Затверджую
ректор КВНЗ
^^^ександрійський педагогічний
IB. О. Сухомлинського»
А.В. Литвин
» вересня 2020 року
Графік періодичного перегляду освітньо-професійних програм (ОПП),
за якими здійснює підготовку фахівців
КВНЗ «Олександрійський педагогічний коледж
імені В.О. Сухомлинського»
№
з/п
1.

2.

3.

4.

5.

Зміст роботи

Заслуховування директора,
розробника ОПП або
педагогічних працівників, які
її реалізовують щодо
виявлених проблем і шляхів
усунення
Інформування педагогічних
працівників про зміст і стан
реалізації ОПП, можливі
зміни, пов’язані із змінами в
законодавчій базі
Моніторинг заходів контролю
та оцінки якості знань
студентів рівня
сформованості
компетентностей і результатів
навчання за ОПП
Моніторинг відповідності
компетентностей і результатів
навчання ОПП стандартам
підготовки фахівців за
спеціальностями,
професійним стандартам.
Моніторинг
відповідності
цілей
ОПП,
її
змісту
актуальним потребам ринку
праці.

Строки
виконання
1 раз на рік

Відповідальні

1 раз на рік

Заступник
директора з
навчальної
роботи

1 раз на півріччя

Навчальна
частина,
циклові комісії

За мірою
необхідності

Розробники
програми,
навчальна
частина

1 раз на рік

Розробники
програми,
циклові комісії

Заступник
директора з
навчальної
роботи

6.

7.

8.

9.

10.

11.

Моніторинг реалізації ОПП з
метою самоцінювання
освітньо-професійних
програм та діяльності закладу
за ними
Перегляд технологій
навчання та викладання за
01111, можливостей
здійснення дослідницької та
інноваційної роботи для
досягнення якості освіти,
задоволення запитів та
інтересів студентів,
формування їх як
майбутнього фахівця та
громадянина України.
Перегляд умов за ОПП щодо
здійснення академічної
мобільності

Дослідження можливостей і
значення формальної
(інформальної) освіти для
досягнення програмних
результатів ОПП
Дослідження можливостей
професійного партнерства
здобувачів освіти викладачів і
роботодавців за ОПП з метою
реалізації її цілей,
працевлаштування
випускників
Перегляд навчальних планів,
освітніх
компонентів
у
структурі
ОПП,
їх
коригування у разі навчання
студентів
за
дуальною
формою.

Заступник
директора з навчальної роботи

1 раз на 2 роки

Розробники
програми,
навчальна
частина

1 раз на півріччя

Навчальна
частина,
циклові комісії

За мірою
необхідності

Розробники
програми,
навчальна
частина
Розробники
програми,
навчальна
частина

За мірою
необхідності

1 раз на півріччя

Навчальна
частина,
циклові комісії

Щорічно

Розробники
програми,
циклові комісії

.1. Богун

