
 

ПРОЄКТ 

ПОЛОЖЕННЯ 

про моніторинг якості освіти 

ДУ “Інститут очних хвороб і тканинної терапії ім. В.П.Філатова НАМН 

України” 

  

1. Загальні положення 

1. Згідно рішень колегій Міністерства освіти і науки України від 21  

березня 2008 року (протокол № 3/1-4) «Вища освіта України - європейський  

вимір: стан, проблеми, перспективи» та від 02.04.2009 (протокол № 4/1-4)  

«Мета реформ у вищій школі - якість і доступність освіти, на виконання  

вимог статті 16 та статті 32 Закону України «Про вищу освіту», а також з  

урахуванням основних принципів міжнародних стандартів медичної освіти,  

що запропоновані Всесвітньою федерацією медичної освіти, умовою  

діяльності закладу вищою освіти є наявність у нього системи забезпечення і  

контролю якості освітніх послуг. 

Відповідно до Національної доктрини розвитку освіти модернізація  

системи освіти спрямована на забезпечення її якості відповідно до  

найновіших досягнень вітчизняної і світової науки, культури та соціальної  

політики. Якість освіти є національним пріоритетом, передумовою  

національної безпеки держави, додержання міжнародних норм і вимог  

законодавства України щодо реалізації права громадян на освіту. 

2. Положення про моніторинг якості освіти ДУ ―Інститут очних хвороб і                                                    

тканинної терапії ім. В.П.Філатова  НАМН України ‖  (далі - Положення) 

розроблено відповідно до законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», 

Статуту ДУ ―Інститут очних хвороб і тканинної терапії ім. В.П.Філатова‖ та 

інших нормативних документів ДУ ―ІОХ і ТТ ім. В.П.Філатова НАМН України 

‖. 

3. Положення визначає основні алгоритмічні підходи до моніторингу  

якості освіти у ДУ ―ІОХ і ТТ ім. В.П.Філатова НАМН України ‖. 

 

2. Основні визначення та принципи 

1. Моніторинг якості освіти - це система спостережень, оброблення,  

оцінювання та аналізу інформації про стан якості освіти, прогнозування її  

змін і розроблення рекомендацій для прийняття рішень щодо підвищення  

якості освіти. 

2. Якість вищої освіти - рівень здобутих особою знань, умінь, навичок,  

інших компетентностей, що відображає її компетентність відповідно до  

стандартів вищої освіти. 

3. Якість освітньої діяльності – рівень організації освітнього процесу у  



закладі вищої освіти, що відповідає стандартам вищої освіти, забезпечує  

здобуття особами, які навчаються у ДУ ―ІОХ і ТТ ім. В.П.Філатова НАМН 

України‖, якісної вищої освіти та сприяє створенню нових знань. 

4. Моніторинг якості освіти ґрунтується на принципах: 

1) узгодження нормативно-правового та організаційно-методичного 

забезпечення, сумісності технічного і програмного забезпечення її складових; 

 2) систематичності спостереження за станом якості освіти та  

чинниками, які впливають на неї; 

 3) об’єктивності первинної, аналітичної і прогнозної інформації та 

оперативності її доведення до адміністрації ДУ ―ІОХ і ТТ ім. В.П.Філатова 

НАМН України‖. 

5. Моніторинг якості здійснюють відповідні навчально-методичні 

підрозділи, професорсько-викладацький склад. 

 

3. Мета і завдання системи моніторингу 

1. Моніторинг спрямований на: 

1) підвищення рівня навчальних досягнень осіб, які навчаються у  

ДУ ―ІОХ і ТТ ім. В.П.Філатова НАМН України ‖; 

2) підвищення оперативності та якості інформаційного обслуговування  

користувачів на всіх рівнях. 

2. Основними завданнями моніторингу є: 

1) довгострокові систематичні спостереження за станом якості освіти; 

2) аналіз стану якості освіти та прогнозування його змін; 

3) здійснення моніторингу та періодичного перегляду освітніх програм; 

4) інформаційне обслуговування науково-педагогічних працівників та  

осіб, які навчаються у ДУ ―ІОХ і ТТ ім. В.П.Філатова НАМН України ‖. 

3. Організація і функціонування моніторингу: 

1. Моніторинг якості освіти ґрунтується на використанні існуючих  

організаційних структур суб’єктів моніторингу і функціонує на основі  

єдиного нормативного, організаційного та методичного забезпечення,  

об'єднання складових та уніфікованих компонентів цієї системи. 

2. Методологічне забезпечення об’єднання складових і компонентів  

системи моніторингу здійснюється на основі єдиної науково-методичної  

бази, впровадження уніфікованих методів аналізу і прогнозування стану  

якості освіти. 

3. Прийняті рішення реалізуються в межах періодичних заходів програм  

моніторингу якості освіти. 

Якість освіти розглядається в єдності процесуального та 

результативного компонентів. Основними процесами, які забезпечують  

якість освіти, є: 

1) контроль якості навчального процесу; 



2) контроль якості знань, умінь та навичок осіб, які навчаються у ДУ ―ІОХ і ТТ 

ім. В.П.Філатова НАМН України ‖; 

3) рейтинг науково-викладацького складу; 

4) моніторинг виконання навчального календарного плану; 

6) моніторинг якості навчального процесу та його методичного  

забезпечення; 

7) анкетування осіб, які навчаються у ДУ ―ІОХ і ТТ ім. В.П.Філатова НАМН 

України‖, щодо якості навчального процесу.  

Перевірка якості підготовки фахівців на будь-якому етапі - це  

одночасно перевірка якості діяльності викладача, якості організації  

навчального процесу, основним результатом якого виступає комплексна  

підготовка фахівця до самореалізації у суспільстві. 

 

4. Контроль якості навчального процесу 

1. Критеріями якості навчального процесу є: наявність затверджених у  

встановленому порядку навчальних планів та програм, графіків навчального  

процесу, робочих планів; відповідність змісту навчальних планів і робочих  

програм циклів вимогам якості та стандартам закладу вищої освіти;  

відповідність розкладу занять формату викладання кожного циклу;  

відповідність елементів навчального процесу (лекцій, семінарів, практичних,  

самостійних занять тощо) затвердженим планам та програмам; комплектність  

і достатність методичного забезпечення до дисциплін (методичні вказівки,  

настанови щодо виконання лабораторних робіт тощо); достатність,  

регулярність і рівень організації поточного контролю (контроль якості знань  

осіб, які навчаються у ДУ ―ІОХ і ТТ ім. В.П.Філатова НАМН України ‖, їх 

оцінка якості  

навчального процесу), оперативність прийняття і реалізації корегуючих  

засобів. 

2. Контроль якості навчального процесу здійснюється шляхом 

моніторингової групи із внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності 

ДУ ―Інститут очних хвороб і тканинної терапії ім. В.П. Філатова НАМН 

України‖ та на певних рівнях: 

2.1. Контроль на рівні науково-педагогічних працівників. 

Організайно-методичний відділ здійснює контроль якості навчального процесу  

шляхом: 

1) анонімного анкетування з академічної доброчесності для науково-

педагогічних працівників; 

2) перевірки підготовки НПП навчальних планів і програм відповідно  

вимог МОЗ та МОН України, формування комплексного навчально-

методичного забезпечення кожної дисципліни; 



3) проведення навчальних курсів для розроблення програм підвищення 

кваліфікації науково-педагогічних працівників, які приймають участь в 

підготовці здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії. 

4) проведення відкритих занять, які обговорюються на засіданнях  

Ради молодих вчених. 

2.2. Контроль на рівні адміністрації навчально-наукового Інституту.  

Директор навчально-наукового інституту та її заступники здійснюють контроль 

шляхом: 

1) контролю результатів іспитів; 

2) контролю за дотриманням вимог документального оформлення  

результатів поточного та підсумкового контролю; 

3) регулярних звітів на вченій раді навчально-наукового нституту не менше 

одного разу за навчальний рік; 

4) наявності затверджених у встановленому порядку навчальних планів  

та програм кожного циклу; 

5) наявності затверджених у встановленому порядку планів  

комплектування навчального процесу; 

6) відповідності змісту навчальних планів і навчальних програм  

вимогам галузевих стандартів та стандартам закладу вищої освіти; 

7) наявності робочих планів циклів та їх відповідність елементам  

навчального процесу (лекції, семінари, практичні, самостійна та  

індивідуальна робота тощо); 

8) відповідності розкладу занять на кожному циклі, затвердженим  

планам та програмам; 

9) комплектності і достатності методичного забезпечення до циклів 

(методичні розробки лекцій, семінарських та практичних занять, методичні  

вказівки, самостійної та індивідуальної роботи тощо); 

10) дотримання вимог документального оформлення результатів  

базисного, поточного та підсумкового контролю; 

11) наявності організаційно-методичного забезпечення всіх видів  

практик передбачених навчальними планами, дотримання всіх вимог до  

комплекту документального забезпечення; 

Проведення базисного контролю знань. 

Базисний контроль — оцінювання рівня знань, умінь та навичок осіб,  

які навчаються у ДУ ―ІОХ і ТТ ім. В.П.Філатова НАМН України ‖, що 

здійснюється на  

початку навчального процесу шляхом проведення іспиту. Базисний контроль 

можливість запобігання ініціації навчального процесу для осіб, які за рівнем 

знань не готові до сприйняття матеріалу циклу чи вимагають додаткової 

підготовки для початку навчання. 

Проведення поточного контролю. 



Поточний (проміжний) контроль оцінювання рівня знань, умінь та  

навичок осіб, які навчаються у ДУ ―ІОХ і ТТ ім. В.П.Філатова  НАМН України 

‖, що здійснюється в ході навчального процесу шляхом проведення усного чи  

письмового опитування, контрольних робіт, тестування тощо. Поточний  

контроль забезпечує зворотний зв'язок осіб, які навчаються, з НПП у процесі  

навчання. Цей контроль на рівні НПП проводиться на семінарських та  

практичних заняттях та є оцінкою ефективності його праці.  

Проведення підсумкового контролю. 

Підсумковий контроль проводиться у вигляді оцінювання знань, вмінь  

та компетенцій осіб, які навчаються у ДУ ―ІОХ і ТТ ім. В.П.Філатова НАМН 

України‖ у форматі іспиту та заліку. 

 

5.Здійснення моніторингу та періодичного перегляду освітніх програм 

Моніторинг та періодичний перегляд освітніх програм проводиться з 

метою удосконалення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти. 

У ДУ «Інститут очних хвороб і тканинної терапії ім. В.П. Філатова 

Національної академії медичних наук України», моніторинг зазвичай 

здійснює проектна група та організаційно-методичний відділ за участі 

здобувачів вищої освіти, представників ради молодих вчених, випускників, 

роботодавців, академічної спільноти та інших заінтересованих сторін. 

Моніторинг програми та її компонентів здійснюється шляхом опитування 

здобувачів вищої освіти і працівників з метою оцінювання викладання, 

навчання та оцінювання, а також вихідної інформації відповідно до  

показника успішності. Моніторинг може проводитися в різний спосіб – 

анкетування, опитування, інтерв’ювання, моніторинг досягнутих результатів, 

оцінювання ОНП на відповідність критеріям забезпечення якості освітніх 

програм тощо. Мають бути використані також дані про час завершення та 

результати оцінювання програм та їх компонентів. Анкета ОНП складається з 

основних критеріїв забезпечення якості, кожний критерій оцінюється за 

рівнями: задовольняє, частково задовольняє, не задовольняє. У процесі 

моніторингу відбувається збір даних за зазначеними позиціями з 

коментарями. 

Систему обов’язкових методів і засобів моніторингу визначає 

організаційно-методичний відділ інституту. Для формулювання висновку за 

результатами моніторингу освітньої програми використовується дворівнева 

шкала: 

висока якість - освітня програма має високий рівень досягнення 

результатів; 

неналежна якість - освітня програма має серйозні недоліки. 

Діючу, затверджену, освітню програму переглядають щонайменше 1 раз 

у терміни її дії не пізніше ніж за 1 семестр до її завершення. Перегляд 



освітніх програм з метою її удосконалення здійснюють у формах оновлення 

або модернізації. 

Підставою для оновлення ОНП можуть виступати ініціатива і пропозиції 

гаранта освітньої програми, вченої ради, або викладачів програми, які її 

реалізують, результати оцінювання якості ОНП або об'єктивні зміни 

інфраструктурного, кадрового характеру і / або інших ресурсних умов 

реалізації освітньої програми. Підставою для перегляду також може бути 

наявність висновків про недостатньо високу якість освітньої програми за 

результатами оцінки якості освітньої програми та наявність недоліків та 

зауважень за результатами самооцінювання освітньої програми та освітньої 

діяльності. 

Оновлення відображаються у відповідних структурних елементах ОНП 

(навчальному плані, матрицях, робочих програмах навчальних дисциплін, 

програмах практик та ін.). 

Навчальні плани підлягають моніторингу та періодичному перегляду (не 

рідше одного разу на повний курс навчання за освітньою програмою). 

Підставою для розроблення нових навчальних планів є постанови 

Кабінету 

Міністрів України щодо нового переліку спеціальностей або внесення змін 

до чинного переліку, затвердження нових галузевих стандартів вищої освіти, 

та внесення змін до циклу дисциплін елективного вибору здобувача вищої 

освіти (за рішенням Вченої ради інституту). 

Модернізація освітньої програми має на меті більш значну зміну в її 

змісті та умовах реалізації, ніж при плановому оновленні, і може стосуватися 

також мети (місії), програмних навчальних результатів. Зміна виду освітньої 

програми також відноситься до удосконалення. ОНП також може бути 

модернизована з ініціативи проектної групи з метою врахування змін, що  

відбулися в науковому професійному полі, в яких реалізується ОНП, а також 

змін ринку освітніх послуг або ринку праці. 

Модернізація ОНП може проводитися з: ініціативи керівництва ДУ 

«Інститут очних хвороб і тканинної терапії ім. В.П. Філатова Національної 

академії медичних наук України» у разі незадовільних висновків про її якість 

в результаті самообстеження або аналізу динаміки набору здобувачів вищої 

освіти; ініціативи керівника освітньої програми та/або вченої ради за 

відсутності набору вступників на навчання; ініціативи проектної групи з 

метою врахування змін, що відбулися в науковому професійному полі, в яких 

реалізується ОНП, а також змін ринку освітніх послуг або ринку праці; 

наявності висновків про недостатньо високу якість за результатами різних 

процедур оцінки якості ОП 

Повторне затвердження освітніх програм відбувається з ініціативи 

проектної групи, що реалізує таку ОНП, в разі її значного оновлення. 



Значним вважають оновлення ОНП (складу дисциплін, практик і їх обсягу в 

кредитах ЄКТС) більш ніж на 50 %. 

Модернізована ОНП разом з обґрунтуванням внесених до неї змін має 

бути затверджена вченою радою. Після перегляду та затвердження освітньої 

програми вона розміщується проектною групою на офіційному веб-сайті 

інституту. 

Відповідальні за впровадження та виконання: організаційно-методичний 

відділ. 

Перегляд та/або оновлення (осучаснення) за необхідністю ОНП 

проектними групами відбувається з урахуванням періоду акредитації освітньої 

програми, вимог державних стандартів освіти, професійних стандартів, 

висновків і пропозицій роботодавців під час оцінювання актуальності ОНП, її 

цілей, програмних результатів, компетентностей, а також з урахуванням 

Концепції розвитку Інституту щорічно. 

 

 


