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Основні документи
Положення про організацію освітнього процесу 

в МНУ імені В.О. Сухомлинського
Положення про визначення системи та 

процедури внутрішнього забезпечення якості 
вищої освіти у МНУ імені В.О. Сухомлинського

Положення про Центр моніторингу якості освіти 
МНУ імені В.О. Сухомлинського

Положення про незалежні комплексні тести для 
перевірки сформованості професійних 
компетентностей студентів МНУ імені 
В.О. Сухомлинського

Положення про внутрішню агенцію із 
забезпечення якості вищої освіти в МНУ імені 
В.О. Сухомлинського.

План роботи Центру моніторингу якості освіти 
та плани роботи внутрішніх агенцій навчальних 
структурних підрозділів із забезпечення якості 
вищої освіти

та багато інших.



Основні завдання забезпечення 
якості освіти 

• забезпечення якості освітніх програм, 
якості викладання та оцінювання, якості 
результатів навчання, якості студентської 
роботи;

• моніторинг організації навчального 
процесу;

• контроль забезпечення кадрових, 
фінансових, інформаційних, наукових та 
навчально-методичних ресурсів;

• регламентація та контроль освітньої 
діяльності з якості підготовки майбутніх 
фахівців на всіх етапах навчання.



Процедури і заходи
• удосконалення планування 

освітньої діяльності: 
затвердження, моніторинг і 
періодичний перегляд освітніх 
програм, навчально-методичних 
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;



Процедури і заходи
• 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 змісту навчальних 
та робочих програм, навчальних 
методичних посібників, 
студентських робіт, пакетів 
тестових завдань;



Процедури і заходи

• інтенсифікація самостійної роботи 
студентів та її регулярний 
контроль і оцінювання;

•  наукова робота викладацького 
складу, участь у наукових 
дослідженнях, грантових 
програмах, проведення наукових 
гуртків, вітчизняне та закордонне 
стажування, участь у різного 
рівня конференціях, наукова 
робота зі студентами;



Процедури і заходи

• залучення студентів до участі у 
наукових дослідженнях та 
міжнародних, всеукраїнських, 
регіональних, університетських 
конкурсах студентських наукових 
робіт, турнірах, олімпіадах тощо.

• моніторинг наявності необхідних 
ресурсів для організації 
освітнього процесу та підтримки 
здобувачів вищої освіти;

• розвиток сайтів навчальних 
структурних підрозділів;



Процедури і заходи

• забезпечення функціонування 
ефективної системи запобігання 
та виявлення академічного 
плагіату у наукових працях 
здобувачів вищої освіти;

• впровадження інноваційних 
технологій під час викладання 
навчальних дисциплін. 



Результати
• розроблено Комплексні тестові 

завдання для перевірки 
сформованості професійних 
компетентностей студентів та 
визначення рівня залишкових 
знань;

• розроблено пакети тестових 
завдань для проведення 
підсумкового контролю знань 
студентів ;

• оновлено інформаційні пакети 
ECTS згідно до нових вимог;



Результати
• Розроблено і заповнено шаблон 

рейтингових відомостей для 
кожної навчальної групи 
університету (оновлюється кожні 
два місяці);

• розраховано Критерії оцінювання 
діяльності у 2016 щодо 
забезпечення якості освіти;

• надано звіти про роботу 
внутрішніх агенцій у 2016-2017 
н.р.



Дякую за увагу!
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