступ1нь доктора наук та/або вчене звания професора
(1 особа); ос1б, яю мають науковий стугпнь кандидата наук та/або
вчене звания доцента (9 оаб); всього ОПП «Психолопя б1знесу»
реал1зують 20 ос1б, з них за основним мюцем робота - 14 оаб, з них
31 ступенями/званнями - 10 оаб, що становить 71% (вимога-50%);
• анал1з в!домостей про освггш/професшш квал1ф1кац1У, наявн1 у
документах НПП встановленого зразка, а саме: документах про вищу
осв1ту, про присудження наукових ступегпв, про присвоения вчених
звань, трудових
книжках про наявшсть досвщу профес1Йно'1
д 1яльност 1 (заняття) за в1дпов1дним фахом (спец1альн1стю,
спещал1защею) не менше п’яти рок1в (у додатках №1 та № 2).
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12. Учасниками дослщження виконано:
• надано вщомост1 та пщтверджуюч! документа науково-педагопчних
прац1вник1в про освггш та/або професшш квал1ф1кащ'Т, про
шдвищення квал1ф1кацп, про досягнення у професшнш д 1яльност1 за
останш п’ять рок1в, як! визначеш у пункт! 38 вказаних вище
ЛщензШних умов.

Результата проведеного мониторингу дають можливють зробити наступний
висновок: р1вень якосЛ кадрового забезпечення реал1зацп освггшх компоненпв,
передбачених освНньо-професшними програмами «Практична психолопя» га
«Психолопя б1знесу» першого (бакалаврського) ргвня вшцоТ освгги. в достатнш
М1Р1 вщповщае вимогам пунктов 36-38 Лщензшних умов провадження освггаьоТ
д1яльност1, затверджених постановок) Кабшету М1шстр1в УкраУни в1д 30 грудня
2015 р. №1187 (в редакцп постанови Каб1нету Млшстр1в УкраТни вщ 24 березня
2021 р. №365).

Начальник навчально-методичного вщдшу

24. 01.2022

Лщ1Я ДАНИЛКО

