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1. Загальні положення
Відділ моніторингу та забезпечення якості освіти є структурним 

підрозділом Навчально-наукового інституту комунікаційних та інноваційних 
освітніх технологій Полтавської державної аграрної академії (далі Академії). 
Відділ створено з метою забезпечення якості освітньої діяльності та якості 
вищої освіти в Академії.

У своїй діяльності відділ моніторингу та забезпечення якості освіти 
керується: Конституцією України, Законами України «Про вищу освіту», 
«Про освіту» та іншими нормативно-правовими актами, статутом Академії та 
внутрішніми нормативними документами.

Очолює відділ керівник, який безпосередньо підпорядковується 
керівнику Навчально-наукового інституту комунікаційних та інноваційних 
освітніх технологій Полтавської державної аграрної академії. У своїй роботі 
керується посадовою інструкцією.

Відділ взаємодіє з іншими структурними підрозділами Академії з метою 
підвищення якості освіти та забезпечення відповідності освітньої діяльності 
вимогам стандартів вищої освіти та сучасним потребам ринку праці. 
Структуру та штатний розпис відділу затверджує ректор Академії відповідно 
до штатного розпису Полтавської державної аграрної академії.

2. Основні завдання відділу
Основними завданнями Відділу є:
-  організація процесу забезпечення якості освітньої діяльності та 

якості вищої освіти в Академії;
-  визначення умов перспективного розвитку Академії та забезпечення 

покращення її іміджу в межах реалізації системи внутрішнього забезпечення 
якості вищої освіти;

-  здійснення моніторингу та періодичного перегляду освітніх 
програм;

-  щорічне оцінювання здобувачів вищої освіти, науково-педагогічних 
і педагогічних працівників Академії та регулярне оприлюднення результатів 
таких оцінювань на офіційному веб-сайті Академії, на інформаційних стендах 
та в інший спосіб;

-  здійснення моніторингу наявності навчальних ресурсів для 
організації освітнього процесу за кожною освітньою програмою 
спеціальності;

-  контроль за якістю навчально-методичного забезпечення освітньої 
діяльності;

-  моніторинг рівня професійної активності членів груп забезпечення 
спеціальностей Академії;

-  контроль за якістю проведення навчальних занять, моніторинг 
ефективності системи і критеріїв оцінювання знань здобувачів вищої освіти та 
забезпечення їх академічної мобільності;

-  сприяння консолідації зусиль всіх структурних підрозділів щодо 
вирішення питань, пов’язаних з забезпеченням якості освітньої діяльності
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Академії;
-  інформаційно-довідкове консультування з питань забезпечення 

якості освітньої діяльності;
-  вивчення та узагальнення вітчизняного і зарубіжного досвіду з 

питань моніторингу якості освіти;
-  впровадження інноваційних проектів, форм та методів організації 

освітнього процесу;
-  організація процесу оновлення та вдосконалення методичного 

забезпечення якості освітнього процесу, впровадження новітніх інноваційних 
технологій навчання, методів та критеріїв оцінювання знань здобувачів вищої 
освіти;

-  взаємодія із партнерами Академії з питань забезпечення якості 
освітньої діяльності та якості вищої освіти;

-  сприяння дотриманню академічної доброчесності науково- 
педагогічними і педагогічними працівниками Академії та здобувачами вищої 
освіти.

3. Структура та склад працівників відділу, основні функції
Структура відділу: ■
-  сектор «Інноваційних технологій навчання та організації 

навчального процесу»;
-  сектор «Внутрішній аудит процесів діяльності та моніторингу якості 

освіти».
Для вирішення поставлених перед відділом завдань виконуються 

наступні функції:

Сектор «Інноваційних технологій навчання та організації навчального 
процесу»

1. Узгодження дій всіх структурних підрозділів Академії з питань 
реалізації системи внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності.

2. Реалізація політики щодо забезпечення якості освітньої діяльності та 
якості вищої освіти в Академії, підвищення конкурентоздатності освітніх 
послуг і сприяння їх просуванню на ринку освітніх послуг, визначення умов 
перспективного розвитку Академії.

3. Вдосконалення системи забезпечення якості освітньої діяльності 
Академії відповідно до стандартів вищої освіти, ліцензійних умов 
провадження освітньої діяльності закладів освіти та інших законодавчих 
актів.

4. Організація взаємодії з партнерами Академії з питань забезпечення 
якості освітньої діяльності та якості вищої освіти.

5. Організація вивчення та розповсюдження передового досвіду у сфері 
якості освітньої діяльності серед співробітників Академії.

6. Організація підготовки та проведення науково-методичних 
конференцій, семінарів і тренінгів з впровадження інноваційних технологій 
навчання та організації освітнього процесу.
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7. Організація процесу оновлення та вдосконалення методичного 
забезпечення якості освітнього процесу, впровадження новітніх інноваційних 
технологій навчання, методів та критеріїв оцінювання знань здобувачів вищої 
освіти.

8. Організація підготовки та проведення конкурсів в Академії з метою 
демонстрації фахової майстерності, передачі досвіду та здобутків науково- 
педагогічними працівниками у різних напрямах освітнього процесу.

Сектор «Внутрішній аудит процесів діяльності та моніторингу якості 
освіти»

1. Проведення внутрішнього аудиту забезпечення якості освітньої 
діяльності та якості вищої освіти в Академії на відповідність до рекомендацій 
та вимог, встановлених законодавством, стандартами вищої освіти.

2. Інформування керівництва та структурних підрозділів щодо 
результатів внутрішнього аудиту забезпечення якості освітньої діяльності та 
якості вищої освіти в Академії.

3. Забезпечення дотримання всіма співробітниками Академії, при 
виконанні своїх службових обов’язків, вимог законодавства та нормативних 
актів в галузі освіти, стандартів вищої освіти, внутрішніх нормативних 
документів Академії, що визначають політику, стратегію та тактику її 
розвитку у сфері системи внутрішнього забезпечення якості вищої освіти.

4. Організаційне та методичне забезпечення проведення моніторингу 
освітньої діяльності (періодичний перегляд освітніх програм, моніторинг 
ефективності системи і критеріїв оцінювання знань здобувачів вищої освіти, 
щорічне оцінювання науково-педагогічних працівників та здобувачів вищої 
освіти, моніторинг якості складу груп забезпечення освітньої діяльності, 
якості проведення навчальних занять та інших форм освітнього процесу, 
тощо).

5. Аналіз та підготовка аналітичних матеріалів за результатами 
моніторингу освітньої діяльності в Академії.

6. Підготовка пропозицій щодо забезпечення якості освітньої 
діяльності та якості вищої освіти.

4. Права
Відділ моніторингу та забезпечення якості освіти в особі його керівника 

та фахівців мають право:
-  клопотати перед керівництвом Академії щодо створення 

сприятливих умов для виконання службових обов’язків;
-  вносити на розгляд адміністрації Академії питання, що відносяться 

до компетенції відділу;
-  вносити пропозиції керівництву Академії, щодо підвищення якості 

надання освітніх послуг;
-  за дорученням адміністрації Академії приймати участь в нарадах, 

семінарах з питань забезпечення якості освітньої діяльності;
-  здійснювати моніторинг якості освітньої діяльності Академії;
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-  направляти запити щодо одержання інформації до адміністрації 
Академії, факультетів та інших структурних підрозділів Академії в межах 
своїх повноважень та отримувати ресурсне та інформаційне забезпечення, 
необхідне для виконання функцій відділу;

-  за узгодженням із керівництвом Академії залучати до проведення 
моніторингу якості освіти співробітників інших структурних підрозділів;

-  керівник відділу окрім зазначеного має право вимагати від фахівців 
відділу належного виконання своїх службових обов’язків.

Керівник та фахівці відділу несуть відповідальність за:
-  дотримання вимог Законів України «Про освіту», «Про вищу 

освіту» та інших законодавчих актів, стандартів вищої освіти;
-  якість та достовірність даних в документах, що подаються відділом 

структурним підрозділам та адміністрації Академії;
-  невиконання або неналежне виконання обов’язків, що передбачені 

посадовими інструкціями;
-  дотримання вимог безпеки під час роботи з обладнанням наданому в 

їх розпорядження, а також його збереження та використання за призначенням.

РОЗРОБНИК:
Керівник відділу моніторингу та забезпечення
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