
ІСТОРИЧНА ДОВІДКА 

 

Навчально-методичний відділ управління якістю освітньої діяльності 

був створений відповідно до рішення вченої ради академії  1 жовтня 2012 року 

зі штатом у 3 особи: керівник відділу і 2 фахівці. Першим керівником відділу 

був призначений Дорошенко Андрій Петрович.  

Відповідно до затвердженого положення відділ мав наступну структуру: 

сектор «Інноваційних технологій навчання та організації навчального 

процесу» та сектор «Внутрішнього аудиту процесів діяльності та моніторингу 

якості освіти». 

У 2016 р. було реорганізовано Інститут післядипломної освіти шляхом 

виведення із його складу навчально-методичного відділу управління якістю 

освітньої діяльності. Згідно наказу ректора Полтавської державної аграрної 

академії № 127 від 25 серпня 2016 року та на підставі рішення вченої ради 

академії від 24 травня 2016 року протокол № 20 змінено назву навчально-

методичного відділу управління якістю освітньої діяльності на відділ 

моніторингу та забезпечення якості освіти. 

 

 

Навчально-методичний відділ управління якістю освітньої діяльності у складі 

Інституту післядипломної освіти (2017 р.) 

Зліва направо: Сіренко О., Постіл Ю., Капаєва Л., М’яка С., Давидова Ю., Писаренко Ю. 

 

Відділ моніторингу та забезпечення якості освіти було підпорядковано 

(наказ ректора Полтавської державної аграрної академії № 119 від 26 червня 

2018 року та рішення вченої ради академії від 26 червня 2018 року протокол 

№ 23) Навчально-науковому інституту інформаційних та інноваційних 

освітніх технологій. 



 

 

Відділ моніторингу та забезпечення якості освіти у складі Навчально-наукового 

інституту інформаційних та інноваційних освітніх технологій (2019 р.) 

Зліва направо: Горбатюк Л., Дорошенко Н., Ковальчук Р., М’яка С., Дейкун В., Сук Ю., 

Свириденко І., Дзяпко А., Вакуленко Ю., Семенов Ю., Калита Д., Дупак О., Весна Ю., 

Калініченко А., Станіславчук В. 

 

Згідно наказу ректора Полтавської державної аграрної академії № 150 

від 01 вересня 2020 року та на підставі рішення вченої ради академії від 

31 серпня 2020 року протокол № 25 створено у вересні 2020 року Навчально-

науковий інститут забезпечення освітньої діяльності та якості освіти у 

підпорядкування якого перейшов Відділ.  

 

 

  

Відділ моніторингу та забезпечення якості освіти (2020 р.) 

Зліва направо: Яловега Л., Романченко Ю., М’яка С. 

 

З 1 грудня 2021 року Навчально-науковий інститут перейменовано на 

Навчально-науковий центр забезпечення освітньої діяльності та якості освіти 

(ННЦ ЗОДЯО). 



У різні роки Відділ очолювали: 

 

з 1 жовтня 2012 року                           з 1 листопада 2013 року 

  Андрій Дорошенко                                  Наталія Грубіч 

 

 

 

з 1 жовтня 2015 року                             з 1 вересня 2020 року 

    Світлана М’яка                                  Юлія Романченко 

 

 

 

 

 

 

 

                       

                                     з 25 серпня 2021 р. відділ очолює 

                                кандидат  ветеринарних наук, доцент 

                                                 Інна  Лавріненко  

 



 
 

Відділ моніторингу та забезпечення якості освіти у складі Навчально-наукового 

центру забезпечення освітньої діяльності та якості освіти (2021 р.) 

Зліва направо: Рожко І., Максименко О., Сіренко О., Бурлака О., Браславець Т., 

Колесніченко І., Москаленко Л., Федірець О., Дорошенко А., Костоглод А., Зінченко В., 

Петренко М., Шевченко Т., Шульга Л., Гринь В., Яловега Л., Пастрома Л., Лавріненко І. 
 

 

Відділ тісно співпрацює з іншими підрозділами Університету.  

Завдання Відділу: 

 визначення принципів та процедур забезпечення якості вищої освіти;  

 координація роботи щодо моніторингу та періодичного перегляду 

освітніх програм;  

 координація роботи щодо щорічного оцінювання здобувачів вищої 

освіти і науково-педагогічних працівників та регулярне оприлюднення 

результатів таких оцінювань на офіційному веб-сайті Університету; 

 моніторинг якості надання освітніх послуг в Університеті; 

 моніторинг наявності необхідних ресурсів для організації освітнього 

процесу  за кожною освітньою програмою;  

 моніторинг  ефективності  інформаційних систем для управління 

освітнім процесом і забезпечення публічності інформації про освітні 

програми;  

 підготовка аналітичних матеріалів за результатами моніторингу 

освітньої діяльності в Університеті; 

 розроблення рекомендацій щодо покращення якості освітньої 

діяльності та якості вищої освіти, участь у стратегічному плануванні 

Університету. 

 узгодження дій всіх структурних підрозділів Університету з питань 

реалізації системи внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності. 

 


