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ПОЛОЖЕННЯ 

про сектор моніторингу якості освіти 
Відповідно до наказу ректора № 210 від 16.09.09 «Про створення сектору 

моніторингу якості освіти» на громадських засадах створений сектор моніторингу 

якості (далі СМЯ) як структурний підрозділ ЗДМУ (далі університет). У своїй 

діяльності СМЯ підпорядковується ректору університету та безпосередньо першому 

проректору університету. Діяльність СМЯ спрямована на впровадження і виконання 

принципів і стандартів якості вищої медичної освіти щодо підготовки 

висококваліфікованих медичних фахівців. Основними принципами роботи СМЯ 

мають бути об'єктивність, гласність, циклічність, спадкоємність, точність і звітність. 

 

Склад СМЯ: керівник, 3 відповідальні співробітники, які призначаються з 

числа викладачів університету.  

 

Завдання СМЯ. 

Діяльність СМЯ спрямована на організацію системи внутрішнього 

університетського контролю. Відповідно до розробленої в 2011 р. концепції якості 

вищої медичної освіти в університеті видами діяльності СМЯ є:  

1. Аудит якості науково-освітньої діяльності в учбових підрозділах 

університету. 

Передбачаються 5 видів аудиту, які проводяться за участю СМЯ: самоконтроль 

суб’єктів освітньої діяльності, безпосередні оцінки тих, що навчаються, про якість 

викладання в процесі навчання, контроль якості знань студентів, контроль освітніх 

програм і контроль ефективності студентського самоврядування. 

Самоконтроль - це самоаналіз і самооцінка діяльності викладача і кафедри у 

формі службових записок, що передбачає визначення рівня засвоєння матеріалу 

студентами через модульні і підсумкові контрольні перевірки і державні іспити. 

На основі аналізу результатів самоконтролю діяльності на різних 

організаційних рівнях (викладач, кафедра, факультет, університет), проводиться 

визначення стратегії розвитку з урахуванням аналізу ризиків і помилок, а також змін 

короткострокових і довгострокових вимог до підготовки фахівців. 

Контроль якості викладання - здійснюється шляхом анкетування студентів і 

експертних оцінок отриманих результатів.  

Контроль якості знань тих, що навчаються проводиться у вигляді поточної 

атестації, що враховує роботу студента впродовж семестру, проміжної атестації, 

здійснюваної у формі складання іспитів, ректорських контрольних робот, а також 

підсумкової державної атестації. 

Контроль освітніх програм передбачає оцінку навчальних планів, робочих 

програм, методичних розробок і тестуючих систем, що відповідають їм, за планом 

дисциплін. 

Контроль ефективності студентського самоврядування за даними студентських 

зборів. 

2.Доведення результатів аудиту до зацікавлених підрозділів, поширення 

інформаційно-аналітичних матеріалів за результатами моніторингових досліджень 

3.Участь у виробленні організаційних рішень по поліпшенню якості освіти в 

університеті.  

 

 



Функції СМЯ: 

 Рекомендує процедури, необхідні для функціонування системи управління 

якістю навчальної і виховної діяльності університету, проводить аналіз їх 

послідовності і взаємодії. 

 Виробляє критерії і методи, необхідні для ефективного функціонування 

системи забезпечення контролю і управління якістю контрольованих освітніх 

процесів. 

 Аналізує стан системи забезпечення управління якістю і ефективність 

заходів по постійному її вдосконаленню зі збереженням її цілісності при плануванні 

і впровадженні змін. 

 Рекомендує, впроваджує і підтримує в робочому стані процеси, потрібні 

системою управління якістю. 

 Формує і доводить до ректора, першого проректора і Вченої Ради 

інформаційно-аналітичні звіти про функціонування системи управління якістю і 

необхідності її вдосконалення. 

 Здійснює збір і обробку результатів аудитів для аналізу системи управління 

якістю. 

 Здійснює збір і обробку даних про статус попереджуючих і коригуючих дій. 

 Здійснює збір інформації про ресурсне і інформаційне забезпечення якості 

освіти від підрозділів університету. 

 
 


