
Звіт 
про роботу центру моніторингу якості освіти 

за 2019-2020 н.р. 
Згідно з планом роботи центру моніторингу якості освіти на 2019-2020 н.р. 

проведено інструктивно-методичний семінар з питань моніторингу якості освіти в 
Університеті. Деканами та гарантами ОП надані пропозиції для покращення якості 
освітньої діяльності в Університеті, проведено порівняльний аналіз  критеріїв 
оцінювання діяльності щодо забезпечення якості освіти у розрізі спеціальності. 

У жовтні місяці проведено анкетування першого курсу на предмет адаптації 
до навчання та аналіз нульового контролю якості знань студентів з фахових 
дисциплін.  

Протягом року центром моніторингу якості освіти за підтримки прес-центру 
університету та структурних підрозділів проводить моніторинг актуальної 
інформації про структурні підрозділи та інформаційне забезпечення вкладок 
кафедр факультетів на їх сторінках на веб-ресурсі університету та на особистих 
веб-ресурсах структурних підрозділів. Центром надається методичні рекомендації 
та проводяться систематично семінари про важливість наявності актуальної 
інформації про спеціальності Університету на веб сторінках у мережі Інтернет. 

У листопаді місяці деканатами та кафедрами університету проведені 
ректорські контрольні роботи у вигляді комплексних тестів для виявлення рівня 
сформованості набутих компетентностей. 

У лютому та червні місяці за допомогою навчального відділу проведено 
моніторинг та аналіз результатів набутих знань студентів під час навчання за 
результатами заліково-екзамінаційних сесій. 

Протягом року центром моніторингу якості освіти опрацьовуються 
документи, література та статі щодо моніторингу якості вищої освіти в Україні та 
у світі. 

Систематично відбувається вибірковий моніторинг діяльності 
спеціальностей та роботи структурних підрозділів щодо забезпечення якості вищої 
освіти. Підготовлюються проекти наказів та розпоряджень щодо моніторингу 
якості освіти в МНУ імені В.О. Сухомлинського.  

Протягом 2019-2020 н.р. у співпраці з відділом ліцензування та акредитації, 
за участю деканів та гарантів освітніх програм проводиться активна підготовка 
матеріалів до акредитаційної експертизи в 2020-2021 н.р. Розробляються відомості 
самоаналізу освітніх програм. Відділом ліцензування та акредитації проведено 
низку  тренінгів з методики заповнення форми відомостей про самооцінювання 
освітніх програм. Відвідувалися  семінари  про «Силабус» та «Відомості 
самооцінювання». 

У жовтні 2019 р. та у лютому 2020 р. були відвідані засідання круглих столів 
у м. Херсоні про нові процедури акредитації освітніх програм» та «Внутрішнє 
забезпечення якості освіти в ЗВО». 

 


