
ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ директора МФКЕХТ
09.09.2022 р. № 65-од

ПЛАН-ГРАФІК
моніторингу освітньо-професійних програм та організації освітнього процесу

в Миколаївському фаховому коледжі економіки та харчових технологій
на 2022/2023 навчальний рік

№

з/п

Шифр, назва
галузі знань

Код, найменування
спеціальності

Найменування
освітньо-професійної

програми

Предмет моніторингу Період
моніторингу

Респонденти Відповідальні
особи

Розгляд
результатів

моніторингу

1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 24

Сфера
обслуговування

241
Готельно-ресторанна
справа

Готельно-ресторанна
справа

Анкета
першокурсника

Жовтень Здобувачі
ФПО,
І курс

(ПЗСО,
БСО)

Завідувачі
відділень

Адміністративна
рада,

жовтень
07
Управління та
адміністрування

072
Фінанси, банківська
справа та
страхування

Фінанси, банківська
справа та
страхування

076
Підприємництво,
торгівля та біржова
діяльність

Товарознавство і
торговельне
підприємництво

18 Виробництво
та технології

181 Харчові
технології

Виробництво
харчової продукції

2 07 Управління та
адміністрування

071 Облік і
оподаткування

Облік і
оподаткування

Оцінка якості
освітнього
середовища

Листопад Здобувачі
ФПО,
IІ курс

Заступник
директора з
навчальної

роботи

Методична
рада,

листопад072 Фінанси,
банківська справа та
страхування

Фінанси, банківська
справа та
страхування



2

076
Підприємництво,
торгівля та біржова
діяльність

Товарознавство і
торговельне
підприємництво

24 Сфера
обслуговування

241
Готельно-ресторанна
справа

Готельно-ресторанна
справа

Ресторанне
обслуговування

18 Виробництво
та технології

181 Харчові
технології

Виробництво
харчової продукції
Виробництво
борошняних,
кондитерських
виробів та харчових
концентратів

3 24 Сфера
обслуговування

241
Готельно-ресторанна
справа

Готельно-ресторанна
справа

Оцінка якості
освітньо-
професійної
програми

Грудень Здобувачі
ФПО,

IV курс

Голови
циклових
комісій

Засідання
циклових
комісій,
грудень18 Виробництво

та технології
181
Харчові технології

Виробництво
харчової продукції
Виробництво
борошняних,
кондитерських
виробів та харчових
концентратів

4 07 Управління та
адміністрування

071 Облік і
оподаткування

Облік і
оподаткування

Оцінювання якості
викладання
навчальних
дисциплін

Лютий Здобувачі
ФПО
ІІ, ІІІ курси

Завідувачі
відділень,
методист
коледжу

Адміністративна
рада,

лютий

072 Фінанси,
банківська справа та
страхування

Фінанси, банківська
справа та
страхування
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076 Підприємництво
торгівля та біржова
діяльність

Товарознавство і
торговельне
підприємництво

24 Сфера
обслуговування

241
Готельно-ресторанна
справа

Готельно-ресторанна
справа
Ресторанне
обслуговування

18 Виробництво
та технології

181 Харчові
технології

Виробництво
харчової продукції
Виробництво
борошняних,
кондитерських
виробів та харчових
концентратів

5 07 Управління та
адміністрування

072 Фінанси,
банківська справа та
страхування

Фінанси, банківська
справа та
страхування

Оцінка якості
організації
освітнього процесу

Березень Здобувачі
ФПО,

ІІІ курс

Заступник
директора з
навчальної

роботи,
завідувачі
відділень

Методична
рада,

березень

076
Підприємництво,
торгівля та біржова
діяльність

Товарознавство і
торговельне
підприємництво

24 Сфера
обслуговування

241
Готельно-ресторанна
справа

Готельно-ресторанна
справа
Ресторанне
обслуговування

18 Виробництво
та технології

181 Харчові
технології

Виробництво
харчової продукції
Виробництво
борошняних,
кондитерських
виробів та харчових
концентратів
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6 07 Управління та
адміністрування

072 Фінанси,
банківська справа та
страхування

Фінанси, банківська
справа та
страхування

Якість організації
та проходження
практики

Травень-
червень

Здобувачі
ФПО,

ІІІ курс

Завідувачі
відділень,
завідувач з
навчально-
виробничої
практики

Засідання
циклових
комісій,
червень

Методична
рада,

червень

076
Підприємництво,
торгівля та біржова
діяльність

Товарознавство і
торговельне
підприємництво

24 Сфера
обслуговування

241
Готельно-ресторанна
справа

Готельно-ресторанна
справа
Ресторанне
обслуговування

18 Виробництво
та технології

181
Харчові технології

Виробництво
харчової продукції
Виробництво
борошняних,
кондитерських
виробів та харчових
концентратів

7 07 Управління та
адміністрування

071 Облік і
оподаткування

Облік і
оподаткування

Анкета роботодавця
РОЗДІЛ 1
Оцінювання якості
підготовки
випускників
МФКЕХТ за
освітньо-
професійною
програмою
РОЗДІЛ 2
Оцінка якості
освітньо-
професійної
програми

Квітень Роботодавці Завідувачі
відділення,
завідувач з
навчально-
виробничої
практики

Засідання
циклових
комісій,
квітень

072 Фінанси,
банківська справа та
страхування

Фінанси, банківська
справа та
страхування

076
Підприємництво,
торгівля та біржова
діяльність

Товарознавство і
торговельне
підприємництво
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24 Сфера
обслуговування

241
Готельно-ресторанна
справа

Готельно-ресторанна
справа

Ресторанне
обслуговування

18 Виробництво
та технології

181 Харчові
технології

Виробництво
харчової продукції
Виробництво
борошняних,
кондитерських
виробів та харчових
концентратів

8 24 Сфера
обслуговування

241
Готельно-ресторанна
справа

Ресторанне
обслуговування

Оцінка якості
освітньо-
професійної
програми

Червень Здобувачі
ФПО,

IІІ курс

Голови
циклових
комісій

Засідання
циклових
комісій,
червень

Педагогічна
рада,

червень
07 Управління та
адміністрування

072 Фінанси,
банківська справа та
страхування

Фінанси, банківська
справа та
страхування

076 Підприємництво
торгівля та біржова
діяльність

Товарознавство і
торговельне
підприємництво

9 07 Управління та
адміністрування

072 Фінанси,
банківська справа та
страхування

Фінанси, банківська
справа та
страхування

Анкета випускника Червень Здобувачі
ФПО,

ІІІ курс,
ІІ курс
(ПЗСО)

Завідувачі
відділення

Засідання
циклових
комісій,
червень

Адміністратив
на рада
червень

076
Підприємництво,
торгівля та біржова
діяльність

Товарознавство і
торговельне
підприємництво
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24 Сфера
обслуговування

241
Готельно-ресторанна
справа

Ресторанне
обслуговування

10 07 Управління та
адміністрування

071 Облік і
оподаткування

Облік і
оподаткування

Оцінка якості
освітньо-
професійної
програми і якості її
реалізації

Червень Педагогічні
працівники

Заступник
директора з
навчальної

роботи

Педагогічна
рада,

червень072 Фінанси,
банківська справа та
страхування

Фінанси, банківська
справа та
страхування

076
Підприємництво,
торгівля та біржова
діяльність

Товарознавство і
торговельне
підприємництво

24 Сфера
обслуговування

241
Готельно-ресторанна
справа

Готельно-ресторанна
справа
Ресторанне
обслуговування

18 Виробництво
та технології

181 Харчові
технології

Виробництво
харчової продукції
Виробництво
борошняних,
кондитерських
виробів та харчових
концентратів

Заступник директора з навчальної роботи                                                                       Ірина ДМИТРАШ
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