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ПОЛОЖЕННЯ  
про внутрішню систему забезпечення якості освітньої діяльності 

 у Львівському медичному фаховому коледжі післядипломної освіти 
 

1. Загальні положення 

 

Положення про внутрішню систему забезпечення якості освітньої 

діяльності  (надалі - Положення) у Львівському медичному фаховому коледжі 

післядипломної освіти (надалі – Коледж) розроблено         відповідно до вимог 

Закону України «Про вищу освіту», «Про фахову передвищу освіту» 

нормативно-правових документів, що регламентують організацію освітньої 

діяльності та грунтується на основних засадах викладених у «Стандартах і 

рекомендаціях щодо забезпечення якості в Європейському просторі вищої 

освіти». 

Систему внутрішнього забезпечення якості освіти в Коледжі відповідає 

таким принципам: 

- урахування вимог та інтересів усіх учасників процесів із забезпечення 

якості освіти: держави, роботодавців, адміністрації, студентів, викладачів; 

- компетентнісного підходу до формування мети, змісту та результатів 

навчання; 

- упровадження продуктивного навчання; 

- практичної спрямованості освітнього процесу; 

- сприяння системи внутрішнього моніторингу підвищенню рівня якості 

освіти в коледжі; 

- активної участі усіх працівників коледжу у реалізації стандартів із 

забезпечення якості освіти. 

Внутрішня система забезпечення якості вищої та фахової передвищої 

освіти, що здійснюється в коледжі повинна бути об’єктивною, відкритою, 

інформативною, прозорою. 

Система забезпечення якості освітньої діяльності Коледжу передбачає 

здійснення таких заходів і процедур, зокрема: 

- визначення політики, принципів та процедур забезпечення якості освіти, 

що інтегровані до загальної системи управління закладом фахової передвищої 

освіти, узгоджені з його стратегією і передбачають залучення внутрішніх та 

зовнішніх заінтересованих сторін; 

-  визначення і послідовне дотримання процедур розроблення освітньо-

професійних програм, які забезпечують відповідність їх змісту професійним 

стандартам, декларованим цілям, урахування позицій заінтересованих сторін, 
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чітке визначення кваліфікацій, що присуджуються та/або присвоюються, які 

мають бути узгоджені з Національною рамкою кваліфікацій; 

- здійснення за участю здобувачів освіти моніторингу та періодичного 

перегляду освітньо-професійних програм з метою гарантування досягнення 

встановлених для них цілей та їх відповідності потребам здобувачів освіти і 

суспільства, включаючи опитування здобувачів освіти; 

- забезпечення дотримання вимог правової визначеності, оприлюднення та 

послідовного дотримання нормативних документів закладу освіти, що 

регулюють усі стадії підготовки здобувачів освіти (прийом на навчання, 

організація освітнього процесу, визнання результатів навчання, переведення, 

відрахування, атестація тощо); 

- забезпечення релевантності, надійності, прозорості та об’єктивності 

оцінювання, що здійснюється у рамках освітнього процесу; 

- визначення та послідовне дотримання вимог щодо компетентності 

педагогічних (науково-педагогічних) працівників, застосовування чесних і 

прозорих правил прийняття на роботу та безперервного професійного розвитку 

персоналу; 

- забезпечення необхідного фінансування освітньої та викладацької 

діяльності, а також адекватних та доступних освітніх ресурсів і підтримки 

здобувачів освіти за кожною освітньо-професійною програмою; 

- забезпечення збирання, аналізу і використання відповідної інформації для 

ефективного управління освітньо-професійними програмами та іншою 

діяльністю закладу; 

- забезпечення публічної, зрозумілої, точної, об’єктивної, своєчасної та 

легкодоступної інформації про діяльність закладу та всі освітньо-професійні 

програми, умови і процедури присвоєння ступеня освіти та кваліфікацій; 

- забезпечення дотримання академічної доброчесності працівниками 

закладу освіти та здобувачами освіти, у тому числі створення і забезпечення 

функціонування ефективної системи запобігання та виявлення академічного 

плагіату та інших порушень академічної доброчесності, притягнення 

порушників до академічної відповідальності; 

- періодичне проходження процедури зовнішнього забезпечення якості 

освіти; 

- залучення здобувачів освіти та роботодавців як повноправних партнерів 

до процедур і заходів забезпечення якості освіти; 

- забезпечення дотримання студентоорієнтованого навчання в освітньому 

процесі; 

- здійснення інших процедур і заходів, визначених законодавством, 

установчими документами закладів освіти або відповідно до них. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1341-2011-%D0%BF#n12
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Метою внутрішньої системи забезпечення якості освіти в Коледжі є 

досягнення позитивної динаміки якості підготовки здобувачів освіти шляхом 

забезпечення відповідності освітньої діяльності вимогам державних освітніх 

стандартів та потребам зацікавлених сторін. 

 

2. Політика Коледжу і основні принципи забезпечення якості освітньої 

діяльності 

 

Політикою Коледжу є створення всебічних умов для підвищення якості 

медичної освіти шляхом приведення її стандартів до міжнародних вимог та 

ефективного використання матеріально-технічного і педагогічного потенціалу, 

створення стійкої довіри до Коледжу зі сторони суспільства та роботодавців як 

постачальника високоосвічених та високопрофесійних кадрів для закладів 

охорони здоров'я, які володіють високим рівнем якості отриманих знань. 

На основі стратегії розвитку коледжу визначаються основні цілі, принципи 

та процедури щодо забезпечення якості освіти, включаючи всі види діяльності: 

навчальну, наукову, організаційну, фінансово-господарську. 

Основні принципи забезпечення якості освітньої діяльності, які 

реалізуються у коледжі: 

- автономність Коледжу; 

- усвідомлення усіма співробітниками Коледжу відповідальності за якість 

освітньої діяльності;  

- визнання необхідності розроблення стратегії, політики та процедур 

забезпечення якості освітньої діяльності Коледжу;  

- прийняття управлінських рішень на основі аналізу своєчасної, повної й 

об’єктивної інформації;  

- студентоцентроване навчання – побудова освітнього процесу на засадах 

взаємної поваги і партнерства, академічної свободи та формування у студента 

комунікації з педагогом шляхом використання силабусу (забезпечення 

навчальної програми дисципліни). 

- постійне навчання персоналу;  

- співробітництво з усіма зацікавленими сторонами (зовнішні та внутрішні 

стейкхолдери);  

- постійне поліпшування якості освіти, освітньої діяльності та системи 

управління якістю освіти в Коледжі.  

Основні цілі системи внутрішнього забезпечення якості освіти полягають 

у:  

- визначення та конкретизацію змісту процедур контролю якості освіти; 
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- забезпечення відповідності національним ліцензійним умовам надання 

освітніх послуг, державним, європейським і міжнародним освітнім стандартам; 

- розроблення та впровадження в освітній процес нормативних документів 

з питань якості освіти;  

- здійснення моніторингу ресурсів забезпечення навчального процесу 

Коледжу; 

- проведення аналізу стану інформаційної системи щодо її ефективності 

для управління освітнім процесом;  

- моніторинг забезпечення публічності інформації про освітні програми, 

ступені вищої освіти та кваліфікації;  

- розробка рекомендацій щодо підвищення якості освітньої діяльності;  

- розподіл між структурними підрозділами Коледжу сфер відповідальності 

у функціонуванні внутрішньої системи забезпечення якості освітньої 

діяльності; 

 - впровадження механізму самоаналізу як невід’ємного компоненту 

сталого розвитку Коледжу.  

 

3. Поточний моніторинг і періодичний перегляд освітніх програм 

 

Освітні програми (далі - ОП) розробляються за кожною спеціальністю 

(спеціалізацією) на підставі стандартів фахової передвищої, вищої освіти з 

урахуванням вимог Національної рамки кваліфікацій. 

Із метою постійного удосконалення освітніх програм, підтвердження 

їхньої актуальності з урахуванням світових тенденцій розвитку відповідної 

галузі знань і затребуваності на ринку праці, підвищення якості та 

результативності організації освітнього процесу, задоволення потреб 

здобувачів освіти та роботодавців в коледжі щорічно, наприкінці навчального 

року  проводиться періодичний моніторинг та перегляд освітніх програм. 

Моніторинг та періодичний перегляд освітніх програм відбувається за 

участю зацікавлених сторін (студентів, роботодавців, науково-педагогічних 

працівників, інших стейкхолдерів) і передбачає проведення відповідних 

процедур, пов’язаних зі збором і аналізом інформації щодо змістовності та 

організації освітнього процесу. 

Моніторинг проводиться у різний спосіб – анкетування, опитування, 

інтерв’ювання здобувачів вищої освіти, випускників з метою аналізу їх 

власного досвіду, моніторинг досягнутих результатів, оцінювання ОП на 

відповідність критеріям забезпечення якості освітніх програм тощо. 

Моніторинг якості змісту професійної підготовки фахівців за ОП 

проводить навчальна частина, випускові циклові комісії, групи забезпечення 
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освітніх програм спеціальності, де відстежується: 

 - оцінка якості структури та змістовного наповнення ОП;  

- оцінка ступені досягнення цілей та результатів навчання за ОП,  

- оцінка якості кадрового та матеріально-технічного забезпечення; 

- оцінка наявності, якості й доступності навчально-методичного 

забезпечення, зокрема, робочих програм та силабусів навчальних дисциплін, 

практик,;  

- оцінка наявності, якості й доступності інформаційного забезпечення; 

 - аналіз контрольних заходів та критеріїв оцінювання за компонентами 

ОП, їх зрозумілості та достатності;  

- дотримання принципів студентоцентрованого навчання (вибір форми 

навчання, можливість формування індивідуальної траєкторії навчання, 

навчання за індивідуальним графіком, участь у модернізації ОП, доступність 

для студентів процедур оцінювання тощо);  

- аналіз дотримання академічної доброчесності учасниками освітнього 

процесу за ОП;  

- оцінка якості ОП стейкходдерами;  

- публічну доступність до ОП.  

Освітня програма може щорічно оновлюватися в частині структурних 

складових ОП, зокрема, змісту робочих програм освітніх компонентів (та 

силабусів), програм практик, тощо. Навчальні плані підлягають моніторингу та 

періодичному перегляду – не рідше одного разу за повний курс навчання за 

освітньою програмою. 

Оновлення ОП виконується шляхом затвердження відповідних змін до 1 

вересня поточного року, в якому будуть навчатись здобувачі освіти за 

зміненою ОП.  

 

4. Оцінювання результатів навчання 

 

Система оцінювання знань, умінь та навичок здобувачів освіти, набутих 

під час навчання, містить такі складники: 

- поточний контроль результатів навчальної діяльності студентів та 

оцінювання її результатів під час вивчення обов’язкових і вибіркових 

дисциплін; 

- підсумковий контроль результатів навчальної діяльності студентів та 

оцінювання її результатів після вивчення обов’язкових і вибіркових дисциплін; 

- оцінювання звіту з практики; 

- оцінювання кваліфікаційних екзаменів. 
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Методи контролю та досягнення результатів навчання та спрямовані на 

реалізацію таких завдань: 

- забезпечення дотримання принципів об’єктивного оцінювання та 

подолання елементів суб’єктивізму; 

- підвищення мотивації здобувачів до систематичного засвоєння 

програмного матеріалу та активної роботи впродовж усього періоду  навчання, 

переорієнтації їхніх цілей з отримання позитивної оцінки на формування  

стійких знань, умінь та навичок; 

- систематизацію знань та їх активне засвоєння; 

- не допущення розбіжностей між контрольними завданнями та змістом 

робочої навчальної програми з навчальних дисципліни; 

- забезпечення відкритості контролю ознайомленню здобувачів освіти 

перед вивченням навчальної дисципліни з навчальною програмою, формами 

контрольних заходів і критеріями оцінювання знань, умінь та навичок; 

- створення належних умов вивчення програмного матеріалу й підготовки 

до контрольних заходів; 

- розширення можливостей для всебічного розкриття здібностей здобувача, 

розвитку їх творчого мислення та підвищення ефективності освітньої діяльності 

науково-педагогічних працівників. 

Щосеместрово відповідно до нормативних документів Коледжу 

проводиться моніторинг рівня знань здобувачів освіти з їх наступним аналізом 

якості навчання  

Моніторинг якості формування загальних компетентностей досягається 

шляхом проведення директорських контрольних робіт після кожного 

навчального семестру з дисциплін, що завершили цикл навчання та дає 

можливість визначити кінцевий рівень знань студентів. Така система дає 

можливість визначити «якість процесу». 

Моніторинг знань та формування компетентностей через вивчення 

фундаментальних і професійних дисциплін досягається шляхом системної 

підготовки до проведення інтегрованого ліцензованого іспиту «Крок М» та 

«Крок Б». Така перевірка дозволяє моделювати умови проведення тестування, 

що, у свою чергу, надає змогу випускникам адаптуватися до регламенту та 

вимог проведення ліцензійного іспиту. Дана система моніторингу якості 

освітнього процесу дає можливість визначити «якість знань на виході».  

Для визначення якості навчання проводяться різні форми зворотнього 

звязку - опитування здобувачів освіти:  

- оцінка здобувачами рівня викладання, що дозволяє краще зорієнтуватися 

у потребах, можливостях здобувачів та врахувати їх пропозиції для підвищення 

якості викладання та управління навчальним процесом у цілому; 
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- оцінка здобувачами щодо їх задоволеності роботою сервісних відділів 

(навчально-методичний відділ, відділ кадрів, бібліотека, відділ технічних 

засобів). 

Результати моніторингу постійно розглядати на засіданнях та Педагогічної 

ради коледжу. 

 

5. Забезпечення якісного складу науково-педагогічних працівників 

 

Якість викладацького складу у Коледжі регламентується нормами чинного 

законодавства та регулюється прозорими процедурами відбору, призначення та 

звільнення з посад, кваліфікаційними вимогами та вимогами до професійної 

компетентності, системою підвищення кваліфікації. 

Згідно з кадровою політикою Коледжу підвищення кваліфікації науково-

педагогічних і педагогічних працівників розглядається як процес їх 

безперервного професійного розвитку, спрямований на забезпечення якості 

викладання, стимулювання впровадження у науково-освітню діяльність 

коледжу досягнень світової науки та інноваційних технологій навчання. 

Види, форми, зміст, порядок, тривалість, періодичність та результати 

підвищення кваліфікації і стажування педагогічних і науково-педагогічних 

працівників регламентуються чинним Положенням про підвищення 

кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних працівників у Львівському 

медичному  фаховому коледжі післядипломної освіти. 

Програми підвищення кваліфікації з відривом або без відриву від основної 

діяльності передбачають таку тематику як психологія та педагогіка, 

застосування активних методів навчання, опанування дистанційних технологій 

навчання, електронних засобів у здійсненні навчального процесу тощо. 

У Коледжі застосовується низка процедур, що забезпечують оцінювання 

науково-педагогічних працівників: 

- оцінювання науково-методичного рівня проведення працівником 

навчальних занять з боку адміністрації; 

- оцінювання рівня педагогічної майстерності викладача з боку здобувачів 

освіти; 

- оцінювання виконання працівником кваліфікаційних вимог, наукової та 

професійної активності. 

Оцінювання науково-методичного рівня проведення викладачем 

навчальних занять з боку адміністрації реалізується впродовж навчального року 

на відповідність: змісту заняття програмі дисципліни; відповідність 

навчального матеріалу сучасним досягненням у даній галузі знань; рівень 

володіння навчальним матеріалом; доступність, логічна послідовність 

https://nmetau.edu.ua/file/polozhennya_pro_pkp_i_np.pdf
https://nmetau.edu.ua/file/polozhennya_pro_pkp_i_np.pdf
https://nmetau.edu.ua/file/polozhennya_pro_pkp_i_np.pdf
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викладання матеріалу; методичне забезпечення відповідної дисципліни; 

застосування активних методів навчання; професійна етика, культура мовлення 

тощо. 

Оцінювання рівня педагогічної майстерності викладача з боку здобувачів 

освіти здійснюється шляхом проведення анкетування студентів по завершенні 

викладання певної навчальної дисципліни.  

Результати відвідування обговорюються на засіданнях педагогічної ради.  

Щорічно оцінює діяльність науково-педагогічних працівників: педагогічну 

діяльність, науково-дослідну, методичну та організаційну роботу, якість 

проведення занять, контрольних заходів, міжнародну діяльність шляхом аналізу 

показників внутрішнього аудиту, звітів циклових комісій, виконання 

індивідуальних планів і та ін. , соціологічного опитування студентів і 

випускників. 

Результативність процесу визначають за нормативами і вимогами, 

встановленими ліцензійними умовами надання освітніх послуг у сфері вищої та 

фахової передвищої освіти. 

 

6. Забезпечення наявності необхідних ресурсів та 

 інформаціних систем для організації освітнього процесу 

 

Матеріально-технічна база та інформаційні ресурси, які 

використовуються для забезпечення освітнього процесу здобувачів освіти в 

Коледжі відповідають ліцензійним та акредитаційним вимогам. 

Коледж займає два навчальні корпуси та має в своїй структурі унікальну 

медичну бібліотеку одна з найстаріших у Львівській області яка зараз 

функціонує як структурний підрозділ Львівського медичного фахового 

коледжу післядипломної освіти. Навчальні лабораторії і кабінети, їх 

обладнання відповідають сучасному рівню, забезпечені необхідними меблями, 

технічними засобами в обсягах та кількості, які відповідають вимогам щодо 

організації освітнього процесу 

У доклінічних кабінетах, лабораторіях, навчальних кімнатах на базах 

лікувально-профілактичних закладів є необхідна кількість обладнання для 

забезпечення наочності викладання дисциплін. Серед яких проекційна 

апаратура, мультимедійні проектори, сучасні тренажери, моделі, муляжі, 

манекени фірм: «Gaumard», «ОНІКО», тощо, які дозволяють  студентам 

відпрацьовувати практичні навички з обстеження, догляду та надання 

невідкладної допомоги пацієнтам.  

У коледжі створено навчально-тренінговий хірургічний комплекс та 

симуляційно-тренінговий центр, де здобувачі освіти на практичних заняттях  
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відпрацьовують навички надання хірургічної допомоги, невідкладної медичної 

допомоги, проведенню реанімаційних заходів згідно стандартів Європейської 

ради реанімації під керівництвом викладачів коледжу, які пройшли 

міжнародний сетрифікований курс BLS-І та–BLS provider від European 

Resuscitation Council та отримали міжнародні сертифікати! 

Обладнання приміщень для проведення лекційних, практичних занять, 

навчальної практики відповідає цілям і задачам підготовки та розвитку 

здобувачів освіти за рівнем вищої та фахової передвищої освіти. 

 Провадження освітнього процесу забезпечено комп’ютерною технікою із 

відповідним програмним забезпеченням. Усі комп’ютери об’єднані у локальну 

мережу з правом доступу в світову систему Internet, оптиковолоконним 

каналом зв'язку зі швидкістю 100 мб/сек., створена інтернет-зона Wi-fi. 

Для забезпечення ефективної організації й оптимізації освітнього процесу 

з кожної навчальної дисципліни створені навчально-методичні комплекси. У 

кабінетах в наявності є необхідні технічні засоби навчання: аудіокомплекси, 

відеокомплекси, сучасні технічні засоби навчання на основі комп’ютерної 

техніки, проектори, мультимедійні дошки, наочні посібники, прилади, 

пристрої та інше. 

Освітній процес забезпечено навчальною, методичною та науковою 

літературою на паперових та електронних носіях завдяки фондам бібліотеки. 

Забезпечення необхідними ресурсами освітнього процесу під в умовах 

дистанційного навчання досягається шляхом ефективного використання 

офіційного сайту коледжу, електронної системи збору та постійного 

поповнення актуальної інформації, системи МООDLЕ, платформи Google 

Meet, ZOOM з функцією відеоконференцій тощо. 

Забезпечення публічності інформації за допомогою інформаційних систем 

здійснюється відповідно до підпункту 3 частини другої статті 16, пункту 4 

частини третьої статті 32, частини першої статті 79 Закону України «Про вищу 

освіту», наказу МОНу України від 19.02.2015 р. № 166 «Деякі питання 

оприлюднення інформації про діяльність вищих навчальних закладів», листа 

Міністерства освіти і науки України від 26.05.2016 року № 1/9-263 та ін. 

  

7. Забезпечення академічної доброчесності 

 

Відповідно до п. 8 ч. 2 ст. 16 Закону України «Про вищу освіту», статті 26 

Закону України «Про фахову передвищу освіту», система внутрішнього 

забезпечення якості вищої освіти має забезпечувати «дотримання принципів 

академічної доброчесності кожного учасника освітнього процесу» 

Адміністрація коледжу та колегіальний орган управління забезпечують 

http://ru.osvita.ua/legislation/law/2235/
http://ru.osvita.ua/legislation/law/2235/
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дотримання принципів академічної доброчесності в коледжі у межах своєї 

компетенції. 

Порушеннями академічної доброчесності у Коледжі є: 

- несанкціонована співпраця - надання здобувачам освіти допомоги 

педагогічними (науково-педагогічними) працівниками, або іншими особами, 

що не передбачена умовами виконання завдань; 

- академічне шахрайство - використання під час контрольних заходів 

непередбачених допоміжних матеріалів та/або технічних засобів, проходження 

процедур контролю результатів навчання підставними особами, подавання як 

результатів власної праці творів, виконаних іншими особами, у тому числі на 

замовлення; 

- необ’єктивне оцінювання - свідоме завищення або заниження оцінки 

результатів навчання здобувачів фахової передвищої та вищої освіти, їхніх 

творчих здобутків, а також компетентностей педагогічних (науково-

педагогічних) працівників Коледжу під час їх атестації або сертифікації. 

За порушення академічної доброчесності педагогічні (науково-педагогічні) 

працівники Коледжу можуть притягатися до такої академічної 

відповідальності: 

- відмова у присвоєнні, підтвердженні або позбавлення присвоєного 

педагогічного звання, кваліфікаційної категорії; 

- позбавлення на строк від одного до п’яти років права брати участь у 

роботі комісій з атестації педагогічних (науково-педагогічних) працівників, з 

акредитації освітньо-професійних програм, з інституційного аудиту закладів 

освіти, у журі учнівських і студентських олімпіад та інших змагань, у дорадчих 

і робочих органах, створюваних органами державної влади та органами 

місцевого самоврядування; 

- недопуск до проходження сертифікації строком на три роки, позбавлення 

сертифіката; 

-  обмеження права на вибір освітніх програм, форм навчання, закладів 

освіти, установ і організацій, інших суб’єктів освітньої діяльності, що 

здійснюють підвищення кваліфікації педагогічних (науково-педагогічних) 

працівників; 

- прийняття атестаційною комісією рішення про невідповідність займаній 

посаді педагогічного (науково-педагогічного) працівника; 

- недопущення до участі у конкурсі на посаду керівника закладу фахової 

передвищої освіти строком на п’ять років. 

За порушення академічної доброчесності здобувачі освіти можуть 

притягатися до такої академічної відповідальності: зауваження; повторне 

проходження поточного, підсумкового оцінювання; повторне проходження 
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атестації здобувачів; повторне проходження відповідного освітнього 

компонента освітньої, освітньо-професійної програми; позбавлення наданих 

закладом освіти пільг з оплати навчання; позбавлення отриманих з порушенням 

академічної доброчесності призових місць на студентських змаганнях, 

турнірах, олімпіадах, конкурсах; відрахування із закладу освіти. 

Порядок виявлення та встановлення фактів порушення академічної 

доброчесності, а також види відповідальності за конкретні порушення 

визначаються колегіальним органом управління Коледжу. 

Рішення про академічну відповідальність педагогічних (науково-

педагогічних) працівників приймає колегіальний орган Коледжу або 

атестаційна комісія відповідного рівня. 

Рішення про академічну відповідальність здобувачів освіти, приймає 

педагогічний (науково-педагогічний) працівник, який виявив порушення. В 

інших випадках рішення може прийматися директором або колегіальним 

органом Коледжу за погодженням з органами студентського самоврядування. 

 

8. Моніторингове дослідження ефективності діяльності забезпечення 

якості освіти у коледжі 

 

Моніторингове дослідження системи внутрішнього забезпечення якості 

освітньої діяльності проводить навчально-методичний відділ Коледжу згідно 

нормативно-правових документів Міністерства освіти і науки України і цього 

Положення. 

Мета моніторингу: вивчення рівня сформованості фахових компетенцій 

та їх відповідність вимогам освітньо-професійних програм; вивчення чинників, 

які впливають на навчальну діяльність; виявити сильні  та  слабкі сторони 

здобувачів освіти. 

Етапи моніторингу: 

- діагностичний або змістовно-контрольний (анкетування, тестові 

випробування, система контрольних заходів); 

- оцінювально-результативний (розроблення технології систематизації та 

обробки отриманих даних);  

- коригувально-аналітичний (інформаційне забезпечення аналізу й 

прогнозування стану й розвитку освітнього  процесу); 

- управлінський: формування та прийняття управлінських рішень згідно 

результатів проведеного педагогічного моніторингу; 

- забезпечення всіх учасників освітнього процесу зворотним зв'язком, що 

дозволяє  вносити послідовні зміни в хід реалізації освітньої програми з метою 

підвищення якості її результатів. 
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Загалом під час проведення моніторингу якості освіти, а, отже, і освітньої 

діяльності як його складової, варто орієнтуватися на наступні аспекти: якість 

основних видів Коледжу, якість управління, якість педагогічної діяльності; 

якість здобувача освіти.  

Показники і критерії, форми і методи проведення моніторингового 

дослідження  обговорюються на Педагогічній раді коледжу.  

 

9. Прикінцеві положення 

 

Це Положення затверджується Педагогічною радою Коледжу і набуває 

чинності з моменту його затвердження.  

Положення оприлюднюється на сайті Коледжу. 

Кожен співробітник коледжу в межах своєї компетенції несе персональну 

відповідальність за виконання вимог цього Положення. 

Положення переглядається у разі зміни норм чинного законодавства чи 

відповідних внутрішніх документів.  

Пропозиції щодо внесення змін і доповнень до затвердженого Положення 

мають право вносити керівники всіх структурних підрозділів, науково-

педагогічні, педагогічні працівники, а також здобувачі коледжу. Тільки після їх 

обговорення та схвалення Педагогічною радою коледжу Положення вводиться 

в дію. 
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