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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1. Положення про моніторинг якості освіти та освітньої діяльності у 

Відокремленому структурному підрозділі «Тернопільський фаховий коледж 

Тернопільського національного технічного університету імені Івана Пулюя» 

(далі – Положення) розроблено відповідно до Законів України «Про освіту», 

«Про вищу освіту» та «Про фахову передвищу освіту», Положення про 

організацію освітнього процесу у Відокремленому структурному підрозділі 

«Тернопільський фаховий коледж Тернопільського національного технічного 

університету імені Івана Пулюя» (далі – ВСП «ТФК ТНТУ») та Положення про 

внутрішню систему забезпечення якості освіти у Відокремленому 

структурному підрозділі «Тернопільський фаховий коледж Тернопільського 

національного технічного університету імені Івана Пулюя», а також інших 

нормативних документів у галузі освіти. 

1.2. Це Положення встановлює організаційні та методичні засади 

здійснення моніторингу якості вищої та фахової передвищої освіти та освітньої 

діяльності ВСП «ТФК ТНТУ» та спрямоване на підвищення якості вищої та 

фахової передвищої освіти, а також активізацію й удосконалення освітньої 

діяльності ВСП «ТФК ТНТУ». 

1.3. У Положенні терміни вживаються у таких значеннях: 

Якість освіти – це певний рівень знань і вмінь розумового, фізичного і 

морального розвитку, якого досягли випускники закладу освіти відповідно до 

запланованих цілей навчання і виховання, що виражає ступінь відповідності 

освітнім стандартам, професійним стандартам, державним вимогам та/або 

потребам фізичної або юридичної особи, в інтересах якої здійснюється освітня 

діяльність, зокрема, ступінь досягнення запланованих результатів освітньої 

програми. 

Якість вищої та фахової передвищої освіти – це характеристика 

результатів освітньої діяльності здобувачів вищої та фахової передвищої освіти 

щодо здобутих знань, умінь, навичок, інших компетентностей та рівня їх 

відповідності стандартам вищої та фахової передвищої освіти. 

Якість освітньої діяльності – це інтегральна (комплексна) характеристика 

рівня кадрового, навчально-методичного, матеріально-технічного й 

інформаційного забезпечення освітнього процесу підготовки здобувачів вищої 

та фахової передвищої освіти. 

Критерії і показники якості освітньої діяльності – це сукупність ознак, на 

основі яких відбувається оцінювання умов, процесу і результату освітньої 

діяльності, що відповідають певним стандартам і задовольняють встановлені й 

передбачувані потреби окремої особи та/або суспільства; створюється 

інтегральна (комплексна) характеристика рівня кадрового, навчально-

методичного, матеріально-технічного й інформаційного забезпечення 

освітнього процесу під час підготовки здобувачів вищої та фахової передвищої 

освіти. 

Моніторинг стану освіти – це постійний, цільовий контроль і діагностика 

стану освіти на основі систематизації наявних джерел інформації та спеціально 



проведених досліджень і розрахунків з метою зіставлення реального стану з 

очікуваними результатами, стеження за проходженням будь-яких процесів за 

чітко визначеними показниками. 

Моніторинг якості освіти – це планове систематичне спостереження, 

розрахунки, оцінювання, аналіз і прогноз щодо стану якості освіти. 

Моніторинг якості освіти та освітньої діяльності – це цілеспрямована та 

спеціально організована система неперервного (регулярного та планового) 

спостереження (вивчення), проведення розрахунків, оцінки й аналізу даних про 

стан підготовки здобувачів освіти і на цій основі прогнозування та розроблення 

науково-обґрунтованих рекомендацій для своєчасного прийняття ефективних 

управлінських рішень щодо підвищення якості освіти та освітньої діяльності. 

Інші терміни у даному Положенні вживаються у значеннях, які подаються 

у Законах України «Про освіту», «Про вищу освіту» та «Про фахову передвищу 

освіту». 

1.4. Положення поширюється на структурні підрозділи ВСП «ТФК 

ТНТУ», які здійснюють підготовку фахівців у сфері вищої та фахової перед 

вищої освіти. 

 

2. МЕТА, ЗАВДАННЯ ТА ПРИНЦИПИ ПРОВЕДЕННЯ МОНІТОРИНГУ 

ЯКОСТІ ОСВІТИ ТА ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

2.1. Моніторинг якості освіти та освітньої діяльності у складі 

внутрішньої системи забезпечення якості освіти, що функціонує у межах ВСП 

«ТФК ТНТУ», передбачає збирання (отримання первинних даних), оброблення 

(здійснення аналізу й оцінки якості освіти), зберігання (зводиться до 

формування і ведення бази даних) та розповсюдження інформації про стан 

освіти та освітньої діяльності (зокрема, адресне забезпечення користувачів 

статистичною й аналітичною інформацією), прогнозування на основі 

об’єктивних даних динаміки й основних тенденцій розвитку освіти та освітньої 

діяльності, розроблення науково-обґрунтованих рекомендацій з метою 

прийняття ефективних управлінських рішень щодо підвищення якості надання 

освітніх послуг ВСП «ТФК ТНТУ» освіти та ефективності функціонування 

освітнього процесу в цілому. 

2.2. Мета моніторингу якості освіти та освітньої діяльності полягає в 

отриманні об’єктивної інформації та прийнятті ефективних управлінських 

рішень щодо підвищення якості освіти та освітньої діяльності ВСП «ТФК 

ТНТУ», забезпечення їх відповідності суспільним вимогам і потребам 

споживачів освітніх послуг, що здійснюється на основі неперервного 

системного дослідження процесу і результатів навчання здобувачів освіти, 

систематизації, порівняльного аналізу й оцінювання змін, а також виявлення 

факторів, які впливають на якість освіти та освітньої діяльності. 

2.3. Основні завдання моніторингу якості освіти та освітньої діяльності 

ВСП «ТФК ТНТУ»: 

• розробка і використання єдиних нормативних документів у сфері 

забезпечення якості освіти та освітньої діяльності; 



• розробка та застосування технологій збирання, узагальнення, 

систематизації, аналізу, використання та зберігання інформації, пов’язаної з 

проведенням моніторингового дослідження; 

• отримання об’єктивної та достовірної інформації про умови, 

організацію, зміст і результати освітнього процесу, а також попередження 

негативних тенденцій у його проходженні; 

• визначення динаміки показників, що стосуються якості освіти та 

освітньої діяльності, а також встановлення факторів ризику забезпечення якості 

освіти та освітньої діяльності; 

• визначення відповідності результатів моніторингових досліджень 

стандартам якості вищої та фахової передвищої освіти й освітньої діяльності, 

запитам суспільства і споживачів освітніх послуг; 

• розроблення науково-обґрунтованих рекомендацій та забезпечення 

функціонування системи інформування для прийняття ефективних 

управлінських рішень щодо вдосконалення освітнього процесу та підвищення 

якості освіти. 

2.4. Основні принципи проведення моніторингу якості освіти та освітньої 

діяльності: 

• неперервності та системності моніторингових досліджень якості освіти 

та освітньої діяльності; 

• орієнтованості на результати після завершення моніторингових 

досліджень; 

• прозорості моніторингових процедур, а також відкритості та 

оперативності інформації про отримані результати моніторингових досліджень; 

• цілеспрямованості моніторингових досліджень на інновації та 

вдосконалення освітнього процесу, підвищення якості освітньої діяльності; 

• орієнтованості на суб’єктів освітніх послуг і партнерство; 

• цілеспрямованості на особистісно-професійний розвиток усіх учасників 

моніторингових досліджень; 

• зворотного зв’язку між учасниками моніторингових досліджень та 

учасниками освітнього процесу; 

• пріоритетності якості освіти, управління нею у діяльності та стратегії 

розвитку Коледжу; 

• конфіденційності персональної інформації щодо результатів 

моніторингових досліджень; 

• об’єктивності одержання та обробки, достатності та якості інформації 

щодо результатів моніторингових досліджень; 

• відповідності результатів моніторингових досліджень вимогам ринку 

праці та запитам стейкхолдерів; 

• соціальної відповідальності у процесі проведення моніторингових 

досліджень. 

 

3. ОБ’ЄКТИ, ПРЕДМЕТ ТА СУБ’ЄКТИ МОНІТОРИНГУ ЯКОСТІ 

ОСВІТИ ТА ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

3.1. У процесі моніторингу якості освіти та освітньої діяльності для 

вивчення можуть обиратися такі об’єкти: 



• освітнє середовище – як комплекс умов-можливостей та ресурсів 

(матеріальних, фінансових, особистісних, технологічних, організаційних, 

репутаційних), які склались цілеспрямовано у ВСП «ТФК ТНТУ», що 

забезпечує можливості для здобуття особистістю освіти, а також 

загальнокультурного та особистісного розвитку суб’єктів освітнього процесу; 

• освітній процес – як інтелектуальна, творча діяльність, що провадиться 

у ВСП «ТФК ТНТУ» через систему науково-методичних і педагогічних заходів 

та спрямована на передачу, засвоєння, примноження і використання знань, 

умінь та інших компетентностей у осіб, які навчаються, а також на формування 

гармонійно розвиненої особистості; 

• результати навчання – виражаються у знаннях, уміннях, навичках, 

способах мислення, поглядах, цінностях та інших особистісних якостях, 

набутих особою у процесі навчання, виховання і розвитку, які можна 

ідентифікувати, спланувати, оцінити і виміряти та які здобувач освіти здатен 

продемонструвати після завершення навчальних дисциплін/предметів або 

освітньої програми загалом. 

3.2. Предмети моніторингу якості освіти та освітньої діяльності ВСП 

«ТФК ТНТУ» 

- якість освітнього середовища, що визначається його здатністю 

забезпечувати всім суб’єктам освітнього процесу можливості для задоволення 

освітніх потреб, а також особистісного розвитку та саморозвитку;  

- якість самого освітнього процесу, що відображає ступінь відповідності 

досягнутих дійсних освітніх результатів й складених умов освітнього процесу 

нормативним вимогам, а також особистісним і соціальним очікуванням; 

- якість здобутих особою знань, умінь, навичок та інших 

компетентностей у ході освітнього процесу, що відображається у рівні їх 

відповідності стандартам вищої та фахової передвищої освіти. 

3.3. До суб’єктів моніторингу якості освіти та освітньої діяльності ВСП 

«ТФК ТНТУ» відносять: 

• учасників освітнього процесу; 

• учасників моніторингових досліджень. 

Учасники освітнього процесу зобов’язані брати участь у моніторингових 

заходах, а також надавати необхідну інформацію на вимогу особам, які 

відповідальні за організацію й проведення моніторингу якості освіти та 

освітньої діяльності. Безпосередні учасники моніторингових досліджень 

здійснюють організацію, проведення та управління моніторингом якості освіти 

та освітньої діяльності ВСП «ТФК ТНТУ». 

 

4. ПОКАЗНИКИ ЯКОСТІ ОСВІТИ ТА ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ Й 

ОСНОВНІ НАПРЯМКИ МОНІТОРИНГОВИХ ДОСЛІДЖЕНЬ 
4.1. Систему показників якості освіти та освітньої діяльності складають 

такі основні показники: 

• рівень досягнення результатів навчання здобувачем освіти (тобто 

набуття/вдосконалення ключових компетентностей) згідно з вимогами освітніх 

(освітньо-професійних) програм і стандартів; 

• рівень особистісного й духовного розвитку здобувача освіти (це 

свідома саморегуляція освітньої діяльності, його активність у вирішенні 



пізнавальних задач, внутрішня мотивація, орієнтація на самовдосконалення і 

саморозвиток, розвинуті духовні цінності та громадянська позиція) тощо; 

• рівень забезпеченості необхідними ресурсами (зокрема, нормативними, 

навчальними та методичними) для повноцінного функціонування освітнього 

процесу, самостійної роботи здобувачів освіти за освітніми (освітньо-

професійними) програмами й стандартами; 

• інноваційність і практикоорієнтованість змісту навчання здобувачів 

освіти; 

• відповідність змісту навчання потребам здобувачів освіти, а також міра 

задоволення запитів і потреб здобувачів освіти; 

• характер взаємин між суб’єктами освітнього процесу, соціально-

психологічний клімат у ВСП «ТФК ТНТУ», а також міра задоволеності ними. 

4.2. Моніторинг якості освіти та освітньої діяльності ВСП «ТФК ТНТУ» 

проводиться за рядом різних напрямків, враховуючи цілі моніторингового 

дослідження, рівень його проведення, а також функції об’єкта, що 

досліджується. Основними напрямками моніторингу якості освіти та освітньої 

діяльності є наступні: 

• забезпечення реалізації політики держави у сфері вищої та фахової 

передвищої освіти, контроль за дотриманням цикловими комісіями 

(відділеннями) ВСП «ТФК ТНТУ» законодавчих актів та нормативно-правових 

документів у сфері вищої та фахової передвищої освіти; 

• рівень технічного забезпечення освітнього процесу (мультимедійне 

обладнання аудиторій, комп’ютерних класів, наявність Інтернету, а також 

сучасних програмних засобів); 

• рівень навчальних досягнень як окремих студентів, так у межах групи, 

курсу, відділення; 

• вивчення стану та узагальнення інформації про організацію навчальної 

та методичної роботи, здійснюваної цикловими комісіями та відділеннями ВСП 

«ТФК ТНТУ»; 

• встановлення відповідності програм навчальних дисциплін/ предметів 

установленим нормам, а також сучасним вимогам; 

• організація і проведення директорських контрольних робіт у 

академічних групах; 

• підведення підсумків за результатами проведення екзаменаційних 

сесій. 

4.3. Враховуючи зміни, які відбуваються у вищій та фаховій передвищій 

освіті, показники якості освіти та освітньої діяльності, які підпадають під 

моніторинг, можна переглядати, а також вдосконалювати методи і 

розширювати напрямки моніторингових досліджень. 

 

5. РІВНІ, ФОРМИ ТА ВИДИ МОНІТОРИНГУ ЯКОСТІ ОСВІТИ ТА 

ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

5.1. Моніторинг якості освіти та освітньої діяльності може проводитися 

на на таких рівнях: 

• викладач – циклова комісія – відділення – ВСП «ТФК ТНТУ»; 

• студент – група – курс – відділення; 

• навчальна дисципліна – цикл підготовки – навчальний план. 



5.2. Моніторинг якості освіти та освітньої діяльності може здійснюватися 

у різних формах, кожна з яких передбачає: 

• безпосереднє одержання інформації від учасників моніторингового 

дослідження (за допомогою проведення спостереження, інтерв’ювання тощо); 

• опосередковане одержання інформації від учасників моніторингового 

дослідження (що може відбуватися у письмовій та/або електронній формі, а 

також зі залученням експертів тощо); 

• одержання необхідної інформації без залучення учасників 

моніторингового дослідження (шляхом вивчення відповідної документації, 

статистичної або оперативної інформації тощо). 

5.3. Види моніторингу якості освіти та освітньої діяльності: 

• інформаційний – спрямований на збирання, накопичення, 

систематизацію, а також поширення інформації, яка стосується якості освіти та 

освітньої діяльності, з тією можливістю, щоб стейкхолдери мали доступ до 

відкритого банку освітньої статистики ВСП «ТФК ТНТУ»; 

• базовий – націлений на встановлення відповідності рівня 

підготовленості тих здобувачів освіти, які навчаються, вимогам стандартів 

вищої та фахової передвищої освіти, а також якості освітніх систем, що 

функціонують у межах ВСП «ТФК ТНТУ», з метою забезпечення необхідних 

умов навчання та розвитку особистості; 

• проблемний – передбачає виявлення різнохарактерних проблем у 

певних елементах (складових, підрозділах) освітньої системи ВСП «ТФК 

ТНТУ», а також визначення закономірностей, процесів, чинників, завдяки 

врахуванню яких буде забезпечено більш ефективне управління якістю освіти 

та освітньої діяльності; 

• управлінський – зорієнтований на вивчення характеру взаємодії на 

різних управлінських рівнях ВСП «ТФК ТНТУ», що здійснюється з метою 

оцінки ефективності управлінських рішень, а також встановлення результатів за 

реалізацією таких рішень; 

• дидактичний – забезпечує вивчення різних аспектів освітнього 

процесу, зокрема, засвоєння матеріалу навчальних дисциплін; 

• соціально-психологічний – надає інформацію про психологічний стан і 

рівень задоволеності якістю освітніх послуг суб’єктів освітнього процесу, 

взаємовідносини між ними, соціально-психологічний клімат у ВСП «ТФК 

ТНТУ» тощо; 

• комплексний – поєднує всі види моніторингових досліджень з метою 

надання узагальненої інформації про якість освіти та освітньої діяльності. 

5.4. В основі внутрішньої системи контролю знаходиться контроль якості 

результатів навчання (діагностика знань здобувачів освіти викладачем), який 

дає змогу виявити відхилення між очікуваними показниками та одержаними 

результатами через зворотний зв’язок, а також цей вид контролю виконує 

мотиваційно-стимулюючу функцію.  

Перед контролем якості результатів навчання здобувачів освіти 

ставляться такі основні завдання: оцінювання рівня засвоєння знань кожним 



здобувачем освіти й академічною групою загалом; виявлення практичних умінь 

і навичок здобувачів освіти оперувати набутими знаннями; встановлення рівня 

сформованості компетентностей здобувача освіти; здійснення контролю за 

самостійною роботою здобувачів освіти; виявлення ключових причин 

недостатнього або неякісного засвоєння матеріалу з відповідних навчальних 

дисциплін/предметів; здійснення пошуку більш ефективних методів навчання 

тощо.  

Види контролю за якістю знань, умінь і навичок здобувачів освіти з 

навчальних дисциплін/предметів: 

• самоконтроль (здобувачі освіти самостійно здійснюють контроль за 

своїми знаннями, уміннями та навичками); 

• контроль циклової комісії (відвідування занять головою циклової 

комісії; відкриті лекції, семінарські, практичні, лабораторні заняття та 

обговорення названих видів занять); 

• контроль відділення (відвідування занять завідувачем відділення; 

відкриті заняття та їх обговорення на засіданнях циклових комісій; проведення 

комплексних контрольних робіт); 

• директорський контроль (відвідування занять директором, заступником 

директора з навчальної роботи; проведення директорських контрольних робіт). 

5.5. Моніторинг оцінювання якості знань здобувачів освіти передбачає 

проведення щорічного контролю за якістю знань, умінь та навичок здобувачів 

освіти з навчальних дисциплін/предметів, проводиться на рівні викладач – 

завідувач відділення – голова циклової комісії – адміністрація ВСП «ТФК 

ТНТУ» та включає такі види контролю: 

5.5.1. Оперативний контроль проводиться впродовж кожного семестру з 

метою оцінювання рівня засвоєння здобувачем освіти навчального матеріалу 

під час усіх видів навчальних занять, аналізу поточної успішності здобувачів 

освіти та завдяки ньому забезпечується оцінка результатів навчання здобувачів 

освіти на семестровому або заключному (атестація здобувача освіти) етапі їх 

навчання. 

5.5.2. Вхідний контроль знань (тобто діагностику початкового рівня знань 

здобувачів освіти) здійснюють на перших навчальних заняттях з метою 

встановлення рівня базових знань, умінь і навичок здобувачів освіти з 

навчальної дисципліни/предмету. Здійснення такого виду контролю не 

передбачає оцінювання успішності навчання здобувача освіти, а за його 

результатами викладач здійснює вибір відповідних методів навчання, розробляє 

заходи з надання індивідуальної допомоги здобувачам освіти, а також 

намагається відкоригувати освітній процес. 

5.5.3. Поточний контроль проводять під час проведення навчальних 

занять з тією метою, щоб перевірити засвоєння здобувачами освіти навчального 

матеріалу, оцінити практичні навички та уміння здобувачів освіти самостійно 

опрацьовувати, публічно або письмово представляти навчальний матеріал. 

Основна мета поточного контролю зводиться до забезпечення зворотного 

зв’язку між викладачами та здобувачами освіти, управління навчальною 

мотивацією здобувачів освіти. Інформація, яка одержана при поточному 



контролі, використовується викладачем для коригування методів і засобів 

навчання, а також здобувачами освіти для планування самостійної роботи. 

5.5.4. Проміжний контроль – це вид контролю, який проводиться з тією 

метою, щоб виявити та попередити неуспішність здобувачів освіти. Зокрема, 

проміжний контроль передбачає оцінювання результатів навчальних досягнень 

здобувачів освіти на основі наявних поточних оцінок, отриманих ними (на 

момент проведення проміжного контролю) за виконання різного роду 

навчальної діяльності або за результатами проведення контрольного заходу. 

Окрім цього, формою проміжного контролю може бути також директорська 

контрольна робота. 

5.5.5. Підсумковий контроль забезпечує оцінювання результатів 

навчальних досягнень здобувачів освіти на проміжних або заключному етапах 

освітнього процесу та передбачає здійснення: 

• семестрового контролю з навчальної дисципліни/предмету – 

проводиться у формі заліку або семестрового екзамену в обсязі навчального 

матеріалу, який повинен був засвоїти здобувач освіти; 

• атестації здобувачів освіти – проводиться з метою встановлення 

відповідності засвоєних здобувачами освіти рівня й обсягу знань, умінь, 

навичок та інших компетентностей вимогам стандартів вищої та фахової 

передвищої освіти. 

5.5.6. Відтермінований контроль – це контроль залишкових знань 

здобувачів освіти, який проводять з навчальних дисциплін/предметів, вивчення 

яких завершено у попередньому семестрі або навіть навчальному році. 

Результати оцінювання залишкових знань здобувачів освіти щорічно 

аналізуються, враховуючи акредитаційні вимоги, за такими показниками: явка 

здобувачів освіти на контрольний захід, якість знань здобувачів освіти, їхня 

успішність у навчанні, зіставлення результатів контрольного заходу з 

результатами попереднього підсумкового контролю з навчальної 

дисципліни/предмету. Основною формою відтермінованого контролю є 

директорська контрольна робота. 

Директорська контрольна робота – це один з видів контролю за 

засвоєнням знань, умінь, навичок та інших компетентностей, що проводиться 

за темами навчальної дисципліни/предмету, вивченими у поточному або 

попередньому семестрі, або за навчальною програмою всієї навчальної 

дисципліни/предмету з тією метою, щоб перевірити готовність здобувачів 

освіти до підсумкового контролю, а також оцінити рівень залишкових знань 

здобувачів освіти, отриманих ними за результатами вивчення навчальної 

дисципліни/предмету. 

5.6. На основі проведення моніторингу й аналізу результатів навчання та 

поточної і семестрової успішності здобувачів освіти, директорських 

контрольних робіт з навчальних дисциплін/предметів встановлюється 

результативність навчальної роботи здобувачів освіти. 

 

6. ОРГАНІЗАЦІЯ, ПРОВЕДЕННЯ ТА УПРАВЛІННЯ МОНІТОРИНГОМ 

ЯКОСТІ ОСВІТИ ТА ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

6.1. Моніторинг якості освіти та освітньої діяльності організовується та 

проводиться у відповідності до плану, в якому визначаються види моніторингу, 



терміни їх реалізації, показники оцінювання якості освіти та освітньої 

діяльності, форми й процедури представлення результатів, а також 

відповідальні особи за здійснення моніторингових досліджень. 

6.2. Загальне керівництво моніторингом якості освіти та освітньої 

діяльності покладається на директора ВСП «ТФК ТНТУ», а безпосереднє 

управління моніторинговим дослідженням здійснює його заступник з 

навчальної роботи. 

6.3. Контроль за дотриманням вимог, що ставляться до організації та 

проведення моніторингу якості освіти та освітньої діяльності, покладається на 

адміністрацію ВСП «ТФК ТНТУ». 

6.4. Здійснення заходів з організації та проведення моніторингу якості 

освіти та освітньої діяльності координує методист з питань якості освіти, 

зокрема, на нього покладається надання методичної, консультаційної та 

організаційної допомоги з питань забезпечення якості освіти та освітньої 

діяльності структурним підрозділам ВСП «ТФК ТНТУ», педагогічним 

працівникам, здобувачам освіти; здійснення контролю за виконанням завдань зі 

забезпечення якості освіти та освітньої діяльності структурними підрозділами 

ВСП «ТФК ТНТУ», а також ведення спостереження за результативністю 

виконання таких завдань; розроблення пропозицій стосовно запровадження 

заходів та вдосконалення процедур зі забезпечення якості освіти та освітньої 

діяльності у ВСП «ТФК ТНТУ» та його структурних підрозділах. 

Основні завдання методиста з питань якості освіти: проведення 

внутрішнього моніторингу якості навчання здобувачів освіти; збір та аналіз 

інформації, що стосується якості освіти та освітньої діяльності ВСП «ТФК 

ТНТУ»; організація опитувань здобувачів освіти з питань якості навчання і 

викладання, а також випускників ВСП «ТФК ТНТУ» та представників ринку 

праці на предмет якості освітніх (освітньо-професійних) програм й 

підготовленості випускників ВСП «ТФК ТНТУ» до професійної діяльності; 

аналіз результатів опитувань здобувачів освіти, випускників ВСП «ТФК 

ТНТУ» та представників ринку праці з наступною підготовкою рекомендацій 

для прийняття управлінських рішень стосовно вдосконалення якості освіти та 

освітньої діяльності; оперативне реагування на виявлені порушення у сфері 

якості освіти та освітньої діяльності; вивчення кращих практик зі забезпечення 

якості освіти та освітньої діяльності в інших закладах вищої та фахової 

передвищої освіти та поширення у структурних підрозділах та ВСП «ТФК 

ТНТУ» загалом. 

6.5. Для проведення моніторингу якості освіти та освітньої діяльності 

наказом директора ВСП «ТФК ТНТУ» може бути створена спеціальна 

моніторингова група. 

6.6. Етапи моніторингу якості освіти та освітньої діяльності: 

1) планування моніторингу, що зводиться до визначення точних і 

зрозумілих цілей та завдань, показників їх досягнення, процедур, інструментів 

(технічних, електронно-обчислювальних та інформаційних засобів, програмно-

інструментальних продуктів, засобів комунікації тощо), а також людських 

ресурсів; 

2) розроблення моніторингового інструментарію (що включає анкети, 

тести, опитувальники, бланки статистичної звітності, різного роду форми, 



таблиці, графіки тощо), а також підготовка (виготовлення) матеріалів для 

використання названого інструментарію у процесі моніторингового 

дослідження; 

3) проведення моніторингу якості освіти та освітньої діяльності; 

4) обробка та аналіз результатів моніторингу, обговорення одержаних 

результатів моніторингу з усіма зацікавленими сторонами, формулювання 

висновків і рекомендацій з метою прийняття управлінських рішень, які 

спрямовані на підвищення якості освіти та освітньої діяльності; 

5) оприлюднення інформації про одержані результати моніторингового 

дослідження, а також оголошення висновків і рекомендацій для наступного їх 

виконання; 

6) відстеження управлінських рішень, які прийняті за результатами 

моніторингового дослідження, а також здійснення оцінки їх ефективності. 

6.7. Моніторинг якості освіти та освітньої діяльності передбачає широке 

застосування сучасних інформаційних технологій у процесі збирання, обробки, 

зберігання й використання різного роду інформації. Зберігання й оперативне 

використання інформації реалізуються за допомогою електронного зв’язку, а 

також систематичного поповнення електронних баз даних. 

6.8. При здійсненні моніторингу якості освіти та освітньої діяльності 

застосовуються такі види вимірювань: статистичні, педагогічні, дидактичні, 

соціологічні, психологічні та інші.  

Моніторингові дослідження здійснюються за допомогою таких методів: 

опитування (анкетування, інтерв’ювання) учасників освітнього процесу; 

тестування здобувачів освіти; спостереження за проходженням освітнього 

процесу; фокус-група; аналіз потрібної для дослідження нормативної 

документації, зокрема, у сфері забезпечення якості освітнього процесу та якості 

освіти; аналіз статистичних даних про функціонування системи вищої та 

фахової передвищої освіти за відповідними формами звітності; експертних 

оцінок. 

6.9. Моніторинг кількісних і якісних показників кадрового забезпечення 

освітньої діяльності, а також якості навчально-методичного супроводу 

освітнього процесу здійснюється під час підготовки до проведення акредитації 

освітньо-професійних (освітніх) програм та/або при підготовці до ліцензування 

визначених спеціальностей. 

6.10. З метою додаткового встановлення реального стану справ стосовно 

забезпечення якості освіти та освітньої діяльності може здійснюватися 

моніторинг оцінювання ступеня задоволення здобувачів освіти щодо якості 

надання освітніх послуг та вдосконалення освітнього процесу на певному 

ступені або рівні освіти, педагогічної майстерності викладачів, сприйняття 

здобувачами освітніх новітніх технологій та нововведень у навчально-

методичному забезпеченні освітнього процесу з метою якісної підготовки 

здобувачів освіти до професійної діяльності. 

6.11. За результатами проведених моніторингових досліджень на різних 

рівнях управління (зокрема, ВСП «ТФК ТНТУ», відділення, циклових комісій, 

викладача) визначаються відхилення отриманих фактичних значень від 

запланових показників, здійснюється самооцінка, а також приймаються 



ефективні управлінські рішення, які націлені на забезпечення якості освіти та 

освітньої діяльності ВСП «ТФК ТНТУ». 

6.12. За результатами моніторингу якості освіти та освітньої діяльності 

ВСП «ТФК ТНТУ» здійснюється підготовка аналітичних матеріалів, службових 

записок відповідних форм, які відповідають цілям і завданням конкретних 

видів моніторингових досліджень. Такі матеріали включають до свого складу 

аналітичну інформацію, а також сформульовані пропозиції з питань, вирішення 

яких знаходиться у компетенції директора ВСП «ТФК ТНТУ» або його 

заступників, та заслуховуються на засіданні педагогічної ради ВСП «ТФК 

ТНТУ». 

6.13. За результатами моніторингу якості освіти та освітньої діяльності 

може визначатися рейтинг циклових комісій за підсумками навчального року. 

Такий рейтинг виставляється з тією метою, щоб встановити циклові комісії, 

педагогічні працівники яких з високими кваліфікаційними показниками 

роблять найбільший внесок у підвищення якості підготовки майбутніх 

фахівців, а також розвиток науково-методичного забезпечення процесу 

викладання навчальних дисциплін/предметів. 

6.14. Результати проведеного моніторингу якості освіти та освітньої 

діяльності оприлюднюються на офіційному сайті ВСП «ТФК ТНТУ», 

інформаційних стендах, конференціях, виставках, у засобах масової інформації, 

періодичних і фахових виданнях, але з урахуванням нормативних положень 

щодо захисту персональних даних, а також з дотриманням принципу 

конфіденційності при розголошенні певного виду інформації. 

 

7. ПРАВА, ОБОВ’ЯЗКИ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ УЧАСНИКІВ 

МОНІТОРИНГУ ЯКОСТІ ОСВІТИ ТА ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

7.1. Учасники моніторингових досліджень мають право на: 

• отримання інформації та матеріалів у межах моніторингових заходів 

від учасників освітнього процесу та працівників структурних підрозділів ВСП 

«ТФК ТНТУ», які здійснюють організаційний, кадровий, технічний супровід 

освітнього процесу; 

• відстеження ефективності управлінських рішень (заходів), які прийняті 

за результатами моніторингу якості освіти та освітньої діяльності. 

7.2. Учасники моніторингових досліджень зобов’язані: 

• дотримуватися принципів професійної етики та об’єктивності під час 

проведення моніторингу якості освіти та освітньої діяльності; 

• готувати пропозиції керівництву ВСП «ТФК ТНТУ» щодо 

вдосконалення внутрішньої системи забезпечення якості освіти та освітньої 

діяльності; 

• підвищувати кваліфікацію у сфері оцінювання та моніторингу якості 

освіти та освітньої діяльності. 

7.3. Учасники моніторингових досліджень несуть відповідальність за: 

• якість організації, проведення та представлення результатів 

моніторингу якості освіти та освітньої діяльності; 

• невчасне надання (оприлюднення) або ненадання (не оприлюднення) 

аналітичних та інформаційно-методичних (рекомендаційних) матеріалів про 

результати моніторингу якості освіти та освітньої діяльності; 



• недотримання принципів професійної етики та конфіденційності 

інформації під час виконання своїх функціональних обов’язків. 

 

8. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ 

8.1. Положення затверджується педагогічною радою ВСП «ТФК ТНТУ» 

та вводиться у дію наказом директора ВСП «ТФК ТНТУ». 

8.2. Зміни та доповнення до цього Положення затверджуються 

педагогічною радою ВСП «ТФК ТНТУ» та вводиться у дію наказом 

директора ВСП «ТФК ТНТУ». 
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