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ПЛАН 
забезпечення якості результатів проекту 

Еразмус+ К2 «Інжиніринг криз та ризиків у сфері транспортних послуг» / «Crisis
and Risks Engineering for Transport Services - CRENG»

на період з 15.11.2018 по 14.11.2021

План складено на базі  загальної  Стратегії  забезпечення якості результатів
проекту  CRENG та Рекомендацій  щодо  затвердженої  на  першій координаційній
зустрічі,  для  забезпечення  зв’язку  трьох  компонентів  стратегії:  «цільові  групи»,
«канали зв’язку із цільовими групами», «заходи»

План заходів із забезпечення якості результатів проекту

№ Захід
Термін/

періодичність
виконання

1 Призначення  відповідального  за  робочий  пакет  «Забезпечення
якості результатів проекту» 15.04.2019

2 Створення  внутрішньої  експертної  групи  із  оцінки  якості
результатів проекту. 15.05.2019

3 Розробка  процедури,  критерії  оцінки  та  методу  оцінки  якості
результатів  проекту  (в  тому  числі  розробка  анкет,  форм  звітів
моніторингу якості) по наступних напрямках:

- важливість результатів проекту
- ефективність реалізації проекту
- досягнення/ результати проекту
- вплив від результатів проекту
- сталість результатів проекту
- комунікація між учасниками консорціуму

15.05.2019



- розповсюдження результатів проекту
- менеджмент проекту

3 Проведення семінару для робочої групи проекту  CRENG ДВНЗ
«ПДТУ» із  ознайомлення з  системою оцінки якості  результатів
проекту.

15.09.2019

4 Встановлення  розкладу  проведення  моніторингу  якості
впровадження  проекту,  який  синхронізовано  із  розкладом
звітування  за  проектом  (дивись  графік  моніторингу  проектних
заходів).

Кожні 6 місяців
із початку
проекту

15.11.2018
5 Складання  звітів  із  моніторингу  якості  результатів  проекту,

надання звітів на запит координатора та розміщення у відкритий
доступ для команди проекту.

Кожні 6 місяців
із початку
проекту

15.11.2018

План заходів із забезпечення якості навчального контенту

№ Захід
Термін/

періодичність
виконання

1 Створення експертної групи із оцінки якості навчального контенту,
що  створюється  або  оновлюється  в  рамках  проекту  CRENG  у
складі:  викладачів,  представників  потенційних  роботодавців,
експерта із забезпечення якості вищої освіти, студентів.

15.05.2019

2 Розробка  процедури,  критерії  оцінки  та  методу  оцінки  якості
навчального контенту. 15.05.2019

3 Проведення  семінару  для  викладачів-розробників  навчального
контенту та групи експертів для ознайомлення із:

 системою  забезпечення  якості  контенту,  прийнятою  в
проекті;

 системою ECTS;
 стандартами та  керівництвом із  забезпечення якості  вищої

освіти в ЄС.

15.09.2019

4 Проведення аналізу діючого навчального контенту в галузі CRENG
в  ДВНЗ  «ПДТУ»:  оцінка  якості  існуючого  контенту,  складання
переліку  дисциплін,  які  можуть  дути  оновлені  та  включені  до
магістерської програми CRENG.

15.04.2019

5 Розробка плану оновлення діючого навчального контенту в ДВНЗ
«ПДТУ»   згідно  із  встановлених  критеріїв  якості:  призначення
відповідальних  викладачів,  розробка  графіку  оновлення,
затвердження форми звітності.

15.05.2019

6 Встановлення графіку проведення моніторингу якості навчального
контенту,  синхронізованого  із  графіком  оновлення  діючого  та

Згідно з
графіком



розробки нового навчального контенту. розробки
навчального

контенту
7 Складання  звітів  із  моніторингу  якості  навчального  контенту,

надання звітів на запит координатора та розміщення у відкритий
доступ для команди проекту.

Згідно з
графіком
розробки

навчального
контенту

Графік моніторингу проектних заходів

Вид звіту
2019 2020 2021

Перше
півріччя

Друге
півріччя

Перше
півріччя

Друге
півріччя

Перше
півріччя

Друге
півріччя

Періодичний 
звіт на базі 
звітів із 
внутрішніх 
перевірок

15.05 15.11 15.05 15.11 15.05 15.11

Моніторинг 
НЕО

16.10

Щорічний звіт 15.11 15.11 15.11
Проміжний 
звіт

15.05

Фінальний звіт 15.11

Координатор проекту     О.А. Лямзін 

Члени робочої групи

 
Доцент кафедри технології М.В. Помазков

міжнародних перевезень і логістики

Начальнік відділу міжнародних                К. О. Полупанова
проектов


