ЗАГАЛЬНІ ЗАСАДИ
СЕКТОРУ МОНІТОРИНГУ ЯКОСТІ ОСВІТИ,
ЙОГО СТРУКТУРА, МЕТА, ЗАВДАННЯ,
ФУНКЦІЇ ТА ПРИНЦИПИ ДІЯЛЬНОСТІ

ЗАВДАННЯ

Інформаційне забезпечення аналізу і прогнозування стану та перспектив
розвитку вищої медичної освіти, прийняття управлінських рішень

Участь у розробці перспективних планів розвитку академії

МЕТА

Організація і проведення моніторингу з питань задоволеності
студентів навчальним процесом в академії, мотивації студентів до
навчання, соціальної та професійної зрілості студентів, соціальнопсихологічної адаптації до сучасних умов навчально-виховного
процесу

Розширення кола проблем з питань моніторингу якості освітньої
діяльності та якості освіти, аналіз, синтез, поширення інформації
щодо моніторингових досліджень у системі вищої медичної освіти

проведення внутрішнього моніторингу (у
вигляді самоаналізу та самооцінки) якості
освітньої діяльності академії та якості освіти

Вивчення і впровадження передового досвіду щодо функціонування
системи внутрішнього моніторингу якості освітньої діяльності та
якості освіти інших вищих навчальних закладів

Контроль за здійсненням заходів, необхідних для усунення
виявлених порушень і недоліків

Підготовка та внесення пропозицій щодо усунення негативних
явищ, виявлених під час моніторингу, а також поширення
позитивних тенденцій у роботі структурних підрозділів

Підготовка звітів про результати моніторингу якості освітньої
діяльності та якості освіти за певний період

ОБ’ЄКТ

Надання методичної та консультативної допомоги структурним
підрозділам академії з питань діагностики, оцінки та моніторингу
якості знань студентів

якість навчальних досягнень студентів;
результати діяльності науковопедагогічних і педагогічних працівників

Вивчення та узагальнення стану проведення внутрішнього
моніторингу якості знань студентів, змін її кількісних і якісних
показників на факультетах академії, відповідності якості знань,
умінь, навичок, компетентностей студентів освітнім стандартам

Розробка й удосконалення діагностичного інструментарію, показників моніторингу якості освітньої діяльності та якості освіти в
академії

Науково-методичне, організаційно-методичне та організаційне забезпечення моніторингу якості знань, умінь, навичок, компетентностей
студентів

Систематичний збір, обробка і аналіз результатів навчальної
діяльності студентів і діяльності науково-педагогічних працівників
академії

Контроль за дотриманням кафедрами, факультетами та іншими структурними підрозділами академії законодавчих і нормативних документів
щодо змісту освіти, планування та організації освітнього процесу й
упровадження їх в освітню діяльність академії

СИСТЕМА МОНІТОРИНГУ ЯКІСТІ ОСВІТИ У ВДНЗУ «УМСА»
CУБ’ЄКТ

особи, які проводять оцінку та моніторингові дослідження організації й
управління освітнім процесом в академії

Залучення зовнішніх екзаменаторів
Повторне оцінювання знань студентів
Моніторинг провадження освітньої діяльності
Контроль за виконанням ліцензійних умов щодо провадження освітньої
діяльності (кадрових, технологічних, організаційних)
Зовнішнє забезпечення
контролю та якості освіти

Розробка освітніх програм з урахуванням вимог бенефіціарів: студентів,
роботодавців
Оновлення структури спеціальностей
Розроблення нормативно-методичного забезпечення якості
освітньої діяльності

Ліцензування освітньої діяльності
Статистичні спостереження за
результатами проведення
освітньої діяльності
Вітчизняне та зарубіжне рейтингування
Незалежне оцінювання результатів
навчання здобувачів вищої освіти
Акредитація освітніх програм
Державне інспектування

Система забезпечення
якості освітньої
діяльності
ВДНЗУ «УМСА»

Моніторинг рівня сформованості професійної
компетентності здобувачів вищої освіти
Виявлення та запобігання академічного плагіату
Забезпечення прозорості результатів діяльності
академії (адміністративної, освітньої, наукової)
Моніторинг та періодичний перегляд освітніх
програм

Внутрішнє забезпечення
контролю та якості освіти

Структура системи зовнішнього та внутрішнього забезпечення якості вищої освіти

Основні джерела інформації для оцінки якості освіти у ВДНЗУ «УМСА»
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СЕКТОР МОНІТОРИНГУ ЯКОСТІ ОСВІТИ
ВДНЗУ «УМСА»

Оцінка організації факультетами навчальної,
науково-методичної, навчально-методичної,
організаційно-методичної кадрової та інших видів
роботи щодо забезпечення якості освіти

результати
студентських
олімпіад і
конкурсів

інших моніторингових
досліджень

об’єктивність одержання й обробки
інформації, що передбачає максимальне
виключення суб’єктивних оцінок,
урахування всіх результатів, створення
для всіх учасників рівних умов у процесі
збору первинної інформації

перспективність запланованих моніторингових
досліджень, їх спрямованість на розв’язання
актуальних завдань
розвитку суспільства

безперервність і
тривалість спостережень
за якістю освітньої
діяльності та якості
освіти в академії

узгодження нормативноправового, організаційного та
науково-методичного
забезпечення його складових

гуманістичну спрямованість
моніторингу у вигляді створення
сприятливих умов, позитивного
мікроклімату, довіри та поваги до
особистості

Принципи

СЕКТОРУ МОНІТОРИНГУ ЯКОСТІ ОСВІТИ
Принципи

комплексність обстеження різноманітних
аспектів моніторингу якості освітньої
діяльності та якості освіти в академії,
обробки й аналізу здобутих результатів

своєчасність отримання,
обробки й використання
отриманої інформації

відкритість і
оперативність доведення
результатів здійснених
досліджень керівництву
академії, керівникам
структурних підрозділів,
студентам, а також іншим
зацікавленим сторонам

рефлективність у вигляді аналізу
результатів моніторингових досліджень на
всіх рівнях, самооцінки і самоконтролю з
боку всіх суб’єктів моніторингу

