ГЛУХІВСЬКИЙ АГРОТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ ІМЕНІ С.А.КОВГІАКА
СУМСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО АГРАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

НАКАЗ
31.08.2017
Про внесення змін до наказу
від06.01.2017№ 5 о.д.
«Про створення сектору
монітрршгу_ якості

м. І лухів

№ 123 о.д.

»
и
освіт

НАКАЗУЮ:
1. Включити до складу сектору моніторингу якості освіти методиста
Буркало О.О.
2. Перерозподілити обов’язки між співробітниками сектору:
Керівник сектору - Гладушка О.Ф., методист, здійснює загальне керівництво
роботою сектору, навчально-методичний супровід викладання соціальноекономічних дисциплін та гуманітарних дисциплін.
Члени сектору:
Хлонь І.В. - завідувач навчально-методичного кабінету, здійснює навчальнометодичний
супровід
викладання
загальноосвітніх
та
природничоматематичних дисциплін.
Буркало О.О. - методист, здійснює навчально-методичний супровід викладання
професійних дисциплін
Тюпін О.М. - лаборант, забезпечує технічний супровід роботи сектору.
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на заступника директора
з навчальної роботи Горох ЕІ.В.

Директор інституту

А.В. ЛИТВИНЕНКО

ГЛУХІВСЬКИЙ АГРОТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ ІМЕНІ С.А.КОВПАКА
СУМСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО АГРАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ

НАКАЗ
06.01.2017

м. Глухів

№ 5 о.д.

П]ю створення с е к т о р моніторингу
якості освіти
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На підставі рішення педагогічної ради, протокол №3 від 09.11.2016р., з
метою здійснення цілеспрямованого моніторингу навчальних досягнень
студентів, підвищення якості підготовки фахівців в навчальному закладі,
НАКАЗУЮ:
1. Створити сектор моніторингу якості освіти на базі методичного кабінету
у складі:
Керівник сектору - Гладушка О.Ф., методист, здійснює загальне
керівництво роботою сектору, навчально-методичний супровід викладання
професійних дисциплін.
Члени сектору:
Хлонь І.В. - завідувач навчально-методичного кабінету, здійснює
навчально-методичний супровід викладання загальноосвітніх, гуманітарних,
соціально-економічних, природничо-математичних дисциплін.
Тюпін О.М. - лаборант, забезпечує технічний супровід роботи сектору.
2. Розробити Положення про сектор моніторингу якості освіти в
Глухівському агротехнічному інституті імені С.А. Ковпака Сумського ГІАУ та
затвердити його на засіданні педагогічної ради.
Відповідальний: Гладушка О.Ф., до 01.02.2017р.
3. Контроль за виконанням наказу покласти на заступника директора з
навчальної роботи Горох Н.В.
'
Директор інституту
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A.B. ЛИТВРІНЕНКО

