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1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Положення про моніторинг якості освіти та освітньої діяльності у 

Криворізькому національному університеті (далі -  Положення) розроблено 

відповідно до вимог Закону України «Про вишу освіту» (Відомості 

Верховної Ради (ВВР), Редакція від 25.07.2018. -  Розділ V ст. 16), 

ґрунтується на принципах, викладених у ДСТУ 180 9001:2009. Система 

управління якістю. Вимоги. Національний стандарт України.

1.2. Це положення регламентує процедуру та форми проведення 

моніторингу якості освітнього процесу у Криворізькому національному 

університеті.

1.3. у  Положенні застосовуються поняття в таких значеннях:

-  якість освіти -  комплекс характеристик освітнього процесу, що 

визначають послідовне та практично ефективне формування компетентності 

та професійної свідомості. Це певний рівень знань і вмінь розумового, 

фізичного й морального розвитку, якого досягли випускники закладу вищої 

освіти відповідно до запланованих цілей навчання й виховання, що виражає 

ступінь відповідності освітнім^ стандартам, професійним стандартам, 

державним вимогам і (або) потребам фізичної або юридичної особи, в 

інтересах якої здійснюється освітня діяльність, зокрема ступінь досягнення 

запланованих результатів освітньої програми;

-  моніторинг якості освіти -  планове систематичне спостереження, 

вимірювання, оцінювання, аналіз і прогноз у сфері якості середньої 

професійної та вищої освіти;

-  моніторинг якості освітнього процесу -  це відстеження, діагностика, 

прогнозування результатів діяльності учасників освітнього процесу.

1.4. Моніторинг здійснюється Центром забезпечення якості вищої 

освіти відповідно до нормативно-правових документів університету та цього 

Положення.



2.1. Метою моніторингу якості освіти є отримання об'єктивної 

інформації про досягнення основних показників визначення та оцінювання 

факторів, виявлення змін, що впливають на якість освіти в університеті, а 

також безперервного системного аналізу стану та підтримки показників його 

розвитку, що відповідають вимогам Міністерства освіти і науки України.

2.2. Завданнями моніторингу якості освіти є:

-  організаційне і методичне забезпечення збору, обробки, зберігання 

інформації про стан і динаміку показників якості освіти;

-  технологічна і технічна підтримка збору, обробки, зберігання 

інформації про стан і динаміку якості освіти в університеті;

-  проведення порівняльного аналізу та аналізу факторів, що впливають 

на динаміку якості освіти;

-  своєчасне виявлення змін, що відбуваються в освітньому процесі; 

чинників, що сприяють цьому;

-  здійснення прогнозування розвитку найважливіших процесів на рівні 

структурного підрозділу;

-  попередження негативних тенденцій в організації освітнього процесу;

-  оформлення та подання інформації: стан і динаміка якості освіти.

З ОБ’ЄКТИ МОНІТОРИНГУ

Об’єктами моніторингу є:

-  навчальне середовище (контингент студентів, його диференціація, 

кадрове забезпечення);

-  навчальний процес (навчально-методичне забезпечення, аналіз 

вхідного, поточного, модульного, підсумкового контролю);

-  якість та результативність науково-педагогічної діяльності 

викладацького складу.



4.1. Моніторинг здійснюється за різними напрямами з урахуванням 

цілей, рівня проведення й функцій обстежуваного об'єкта.

Періодичність і види моніторингових досліджень якості освіти 

визначаються наказом ректора, в якому визначаються перелік показників, 

терміни, форми і процедури подання даних, а також призначаються 

відповідальні особи за надання інформації.

До основних напрямів моніторингу належать:

-  реалізація державної політики у сфері вищої освіти, контроль за 

дотриманням кафедрами, факультетами університету законодавчих актів та 

нормативно-правових документів системи вищої освіти;

-  забезпеченість навчального процесу;

-  рівень навчальних досягнень у розрізі окремих студентів, групи, 

курсу, факультетів;

-  вивчення та узагальнення стану організації навчальної та методичної 

роботи факультетів та кафедр університету;

-  вивчення стану відповідності навчальних та робочих навчальних 

програм нормативних та вибіркових дисциплін установленим нормам;

-  організація управлінської діяльності;

-  організація та проведення ректорських контрольних робіт на 

факультетах університету;

-  підведення підсумків екзаменаційних сесій.

4.2. Моніторинг якості вищої освіти (організований згідно з обраними 

напрямами) використовує різні види вимірювань: педагогічні, дидактичні, 

соціологічні, психологічні, статистичні тощо.

Моніторинг може проводитись як комплексна перевірка факультету (не 

рідше 1 разу на 5 років). Аналіз діяльності факультету обговорюється на 

Вченій раді університету. За результатами перевірки вживаються заходи 

щодо усунення недоліків та зазначаються терміни їх реалізації.



Для комплексної перевірки факультету наказом ректора створюється 

комісія, до складу якої входять науково-педагогічні працівники інших 

факультетів, представники центру забезпечення якості виш,ої освіти, 

навчально-методичного відділу, наукової частини, студентського 

самоврядування.

Моніторинг якості освітнього процесу на факультеті (спеціальності) 

включає аналіз:

-  якості навчальних планів (забезпечення компетентності здобувачів 

виш,ої освіти, наявність дисциплін, ш,о відображають останні досягнення 

науки тощо);

-  розкладу занять та консультацій (тижневе навантаження студентів та 

викладачів, чіткість розкладів тощо);

-  якості навчальних занять (активні/інноваційні методи навчання, 

науковість і доступність, системність і послідовність, проблемні лекції, 

активність студентів на семінарах та практичних заняттях тощо);

-  стану організації практики (методичне забезпечення, рівень 

керівництва, оформлення документації, організація захисту, узагальнення 

результатів тощо);

-  рівня успішності студентів;

-  стану організації самостійної роботи студентів (методичне 

забезпечення дисциплін, рекомендації до написання курсових і 

кваліфікаційних робіт (проектів), контроль за самостійною роботою 

студентів тощо);

-  методичного забезпечення підготовки та проведення державних 

екзаменів;

-  роботи екзаменаційних комісій;

-  рівня підготовки здобувачів вищої освіти;

-  стану реалізації зауважень екзаменаційних комісій;

-  стану наукової роботи студентів;

-  стану наукової роботи викладачів;
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-  стану кадрового забезпечення освітнього процесу;

-  стану матеріально-технічної бази (аудиторний фонд, технічні засоби 

навчання, забезпечення літературою);

-  результатів студентських олімпіад.

4.3. Складовою частиною моніторингу є контроль якості знань, який 

включає:

1. Самоконтроль (питання для самоконтролю містяться в робочій 

програмі дисципліни).

2. Кафедральний контроль:

-  відвідування занять викладачів завідувачем кафедри;

-  відкриті лекції, семінарські, практичні, лабораторні заняття: аналіз та 

обговорення інновацій.

3. Факультетський контроль:

-  відвідування занять деканом та заступником декана факультету;

-  відкриті заняття та їх обговорення на кафедрі;

-  деканські контрольні роботи.

4. Ректорський контроль:

-  відвідування занять ректором, проректорами з науково-педагогічної 

роботи;

-  проведення ректорських контрольних робіт.

4.4. В освітньому процесі університету використовуються такі види 

контролю: вхідний, поточний, модульний, підсумковий та відстрочений.

Вхідний контроль проводиться перед вивченням нового курсу з метою 

визначення рівня підготовки студентів з дисциплін, що забезпечують цей 

курс. Вхідний контроль проводиться на першому занятті за завданнями, що 

відповідають програмі попередньої дисципліни. Результати контролю 

аналізуються на засіданнях кафедри. За результатами вхідного контролю 

розробляються заходи з надання індивідуальної допомоги, коригування 

освітнього процесу. Доцільно проводити вхідний контроль також на 

першому курсі.



Поточний контроль проводиться науково-педагогічними працівниками 

на всіх видах аудиторних занять. Основна мета поточного контролю -  

забезпечення зворотного зв’язку між науково-педагогічним працівником та 

студентами. Інформація, одержана при поточному контролі, 

використовується як науково-педагогічним працівником -  для коригування 

методів і засобів навчання, так і студентами -  для планування самостійної 

роботи. Поточний контроль може проводитися у формі усного опитування 

або письмового експрес-контролю на практичних заняттях і лекціях, у формі 

колоквіуму, виступів студентів під час обговорення питань на практичних 

заняттях, у формі комп’ютерного тестування тощо. Форми проведення 

поточного контролю та критерії оцінювання рівня знань визначаються 

відповідною кафедрою. Результати поточного контролю (поточна 

успішність) є важливою інформацією для визначення модульної оцінки.

Ректорські контрольні роботи є формою поточного контролю. 

Результати оцінювання ректорських контрольних робіт можуть бути 

зараховані як результати контролю знань із відповідного модуля. Декан 

факультету визначає дисципліни, з яких виконуються ректорські контрольні 

роботи, та узгоджує їх перелік з начальником навчально-методичного 

відділу. Ректорські контрольні роботи виконуються у навчальний час. Графік 

проведення ректорських контрольних робіт складається навчально- 

методичним відділом за поданням факультетів і затверджується 

проректором. Студенти, не пізніше ніж за тиждень, повинні бути 

ознайомлені з графіком проведення ректорських контрольних робіт і 

прикладами завдань попередніх років. Всі матеріали для ректорських 

контрольних робіт затверджуються на засіданнях кафедри. Зміст, обсяг, 

структура та форма контрольної роботи визначається кафедрою. Роботи 

виконуються на аркушах зі штампом факультету або на спеціальних бланках. 

Норма часу на проведення ректорської контрольної роботи складає до 2-х 

академічних годин. Ректорська контрольна робота вважається виконаною, 

якщо на ній були присутні не менше 80% студентів. У іншому випадку



результати роботи анулюються і призначається повторна контрольна робота. 

Перевірку всіх контрольних робіт здійснює за дорученням кафедри один 

науково-педагогічний працівник. Результати ректорських контрольних робіт 

аналізуються кафедрою та навчально-методичним відділом. Начальник 

навчально-методичного відділу доповідає про їх результати на засіданні 

ректорату. Виконані ректорські контрольні роботи, завдання до них, зразки 

відповідей та критерії оцінювання зберігаються на кафедрі протягом одного 

року.

Відстрочений контроль, або контроль міцності знань, проводиться 

через певний час після вивчення дисципліни. Цей вид контролю не впливає 

на результативність (оцінку) навчання студента і проводиться вибірково для 

вивчення стійкості засвоєних знань студентами, контролю якості освітнього 

процесу та удосконалення критеріїв оцінювання навчальних здобутків 

студентів. Відстрочений контроль із певної навчальної дисципліни у формі 

«зрізу знань» проводиться за розпорядженням ректора (проректора з 

науково-педагогічної роботи), яким визначається персональний склад 

відповідної комісії. Групи, в яких проводяться «зрізи знань», визначаються 

розпорядженням проректора. В одній групі «зріз знань» проводиться не 

більше, ніж з двох дисциплін. «Зрізи знань» проводяться у позанавчальний 

час за екзаменаційними білетами (комплектами завдань підсумкового 

семестрового контролю), ш,о були використані під час семестрового 

контролю. Графік проведення «зрізів знань» складається навчально- 

методичним відділом за поданням факультетів, затверджується проректором 

та доводиться до відома студентів. Факультет надає до навчально- 

методичного відділу комплекти матеріалів для «зрізу знань». Роботи 

виконуються на аркушах зі штампом факультету або на спеціальних бланках. 

На проведення «зрізу знань» відводиться такий же час, як на виконання 

письмового завдання підсумкового семестрового контролю. Перевірку робіт 

здійснює науково-педагогічний працівник, який виставляв з цієї дисципліни

екзаменаційні оцінки. Оцінки виставляються в балах відповідно до
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затвердженої кафедрою системи оцінювання підсумкового контролю. 

Результати «зрізу знань» аналізуються на засіданнях кафедр і вчених рад 

факультетів.

5 ЕТАПИ МОНІТОРИНГУ ЯКОСТІ ОСВІТИ В УНІВЕРСИТЕТІ

Перший етап -  нормативно-інсталяційний:

-  розробка локальних актів, які супроводжують моніторинг;

-  визначення цілей і завдань моніторингу;

-  визначення основних показників та критеріїв;

-  вибір способу встановлення реальних досягнень обстежуваного 

об'єкта, вибір інструментарію.

Другий етап -  інформаційно-діагностичний, передбачає збір інформації 

згідно з переліком показників за допомогою підібраних методик 

(спостереження, інтерв'ювання, усних і письмових опитувань, вивчення 

директивних, нормативних, інструктивних, методичних та інших питань).

Третій етап -  аналітичний, передбачає аналіз результатів проведеної 

роботи, оцінювання стану об'єкта моніторингу, зіставлення його з 

нормативними показниками, встановлення причини відхилень на основі 

логічного аналізу, розробку стратегії розвиваючої діяльності.

Четвертий етап -  підсумково-прогностичний (завершальний):

-  оцінювання стану об'єкта моніторингу за допомогою різноманітних 

діагностичних прийомів;

-  зіставлення отриманих результатів із початковими;

-  висновки про відповідність обраних цілей і завдань моніторингу 

отриманими результатами діяльності;

-  визначення ефективності проведеної роботи на основі логічного 

аналізу.

Термін надання результатів аналізу -  сім робочих днів після 

завершення чергового моніторингу.



За підсумками аналізу отриманих даних моніторингу формуються 

довідково-аналітичні матеріали.

За результатами моніторингу якості освіти розробляються 

рекомендації, приймаються управлінські рішення, здійснюється планування і 

прогнозування розвитку університету та окремих його напрямів.

Отримана під час моніторингу інформація має відповідати таким 

вимогам:

-  об'єктивність (відображення реального стану справ);

-  точність (мінімальність у похибках вимірювань);

-  повнота (оптимальність джерел інформації);

-  достатність (прийняття обґрунтованих рішень);

-  оперативність (своєчасність інформації);

-  доступність (реальність вирішуваних проблем).

6 ОРГАНІЗАЦІЯ Й УПРАВЛІННЯ МОНІТОРИНГОМ

Особи, ш,о здійснюють моніторинг, несуть персональну

відповідальність за достовірність і об'єктивність наданої інформації.

Особи, які організовують моніторинг, несуть персональну

відповідальність за обробку даних моніторингу, їх аналіз та використання, 

поширення результатів.

З урахуванням змін, ш,о відбуваються у виш,ій освіті, можливий 

перегляд системи показників моніторингу та вдосконалення методів і 

напрямів досліджень.

Моніторинг передбачає широке використання сучасних інформаційних 

технологій на всіх етапах: збирання, обробка, зберігання, використання 

інформації. Зберігання та оперативне використання інформації здійснюється 

за допомогою електронного зв'язку та регулярного поповнення електронних 

баз даних.



7 ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

Система моніторингу якості освіти в університеті включає такі 

показники:

-  виконання Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності та 

Державних вимог до акредитації освітньої діяльності;

-  рівень і якість навчальних досягнень здобувачами вищої освіти, 

зокрема рівень сформованості у здобувачів компетенцій;

-  рівень соціалізації здобувачів: сформованість компетенцій,

соціального досвіду, що дозволяють адаптуватися в соціумі; особисті 

досягнення;

-  рівень розвитку матеріально-технічної бази, зокрема відповідність 

вимогам забезпечення освітнього процесу освітнім програмам системи вищої 

освіти;

-  забезпеченість учасників освітнього процесу навчально- 

методичними матеріалами, довідковою літературою, сучасними джерелами 

інформації, доступом до цифрових (електронних) бібліотек -  електронно- 

бібліотечних систем;

-  кадрове забезпечення освітнього процесу.

8 ДЖЕРЕЛА ДАНИХ ДЛЯ МОНІТОРИНГУ ЯКОСТІ ОСВІТИ

8.1. Результати проведення внутрішніх перевірок.

Внутрішні перевірки структурних підрозділів університету 

здійснюються на підставі наказів (розпоряджень) ректора університету, 

якими визначається мета, терміни, об'єкти перевірки, склад комісії.

Об'єктом перевірки є виконання вимог Національного агентства із 

забезпечення якості вищої освіти до реалізації окремої освітньої програми та 

якість управлінської діяльності: ведення документації, передбаченої

локальними нормативними правовими актами; виконання наказів, 

розпоряджень і вказівок керівництва; успішність із дисциплін кафедр і
11



загалом за освітньою програмою; організація і якість практичного навчання; 

планування, виконання та облік навчальної та навчально-методичної роботи 

тощо.

До початку проведення перевірки в підрозділі проводиться внутрішній 

аудит, встановлюються наявні невідповідності затвердженим вимогам, 

здійснюються коригувальні дії.

Упродовж внутрішньої перевірки комісією вивчаються документи 

структурного підрозділу. До складу комісії входять представники 

відповідних управлінь, відділів за напрямами, що перевіряють діяльність 

структурного підрозділу.

Комісія при проведенні внутрішньої перевірки керується відповідними 

нормативними документами, принципами об'єктивності та професійної 

етики.

За результатами роботи комісії складається аналітична довідка та план 

заходів щодо усунення невідповідностей, виявлених під час перевірки.

Підсумки внутрішніх перевірок розглядаються на засіданнях кафедр. 

Вчених рад факультетів. Вченої ради університету.

8.2. Результати проведення самоаналізу.

Самоаналіз проводиться відповідно до наказу ректора, яким 

визначаються склад комісії, план-графік, відповідальні особи.

При самоаналізі проводиться аналіз за всіма освітніми програми 

університету і виявляється відповідність змісту рівню та якості підготовки 

випускників певної спеціальності щодо відповідності ліцензійним умовам.

Процедура самоаналізу охоплює такі етапи:

-  планування та підготовку робіт по самоаналізу;

-  організація та проведення самоаналізу;

-  узагальнення отриманих результатів, формування звіту на їх основі;

-  розгляд і затвердження звіту на засіданнях Вченої ради університету.

Звіти за результатами самоаналізу розміщуються на офіційному веб-



сайті університету.

8.3. Результати опитувань всіх учасників освітнього процесу.

Опитування здобувачів освіти, викладачів, співробітників, 

роботодавців проводяться анонімно задля визначення ступеня задоволеності 

освітнім процесом (змістом, організацією та якістю навчального процесу), а 

також оцінювання якості викладання навчальних дисциплін і роботи 

викладачів.

Для проведення опитувань використовуються анкети, питання яких 

можуть змінюватися відповідно до поставлених керівництвом університету 

завдань.

Анкетування студентів щодо окремих викладачів проводиться за 

рішенням керівників зацікавлених структурних підрозділів.

За підсумками анкетування готується звіт, представлений керівництву 

університету, факультету, кафедри.

8.4. Відгуки роботодавців.

Визначення вимог і ступеня задоволеності (оцінки) роботодавців 

якістю підготовки випускників вирішується під час проходження практики 

(виробничої, технологічної, науково-педагогічної, переддипломної тощо), а 

також збору і аналізу відгуків роботодавців щодо якості підготовки 

випускників, термін роботи в організації яких становить понад рік після 

закінчення університету.

Відповідно до договорів, укладених з організаціями, підприємствами, 

установами, керівники практики зобов'язані по її завершенню надати відгук 

(виробничу характеристику) на кожного студента, а також на запит 

університету надавати інформацію щодо працевлаштованих в організації 

(підприємстві, установі) студентів, випускників.

Керівники практик від університету проводять аналіз відгуків 

роботодавців за рівнями сформованості компетенцій студентів, 

узагальнюють пропозиції щодо покращення якості підготовки та включають



інформацію до звіту з практики.

Завідувачі кафедр доводять до керівництва інформацію про результати 

формування компетенцій і пропозиції щодо поліпшення якості підготовки.

Аналіз відгуків, підсумки і заходи щодо подальшого вдосконалення 

практик обговорюються на засіданнях кафедр, Вчених рад факультетів. 

Вченої ради університету.

9 ПРАВА ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ УЧАСНИКІВ 

МОНІТОРИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ ЯКОСТІ ОСВІТИ

Суб'єкти навчального процесу університету мають право на 

конфіденційність інформації.

Особи, які здійснюють моніторинг якості освіти, мають право на 

публікацію даних із наукової або науково-методичної метою.

За якість організації та проведення моніторингу, за несвоєчасне і 

недостовірне надання або ненадання даних відповідальність несуть особи, 

призначені наказом ректора університету.

Специфіка моніторингу якості вступної кампанії, моніторингу 

поточного контролю здобувачів освіти, моніторингу залишкових знань 

здобувачів освіти, моніторингу якості випуску здобувачів освіти, 

моніторингу якості організації освітнього процесу; моніторингу 

задоволеності здобувачів освіти якістю освітнього процесу; моніторингу 

професійної активності науково-педагогічних та педагогічних працівників 

подана в Додатках.



1. Моніторинг якості вступної кампанії передбачає оцінку академічної 

підготовленості абітурієнтів, які вступили в університет на навчання за 

освітньою програмою.

2. Моніторинг якості вступної кампанії здійснюється в межах аналізу 

результатів вступних випробувань вступників.

3. Аналіз повинен містити оцінку якості засвоєння екзаменаційного 

матеріалу, динаміки в контексті попередніх років прийому.

4. Результати аналізу є вихідними при оцінюванні академічного 

прогресу вступників вибіркової вступної кампанії.

Оцінювання якості вступної кампанії здійснюється за такими 

критеріями:

-  середній бал здобувачів освіти 1 курсу, зарахованих за результатами 

вступних іспитів (зовнішнього незалежного тестування і комплексного 

тестування вступників);

-  динаміка якісних показників вступної кампанії упродовж двох 

останніх років;

-  чинники, ш,о зумовили характер динаміки;

-  ступінь співвіднесення якісних показників денної та заочної форм 

здобуття впитої освіти;

-  ступінь співвідношення якісних показників у розрізі спеціальностей 

підготовки фахівців;

-  ступінь співвіднесення якісних показників у розрізі факультетів;

-  наявність спеціальностей із високими якісними показниками;

-  наявність спеціальностей із низькими якісними показниками.

Порядок проведення аналізу якості прийому регламентований

документованою процедурою.



ОСВІТИ

1. Моніторинг поточної успішності передбачає оцінювання прогресу 

навчання здобувачів освіти під час проведення практичних занять, 

колоквіумів, самостійної роботи під керівництвом викладача; 

самопідготовки, екзаменів та проходження практики.

2. Спостереження поточного прогресу здобувачів освіти здійснюється 

за допомогою рейтингової системи.

3. Моніторинг поточної успішності здійснюється в межах аналізу 

результатів семестрових сесій і практичних навичок студентів.

4. Аналіз повинен містити результати оцінювання сесійної академічної 

успішності, включаючи динаміку зростання абсолютної успішності та якості 

знань здобувачів освіти у розрізі факультетів, спеціальностей, 

екзаменаційних дисциплін.

5. Аналіз практичних навичок передбачає оцінювання академічного 

прогресу здобувачів освіти, які під час навчання повинні підтвердити 

отримані теоретичні знання на практиці.

Оцінювання поточної успішності здобувачів освіти здійснюється за 

такими критеріям:

-  показник участі здобувачів освіти у період екзаменаційної сесії;

-  показник абсолютної успішності здобувачів освіти;

-  показник якості знань здобувачів освіти;

-  середній бал здобувачів освіти;

-  динаміка якісних сесійних показників упродовж двох останніх років;

-  співвіднесення якісних показників денної й заочної форми здобуття 

освіти;

-  співвіднесення якісних показників у розрізі курсів навчання;

-  співвіднесення якісних показників у розрізі факультетів;



-  наявність спеціальностей і дисциплін із низькими якісними 

показниками;

-  чинники, що зумовили появу спеціальностей і дисциплін із низькими 

якісними показниками.

Порядок проведення аналізу академічних показників успішності 

здобувачів освіти регламентований документованою процедурою.



1. Моніторинг залишкових знань передбачає оцінювання ефективності 

поточного моніторингу успішності здобувачів освіти.

2. Моніторинг залишкових знань здійснюється в межах аналізу 

результатів контрольного зрізу знань студентів передвипускного/випускного 

курсу з дисциплін, ш,о виносяться на зовнішню оцінку навчальних досягнень.

3. Аналіз повинен містити порівняльну оцінку результатів зрізу і 

екзамену, критичних розривів показників та виявляти типові причини 

зниження рівня залишкових знань здобувачів освіти.

Оцінювання залишкових знань здобувачів освіти здійснюється за 

такими критеріями:

-  показник участі здобувачів освіти у комплексному тестуванні;

-  показник рівня залишкових знань здобувачів освіти;

-  показник якості залишкових знань здобувачів освіти;

-  середній бал здобувачів освіти;

-  рівень залишкових знань здобувачів освіти випускного курсу в 

контексті академічної картини попередніх років навчання;

-  динаміка якісних показників контрольних зрізів двох останніх років;

-  співвіднесення якісних показників у розрізі спеціальностей;

-  співвіднесення якісних показників у розрізі термінів навчання;

-  співвіднесення якісних показників у розрізі дисциплін;

-  наявність спеціальностей і дисциплін із низькими якісними 

показниками;

-  чинники, ш,о зумовили появу спеціальностей і дисциплін із низькими 

якісними показниками.

Порядок проведення контрольного зрізу знань здобувачів освіти 

передвипускового/випускового курсу регламентований документованою 

процедурою.



1. Моніторинг якості випуску здобувачів освіти здійснюється в межах 

аналізу результатів державних екзаменів із фахових дисциплін та захисту 

випускних кваліфікаційних робіт.

2. Аналіз повинен містити оцінювання загальної академічної картини 

успішності здобувачів освіти випускного курсу і рівня теоретичної 

підготовки потенційних фахівців.

Оцінювання якості випуску здобувачів освіти здійснюється за такими 

критеріями:

-  показник участі здобувачів освіти в підсумковій атестації;

-  показник позитивних оцінок, отриманих на державному екзамені та 

під час захисту випускової кваліфікаційної роботи;

-  показник відмінних і хороших оцінок, отриманих на державному 

екзамені й під час захисту випускної кваліфікаційної роботи;

-  середній бал державного екзамену та захисту випускної 

кваліфікаційної роботи;

-  співвіднесення якісних показників здобувачів освіти денної й заочної 

форм здобуття освіти;

-  якісні показники підсумкової атестації у контексті академічної 

історії випуску (включаючи якість прийому, якість поточної успішності, 

якість складання зовнішнього оцінювання навчальних досягнень);

-  співвіднесення якісних показників у розрізі факультетів;

-  наявність спеціальностей і дисциплін із низькими якісними 

показниками;

-  наявність незадовільних оцінок із дисциплін за результатами 

підсумкової атестації.

Порядок проведення аналізу якості випуску здобувачів освіти 

регламентований документованою процедурою.



Д о д а т о к  Е

МОНІТОРИНГ ЯКОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ ОСВІТНЬОГО

ПРОЦЕСУ

1. Моніторинг якості організації освітнього процесу передбачає 

оцінювання механізмів реалізації освітніх програм з урахуванням вимог 

державних освітніх стандартів, Закону України «Про вищу освіту» 

(Відомості Верховної Ради (ВВР), Редакція від 25.07.2018. -  Розділ V ст. 16. 

ДСТУ 180 9001:2009. Система управління якістю. Вимоги. Національний 

стандарт України. Положення про організацію освітнього процесу у 

Криворізькому національному університеті.

2. Моніторинг якості організації освітнього процесу здійснюється 

комісією в процесі самооцінки, проведеної факультетами з метою 

проходження ліцензування та акредитації. Результати моніторингу 

відображаються у звітах самоаналізу / самооцінці освітніх програм у ЗВО.

Оцінювання забезпеченості спеціальності здійснюється за такими 

критеріями:

-  відповідність кадрового складу, що забезпечує освітню програму 

(спеціальність), ліцензійним вимогам;

-  відповідність академічної спрямованості дисциплін кваліфікаційним 

характеристикам викладацького складу, які забезпечують реалізацію 

навчального плану;

-  відповідність ліцензійним вимогам рівня забезпеченості

спеціальності навчальною, навчально-методичною, науковою літературою;

-  відповідність ліцензійним вимогам рівня забезпеченості

спеціальності джерелами на електронних носіях;

-  наявність навчально-методичних комплексів із дисциплін 

навчального плану спеціальності;

-  наявність програм професійних практик;

-  наявність методичних розробок із дисциплін, підготовлених



викладачами кафедр університету;

-  ступінь актуальності тематики випускових кваліфікаційних робіт;

-  якість складання розкладу навчальних занять;

-  рівень використання в освітньому процесі інноваційних методів 

навчання;

-  якість організації самостійної роботи здобувачів вищої освіти;

-  якість організації науково-дослідницької роботи здобувачів вищої 

освіти;

-  рівень академічних досягнень здобувачів вищої освіти;

-  відповідність ліцензійним вимогам навчальних площ;

-  забезпеченість спеціальності навчально-лабораторною базою, 

аудиторним фондом, спеціалізованими кабінетами;

-  відповідність ліцензійним вимогам рівня забезпеченості здобувачів 

вищої освіти комп'ютерної технікою нового покоління;

-  участь здобувачів вищої освіти в програмі академічної мобільності;

-  рівень працевлаштування випускників за отриманою спеціальністю.

Оцінювання ефективності роботи кафедри здійснюється за такими

критеріями:

-  рівень кадрового потенціалу кафедри (частка викладачів із 

науковими ступенями і вченими званнями, відповідність кваліфікаційних 

характеристик викладачів профілю кафедри, обґрунтованість принципу 

розподілу навчальних дисциплін, середній вік викладачів, забезпечення 

кадрової наступності);

-  наявність перспективного плану підвищення кваліфікації викладачів;

-  відповідність навчально-методичних комплексів, розроблених 

кафедрою, типовим програмам нормативних дисциплін;

-  відповідність навчально-методичних комплексів робочим 

навчальним планам спеціальності;

-  відповідність навчально-методичних комплексів внутрішнім 

вимогам щодо оформлення;



-  ВІДПОВІДНІСТЬ номенклатурних папок затвердженій номенклатурі 

справ кафедри;

-  наявність плану роботи кафедри;

-  наявність річних звітів кафедри;

-  наявність протоколів засідання кафедри;

-  орієнтованість планів роботи Вченої ради факультету, деканату на 

розгляд питань, пов'язаних із реалізацією трьох основних напрямів діяльності 

кафедри (навчально-методичного, наукового, виховного процесів);

-  регулярність розгляду на засіданнях кафедри питань, пов'язаних із 

якістю навчання і викладання дисциплін, успішністю здобувачів освіти, 

задоволеністю здобувачів освіти якістю наданих послуг, якістю організації 

практик, результативністю профорієнтаційної роботи, якістю випуску 

навчально-методичної літератури, рівнем працевлаштування випускників, 

функціонуванням системи менеджменту якості;

-  наявність підручників, навчально-методичних посібників, 

методичних рекомендацій (вказівок), що відповідають профілю кафедри;

-  якість організації самостійної роботи здобувачів освіти;

-  якість організації навчальних і професійних практик здобувачів 

вищої освіти;

-  наявність графіка відкритих занять і взаємовідвідування;

-  прозорість обговорення відкритих занять, якість заповнення 

журналів взаємовідвідування, наявність корегувальних заходів із 

результатами відвідувань;

-  прозорість затвердження тематики випускних кваліфікаційних робіт;

-  дотримання інтересів здобувачів вищої освіти у процесі призначення 

наукового керівника;

-  якість організації науково-дослідницької роботи викладачів, 

магістрантів (наявність планів і звітів про виконанні НДР, упровадження 

результатів НДР в освітній процес, наявність банку даних про наукові

публікації викладачів і здобувачів вищої освіти);
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-  наявність електронного Банку професійних досягнень викладачів 

кафедри;

-  міжнародне співробітництво кафедри в галузі науки (наявність 

спільних наукових проектів та їх результативність, наявність міжнародних 

грантів з науки, наявність наукових стажувань у провідних наукових центрах 

зарубіжжя);

-  рівень матеріально-технічного забезпечення кафедри (наявність 

окремого приміщення, офісних меблів, сучасне комп'ютерне обладнання);

-  наявність навчальної літератури, технічних засобів навчання, 

лабораторій, спеціалізованих кабінетів, необхідних для організації 

навчального процесу кафедри.

Оцінювання ефективності роботи деканату здійснюється за такими 

критеріями:

-  відповідність робочих навчальних планів спеціальностей факультету 

типовим документам;

-  відповідність робочих навчальних планів спеціальностей 

академічному календарю;

-  відповідність розкладу академічних занять та екзаменів робочим 

навчальними планами спеціальностей;

-  відповідність номенклатурних папок затвердженій номенклатурі 

справ деканату;

-  наявність планів роботи Вченої ради факультету, деканату;

-  орієнтованість планів роботи Вченої ради факультету, деканату на 

розгляд питань, пов'язаних із реалізацією трьох основних напрямів 

життєдіяльності факультету (навчально-методичного, наукового, виховного 

процесів);

-  наявність протоколів засідання Вченої ради факультету, деканату;

-  регулярність розгляду на засіданнях Вченої ради факультету, 

деканату питань, пов'язаних із якістю навчання, проведення занять,

успішністю, задоволеністю здобувачів вищої освіти якістю наданих послуг,
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якістю організації навчальних і професійних практик, результативністю 

профорієнтаційної роботи, якістю випуску навчально-методичної літератури, 

рівнем працевлаштування випускників, функціонуванням системи 

менеджменту якості;

-  наявність річних звітів факультетів;

-  якість ведення облікових журналів, передбачених номенклатурою 

справ деканату;

-  якість і своєчасність обліку показників рубіжного контролю 

здобувачів впитої освіти;

-  наявність копії Положення про факультет і посадових інструкцій 

працівників факультету;

-  наявність у посадових інструкціях підписів співробітників деканату 

про ознайомлення;

-  наявність внутрішніх положень іцодо організації навчальної, 

наукової і виховної роботи;

-  рівень санітарного стану аудиторного фонду факультету;

-  рівень стану інформаційних стендів факультету.

Моніторинг якості викладання дисциплін передбачає оцінювання 

розвитку в університеті методичної системи загалом і рівня науково- 

методичної, лабораторно-технічної забезпеченості конкретних дисциплін 

навчальному плану зокрема.

Моніторинг якості викладання дисциплін здійснюється в межах 

контрольних відвідувань занять членів кафедри завідувачами кафедра, 

представниками науково-методичної ради, членами спеціальних комісій, 

представниками Центру забезпечення якості виш,ої освіти.

Організація відвідувань має плановий характер, пов'язаний із 

реалізацією корекційних заходів, зокрема враховуючи результати атестації 

викладачів.

Результати відвідування занять повинні фіксуватися в спеціальних

журналах кафедри, а також обговорюватися на засіданнях кафедри і
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Науково-методичній раді університету.

У межах моніторингу якості викладання дисциплін може проводитися 

оцінювання якості навчально-методичних комплексів, курсових кейсів та 

інших навчально-методичних видань.

Оцінювання якості викладання дисциплін здійснюється за критеріями, 

пов'язаними з забезпеченістю дисципліни; рівнем проведення лекційних, 

практичних, лабораторних та семінарських занять; якістю організації 

самостійної роботи здобувачів освіти під керівництвом викладача.

Оцінювання забезпеченості навчальної дисципліни здійснюється за 

такими критеріями:

-  відповідність навчально-методичних комплексів (силабусів) 

дисциплін типовим документам;

-  рівень забезпеченості дисципліни навчальною, навчально- 

методичною та науковою літературою;

-  рівень забезпеченості дисципліни електронними підручниками, 

курсовими кейсами, електронними курсами лекцій, слайдовими 

презентаціями, відеокурсами;

-  якість технічних умов викладання дисципліни (використання 

спеціалізованих кабінетів, зокрема комп'ютерних класів, лінгафонних 

кабінетів тош,о);

-  ступінь кадрового забезпечення дисципліни (наявність викладачів із 

науковим ступенем);

-  якість проведення навчальних занять із дисципліни;

-  форми контролю якості викладання дисципліни завідувачем 

кафедри, деканом факультету.

Оцінювання якості проведення лекційного заняття здійснюється за 

такими критеріями:

-  відповідність змісту лекції тематичному плану, заявленому в 

навчально-методичному комплексі дисципліни;

-  чітка структура лекції: план (правильність формулювання винесених
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на розгляд питань), наявність переліку літературних джерел, послідовність і 

логічність змістовних частин;

-  послідовність у розкритті теми лекції;

-  науковість та інформативність лекції: зв’язок змісту навчального 

матеріалу з сучасними дослідженнями;

-  професійна і світоглядна спрямованість лекції;

-  обгрунтованість наведених прикладів, фактів і аргументів, що 

підтверджують теоретичні положення лекції;

-  наявність міждисциплінарних зв'язків у змісті лекції;

-  професійний рівень лектора, ступінь вільного володіння лектором 

матеріалу;

-  мова викладача: зрозумілість і доступність викладання матеріалу, 

чистота мови і дикція викладача;

-  наявність методичних прийомів узагальнення, акцентуації уваги на 

зроблених висновках, роз'яснення нових термінів і назв;

-  обгрунтованість використання наочності, навчально-методичного 

комплексу дисципліни, роздаткових матеріалів, інтерактивних методів, 

технічних засобів навчання;

-  пропорційність обсягу лекційного матеріалу навчальному часу;

-  активізація пізнавальної діяльності студентів: контакт лектора з 

аудиторією, оволодіння увагою студентів, активність студентів під час лекції, 

створення проблемних ситуацій, їх доцільність, посилення зворотного 

зв’язку за рахунок постановки контрольних питань.

Оцінювання якості проведення практичних занять здійснюється за 

такими критеріями:

-  відповідність змісту практичного заняття з тематичним планом, 

заявленому в навчально-методичному комплексі дисципліни;

-  наявність методичних вказівок щодо виконання запропонованих 

завдань;

-  наявність наукового підходу в обговоренні досліджуваної теми;
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-  відповідність форм і методів навчання змісту досліджуваного 

матеріалу;

-  обґрунтованість використання наочності, навчально-методичного 

комплексу дисципліни, роздаткових матеріалів, технічних засобів навчання;

-  ступінь взаємодії викладача та здобувачів освіти в обговоренні 

заявлених питань;

-  готовність викладача до практичного заняття (наявність робочої 

програми, плану заняття, методичних рекомендацій до практичного заняття 

тощо).

-  наявність індивідуального підходу в навчанні;

-  рівень підготовленості студентів до практичного заняття;

-  активність студентів;

-  прозорість оцінювання знань студентів.

Оцінювання якості проведення лабораторного заняття здійснюється 

за такими критеріями:

-  відповідність змісту лабораторного заняття тематичному плану, 

заявленому в навчально-методичному комплексі дисципліни;

-  проведення інструктажу здобувачів вищої освіти з техніки безпеки;

-  дотримання техніки безпеки під час виконання лабораторної роботи;

-  наявність довідкової літератури, посібників, методичних вказівок з 

виконання лабораторної роботи;

-  оснащеність навчальної лабораторії устаткуванням, необхідним для 

проведення заняття;

-  рівень теоретичної і практичної підготовки здобувачів вищої освіти 

для проведення лабораторної роботи;

-  обґрунтованість методів активізації здобувачів освіти;

-  наявність наукового підходу в організації праці;

-  рівень організації науково-дослідницької роботи здобувачів освіти 

під час проведення лабораторного заняття;

-  прозорість оцінювання знань студентів.
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Оцінювання якості організації самостійної роботи здобувачів освіти / 

самостійної роботи студентів (СРЗО / СРС) під керівництвом викладача 

здійснюється за критеріями:

-  наявність графіка проведення СРЗО / СРС;

-  відповідність змісту заняття СРЗО / СРС тематичному плану, 

заявленому в навчально-методичному комплексі дисципліни;

-  наявність методичних рекомендацій щодо виконання СРС;

-  чітка постановка пізнавальних завдань СРС;

-  ступінь і форма взаємодії викладача та здобувача освіти у процесі 

виконання завдань;

-  прозорість оцінки самостійної роботи здобувача освіти.



МОНІТОРИНГ ЗАДОВОЛЕНОСТІ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ 

ЯКІСТЮ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

Моніторинг задоволеності учасників освітнього процесу передбачає 

оцінювання якості освітніх послуг, що здійснюється за допомогою 

опитування здобувачів освіти, викладачів, роботодавців, представників баз 

практик.

Опитування здобувачів освіти повинні бути спрямовані на виявлення 

думки студентів, магістрантів, аспірантів щодо якості організації освітнього 

процесу, викладання дисциплін, умов навчання тощо.

Опитування викладачів повинні бути спрямовані на виявлення думки 

щодо ефективності системи управління в ЗВО.

Опитування роботодавців і представників баз практик повинні бути 

спрямовані на виявлення думки щодо якості теоретичної і практичної 

підготовки практикантів та випускників.

Організація опитування повинна носити плановий характер і 

забезпечувати участь суб'єктів освітнього процесу в управлінні програмами.

Опитування повинно бути забезпечене методичним інструментарієм.

Результати досліджень мають супроводжуватися рекомендаціями щодо 

розв'язання виявлених проблем.

Реалізація наданих рекомендацій може здійснюватися у вигляді 

стратегічних документів університету, планів заходів, протокольних рішень 

колегіальних органів тощо.

Оцінювання задоволеності здобувачів освіти здійснюється за такими 

критеріям:

-  показник задоволеності вибором спеціальності, факультету, ЗВО;

-  показник задоволеності умовами навчання;

-  показник задоволеності якістю викладання;

-  показник задоволеності результатами навчання.



Оцінювання задоволеності викладачів здійснюється за такими 

критеріями:

-  показник задоволеності системою менеджменту університету;

-  показник задоволеності системою інформування;

-  показник задоволеності умовами роботи.

Оцінювання задоволеності роботодавців і представників баз практик 

здійснюється за такими критеріями:

-  показник задоволеності рівнем теоретичної і практичної підготовки 

випускників;

-  показник зацікавленості роботодавця в працевлаштуванні 

випускників;

-  показник задоволеності форматом співпраці з університетом.

Порядок проведення моніторингу задоволеності регламентований

документованою процедурою.
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Додаток З

МОНІТОРИНГ ПРОФЕСІЙНОЇ АКТИВНОСТІ НАУКОВО- 

ПЕДАГОГІЧНИХ ТА ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

Моніторинг професійної активності науково-педагогічних та 

педагогічних працівників передбачає оцінювання відповідності займаній 

посаді, визначення перспектив професійного розвитку викладача і виявлення 

проблемних аспектів його професійної діяльності.

Моніторинг професійної активності науково-педагогічних та 

педагогічних працівників здійснюється за допомогою атестації.

Оцінювання активності науково-педагогічних та педагогічних 

працівників здійснюється за такими критеріями:

-  наявність наукового ступеня і звання;

-  наявність розроблених підручників, навчально-методичних 

посібників, методичних рекомендацій, вказівок, навчально-методичних 

комплексів дисциплін;

-  наявність розроблених електронних підручників, навчальних 

програм, курсових кейсів, електронних курсів лекцій, презентацій 

навчальних курсів, відеокурсів;

-  наявність наукових статей, монографій;

-  наявність патентів на винаходи;

-  наявність публікацій в рейтингових виданнях України й зарубіжжя;

-  опонування дисертаційних досліджень;

-  участь у роботі спеціалізованих учених рад із захисту кандидатів 

наук і докторів наук;

-  результативність у підготовці магістрів і аспірантів;

-  результативність участі у фінансованих наукових проектах;

-  результативність участі в спільних освітніх програмах;

-  наявність сертифікатів підвищення кваліфікації;

-  участь у програмах академічної мобільності;



-  громадська активність викладача;

-  академічна успішність здобувачів освіти з дисциплін викладача;

-  наявність наукових публікацій, виконаних здобувачами освіти під 

керівництвом викладача;

-  ступінь задоволеності здобувачів освіти якістю викладання 

навчальних дисциплін в інтерпретації викладача (за результатами 

опитування);

-  методичний рівень проведення викладачами навчальних занять (за 

оцінкою експерта з якості освіти).


