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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 
 

1.1. Центр моніторингу якості освіти (далі Центр) Відокремленого 

структурного підрозділу «Нікопольський фаховий коледж Українського 

державного університету науки і технологій» (далі - коледж) є 

загальноколеджним структурним підрозділом і створюється наказом директора. 

1.2. Головним завданням Центру є організація проведення 

цілеспрямованого моніторингу і сприяння на його основі підвищенню якості 

підготовки фахівців в галузі освіти за рахунок розроблення відповідної 

технології. 

1.3. У своїй діяльності Центр керується чинним законодавством України 

відповідно до Закону України “Про вищу освіту”, нормативних документів 

лабораторії моніторингу якості підготовки фахівців з вищою освітою при МОН 

України, Положення про Український центр оцінювання якості освіти, наказів та 

інструктивних листів МОН України, Положення про організацію навчального 

процесу у вищих навчальних закладах, Державного стандарту України  /ISO 

9001/ – /2000 JДТ, вимог Болонського процесу, статуту та Концепції розвитку 

університету, наказів та розпоряджень директора, та цим Положенням. 

1.4. Центр моніторингу якості освіти підпорядкований безпосередньо 

директору коледжу. 

1.5. 3а погодженням з директором  коледжу Центр може виконувати на 

господарсько-договірній основі роботи, що відповідають напрямам його 

діяльності, і виконання яких не суперечить чинному законодавству, 

«Положенню про ВСП «НФК УДУНТ» та цьому Положенню, залучати до цих 

робіт юридичних і фізичних осіб, створювати тимчасові творчі колективи. 

1.6. Дане положення визначає: 

- завдання, структуру, напрями діяльності Центру експертизи та 

моніторингу якості освіти (далі Центр); 

- функціонування структурних підрозділів Центру в організації та 

проведенні експертизи і моніторингу управління якістю освіти; 

- процедуру, технології, оцінки якості освіти; 

- координацію наукових досліджень в університеті за відповідною  

тематикою.  
 

2. ЗАВДАННЯ І ОСНОВНІ НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ ЦЕНТРУ 
 

2.1. Основними завданнями Центру є організація і здійснення 

методичного керівництва різними видами робіт, пов'язаними з проведенням 

моніторингу і забезпеченням якості підготовки фахівців у ВСП «НФК УДУНТ», 

за такими напрямами: 

2.1.1. Розроблення методології і методики моніторингу та забезпечення 

якості освіти. 

2.1.2. Дослідження науково-методичного забезпечення з метою 

оптимізації змісту освіти, обсягу навчального матеріалу для зменшення 

аудиторного навантаження студентів з акцентом на самостійну роботу, посилення 

практичної підготовки; приведення його в цілому у відповідність до вимог 

роботодавців. 



2.1.3. Спостереження за навчальним процесом (проведення відкритих 

занять, контрольне відвідування керівництвом усіх рівнів, взаємовідвідування), 

метою якого є визначення шляхів його інтенсифікації, зокрема за рахунок 

підвищення рівня його організації, використання новітніх освітніх технологій, 

впровадження результатів творчо-пошукових та науково-дослідницьких робіт, 

активізації пізнавальної діяльності студентів, підвищення рівня кваліфікації 

викладачів, більш ефективного використання навчальних, кадрових, 

матеріальних і технічних ресурсів. 

2.1.4. Розроблення пакетів контрольних завдань, тестів, оцінювання 

навчальних досягнень та проведення інших форм атестації абітурієнтів, 

студентів і випускників. 

2.1.5. Соціальний моніторинг, метою якого є дослідження сучасного стану 

регіонального освітнього середовища, вивчення попиту на освітні послуги, які 

пропонує ВСП «НФК УДУНТ», визначення рівня задоволення якістю освіти 

випускниками і роботодавцями, вирішення питань профорієнтації та 

працевлаштування випускників тощо. 

2.1.6. Дослідження матеріалів моніторингу і проектування системи 

управління якістю освіти. 
 

3. СТРУКТУРА І УПРАВЛІННЯ ЦЕНТРОМ 
 

3.1. Структура Центру, його штатний розпис та кошторис видатків 

затверджується директор коледжу. В структурі Центру передбачаються такі 

спеціалісти: 

- спеціаліст з  проектування системи управління якістю педагогічної 

освіти. 

- спеціаліст з соціального моніторингу 

- спеціаліст з оцінювання навчальних досягнень 

- спеціаліст зі  змісту педагогічної освіти 

- спеціаліст з освітніх технологій 

3.2. Функціональні обов'язки штатного персоналу Центру:  

- розробка нормативно-методичного забезпечення системи контролю 

якості освіти; 

- експертиза та моніторинг визначення показників та чинників 

забезпечення якості освіти; 

- розробка експертних схем аналізу навчальних планів, освітніх програм і 

характеристик на предмет їх відповідності державним стандартам; 

- організація і проведення анкетування студентів і викладачів з питань 

якості освіти; 

- розробка та апробування системи комплексного рейтингування 

викладачів Нікопольського фахового коледжу УДУНТ (програма діагностики 

науково-методичного забезпечення викладання навчальної дисципліни, 

методика діагностики науково-педагогічної діяльності викладачів, орієнтовні 

норми контролю та критерії якості викладання, орієнтовна схема аналізу 

відвіданого заняття, методика діагностики “Викладач очима студентів”, 

“Рейтинг викладача” (думка колег), схема самоаналізу діяльності викладача; 



- розробка методик самодіагностики успішності студентів (за 

результатами тестування, атестації, виконання індивідуального плану,  занять з 

тієї чи іншої дисципліни, самостійної роботи тощо); 

- розробка орієнтовної схеми-графіку внутрішньоколеджного контролю;  

- розробка рекомендацій для прийняття управлінських рішень за 

результатами аналізу якості освіти; 

- підготовка пропозицій щодо формування планів видань (придбань) 

наукової, навчальної та методичної літератури на основі аналізу науково-

методичного забезпечення якості освіти; 

- підготовка і проведення науково-практичних, навчально-методичних 

конференцій, семінарів та видання матеріалів доповідей; 

- підготовка матеріалів, критеріїв оцінювання діяльності  коледжу щодо 

участі в конкурсах рейтингу структурних підрозділів УДУНТ; 

- підготовка і участь у процедурах самоаналізу та комплексної оцінки 

діяльності коледжу;  

- участь у виконанні науково-дослідних проектів за відповідною  

тематикою; 

- підготовка щорічного звіту за підсумками роботи Центру; 

- вивчення та узагальнення досвіду інших ВНЗ І р.а. щодо діяльності 

експертних служб та моніторингових досліджень; 

- взаємодія та співпраця з провідними ВНЗ, МОН України, відділами 

управління якістю освіти; 

- проведення соціологічних досліджень, анкетування, опитування, 

соціометрії та соціально-психологічних досліджень щодо конструктивних, 

гуманних відносин у колективі; 

- наукові розвідки щодо перспектив розвитку вищої освіти і педагогічна 

експертиза навчально-виховної діяльності університету в контексті стратегій 

розвитку вищої школи; 

- розробка та впровадження технологій стандартизованого тестування 

якості навчання. 

3.3. Безпосереднє керівництво Центром здійснює заступник директора з 

навчально-методичної роботи, який організовує роботу Центру і несе 

відповідальність за виконання покладених на Центр завдань. 
 

4. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО ПОЛОЖЕННЯ 
 

4.1. Зміни та доповнення до цього вносяться педагогічною радою ВСП 

«НФК УДУНТ» відповідно до чинного законодавства України. 
 

5. РЕОРГАНІЗАЦІЯ І ЛІКВІДАЦІЯ ЦЕНТРУ 
 

5.1. Реорганізація або ліквідація Центру здійснюється за рішенням 

Педагогічної ради ВСП «НФК УДУНТ» відповідно до чинного законодавства 

України. 
 


