ДО ЗВІТУ
Центр моніторингу якості освіти
На початку 2017 року Центром моніторингу започатковано створення бази
питань комплексних тестів для перевірки сформованості професійних
компетентностей у студентів 2-4 курсів Миколаївського національного університету
імені В.О. Сухомлинського. База завдань створена для кожної спеціальності для 2, 3
і 4 курсу.
У листопаді 2017 року пакети комплексних тестів для відповідних
спеціальностей і курсів завантажено у систему тестування та проведено 1 сесію
комплексного тестування. У період 20.11.2017р.-4.12.2017р. тестування пройшли 57
студентських груп (приблизно 1200 студентів). Отримані дані дають змогу
проаналізувати навченість студентів з дисциплін професійного циклу та зробити
певні висновки.
За ініціативи Центру моніторингу якості освіти по кожній студентській групі
ведеться облік успішності кожного студента на протязі його навчання в
університеті, що відображається у електронних рейтингових відомостях. В них є
дані про результати ЗНО, нульового критерію, ректорських контрольних робіт та
сесійного контролю.
В червні 2017року підготовлено загальний звіт по всім навчальним
структурним підрозділам про їх заходи та результати діяльності внутрішніх агенцій
з якості освіти за напрямками: моніторинг освітніх програм; моніторинг навчальнометодичних матеріалів; забезпечення якісного контингенту здобувачів вищої освіти
шляхом організації профорієнтаційної роботи; залучення випускників та
роботодавців до перегляду змісту навчання зі спеціальних дисциплін та корекція і
уточнення програм практик; опитування студентів та роботодавців щодо рівня їх
задоволеності наповненням та якістю існуючих в університеті освітніх програм,
порівняння змісту освітніх програм з аналогічними програмами закордонних та
вітчизняних ВНЗ, внутрішнє та зовнішнє рецензування програм, посібників,
студентських робіт, тощо; інтенсифікація самостійної роботи студентів та її
регулярний контроль і оцінювання; розвиток сайтів навчальних структурних
підрозділів; забезпечення функціонування ефективної системи запобігання та
виявлення академічного плагіату у наукових працях здобувачів вищої освіти;
впровадження інноваційних технологій під час викладання навчальних дисциплін.
Центр моніторингу сприяв оновленню та оприлюдненню інформаційних
пакетів ECTS всіма спеціальностями університету згідно до нових норм за наданим
зразком.
У 2017-2018н.р. ініційовано проведення анкетування студентів щодо їх
задоволеності освітніми програмами обраної спеціальності та самоаналіз освітніх
програм спеціальностей для першого бакалаврського рівня.
Щороку, починаючи з 2014року, проводиться розрахунок критеріїв
оцінювання діяльності щодо забезпечення якості освіти у розрізі спеціальностей.
Результати розрахунків враховуються під час складання плану діяльності
внутрішніх агенцій та в їх підсумкових звітах.
Протягом року для голів внутрішніх агенцій, уповноважених представників
спеціальностей та навчально-педагогічного персоналу університету проводяться
семінари та консультації з поточних питань забезпечення якості освіти в
університеті.
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