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1. Загальні положення

Науково-методичний відділ управління якістю освітньої діяльності є 
структурним підрозділом Полтавської державної аграрної академії (далі 
Академія), який створено з метою підвищення якості надання освітніх послуг, 
поліпшення методичного забезпечення навчання студентів та реалізації 
завдань, передбачених Комплексною програмою впровадження системи 
управління якістю освітньої діяльності ПДАА відповідно вимог міжнародних 
і державних стандартів КО серії 9000, шляхом внутрішньої реорганізації 
науково-методичного відділу управління якістю освітньої діяльності. Відділ 
діє на підставі Статуту Академії та цього положення.

Очолює Відділ керівник, який безпосередньо підпорядковується 
ректору академії. У своїй роботі керується посадовою інструкцією.

Відділ взаємодіє з іншими структурними підрозділами Академії з метою 
досягнення оптимальної організації процесу управління якістю освітньої 
діяльності. Структуру та штатний розклад Відділу затверджує ректор 
Академії.

Структура відділу:
• сектор „Інноваційні технології навчання та організації навчального 

процесу”
• сектор „Внутрішній аудит процесів діяльності та моніторингу якості 

освітньої діяльності”

2. Основні завдання і напрямки діяльності (функції)
Основними завданнями Відділу є:
• Визначення умов перспективного розвитку та поточних питань в 

межах реалізації стратегічних завдань розвиток академії відповідно до 
принципів загального менеджменту якості освітніх послуг.

• Сприяння консолідації зусиль всіх структурних підрозділів на 
вирішення питань, пов’язаних з забезпеченням якості освітньої діяльності 
Академії.

• Забезпечення покращення іміджу Академії, впровадження 
інноваційних проектів у сфері якості надання освітніх послуг.

• Методичне та організаційне керівництво роботою з питань управління 
якістю освітньої діяльності.

• Вивчення, узагальнення та поширення передового міжнародного і 
вітчизняного досвіду роботи підрозділів Академії з питань управління якістю 
освітньої діяльності Академії.

• Взаємодія із партнерами Академії з питань управління якістю



ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ.

• Організація проведення наукових досліджень з питань вдосконалення 
методичного забезпечення управління якістю освітньої діяльності, форм і 
методів навчально-виховної діяльності Академії у сфері підготовки фахівців, 
розроблення і впровадження новітніх технологій навчання та методів 
контролю знань, вмінь та навичок студентів.

• Методичне супроводження використання в навчальному процесі 
інноваційних інформаційних технологій і ресурсів.

• Впровадження інноваційних форм та методів організацій навчального 
процесу.

• Впровадження результатів наукових досліджень з питань 
інформаційного і методичного забезпечення навчального процесу за 
інноваційними технологіями навчання та методів контролю знань у 
навчальному процесі.

• Визначення умов розвитку та поточних рішень щодо цілісного 
розвитку особистості в умовах вищого навчального закладу та в межах 
реалізації Програми розвитку Академії.

• Сприяння консолідації зусиль всіх структурних підрозділів на 
вирішення питань, пов’язаних з забезпеченням умов цілісного розвитку 
особистості та поліпшення ефективності навчальної і виховної діяльності 
студентів.

• Методичне та організаційне керівництво роботами з питань 
визначення показників і критеріїв соціальної зрілості особистості.

• Вивчення та удосконалення діагностики та моніторингу, цілісного 
розвитку особистості.

• Розроблення та впровадження новітніх технологій дослідження 
соціально-професійної зрілості студентів.

• Впровадження результатів дослідження соціально-професійної 
зрілості студентів.

Для вирішення поставлених завдань Відділ здійснює наступні функції:
Сектор „ Інноваційні технології навчання та організації навчального 

процесу ”
1. Узгодження дій всіх структурних підрозділів Академії з питань 

реалізації стратегічного напряму підвищення якості освітньої діяльності.
2. Формування та реалізація єдиної політики щодо покращення якості 

діяльності Академії, підвищення конкурентноздатності освітніх послуг і 
сприяння їх просуванню на ринку освітніх послуг.

3. Вдосконалення системи управління якістю діяльності Академії 
відповідно до вимог міжнародного стандарту 180 9000.



4. Організація взаємодії з партнерами Академії з питань управління 
якістю освітньої діяльності.

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

6. Організаційно-методичне забезпечення заходів щодо впровадження 
інноваційних технологій навчання кредитно-модульної системи організації 
навчального процесу

7. Організація підготовки та проведення науково-методичних 
конференцій, семінарів і тренінгів з впровадження інноваційних технологій 
навчання та організації навчального процесу.

8. Проведення семінарів з науково-педагогічними працівниками кафедр:
- інтерактивні методи навчання студентів;
- індивідуально-консультативна робота викладачів зі студентами;
- робота з інформаційними ресурсами в Ш е т е !

9. Впровадження інноваційних технологій в навчальний процес.
10. Організація підготовки та проведення конкурсів у сфері якості на 

краще методичне забезпечення навчального процесу, використання новітніх 
освітніх технологій, електронних інформаційних ресурсів і технологій.

11. Формування тематики та організаційне забезпечення проведення 
наукових досліджень з проблем управління якістю освітньої діяльності форм і 
методів навчального процесу, практичної підготовки фахівців, новітніх 
технологій навчання та методів контролю знань студентів.

12. Впровадження результатів наукових досліджень з проблем 
управління якістю освітньої діяльності, форм і методів навчального процесу, 
практичної підготовки фахівців, новітніх технологій навчання та методів 
контролю знань студентів.

13. Організація роботи шкіл педагогічної майстерності та 
управлінського персоналу, методичне керівництво роботами цих шкіл.

Сектор „Внутрішній аудит процесів діяльності та моніторингу якості 
освітньої діяльності ”

1. Проведення внутрішнього аудиту системи якості діяльності 
університету на відповідність вимогам міжнародного стандарту 9001:2008.

2. Інформування керівництва та структурних підрозділів щодо 
результатів моніторингу освітньої діяльності та внутрішнього аудиту системи 
якості освітньої діяльності.

3. Забезпечення дотримання всіма співробітниками академії при 
виконанні своїх службових обов’язків вимог законодавства та нормативних 
актів в галузі освіти, освітньо-професійних стандартів в діяльності 
університету, внутрішніх документів, що визначають політику, стратегію та



тактику університету у сфері управління якістю діяльності.
4. Проведення моніторингу процесів щодо реалізації програм і проектів 

за окремими напрямами стратегічного плану розвитку Академії.
5. Підтримка і подальший розвиток системи управління якістю 

діяльності академії.
6. Забезпечення організаційного та методичного проведення всіх видів 

моніторингу освітньої діяльності (навчальної діяльності студентів, якості 
проведення навчальних занять та інших форм навчальної роботи, якості 
методичного забезпечення навчального процесу, рівня задоволеності 
замовників освітніх послуг тощо).

7. Аналіз та підготовка аналітичних матеріалів за результатами 
моніторингу освітньої діяльності.

8. Інформування керівництва та структурних підрозділів щодо 
результатів внутрішнього аудиту системи якості діяльності.

9. Підготовка пропозицій щодо поліпшення якості надання освітніх 
послуг, викладання дисциплін, методичного забезпечення та підвищення 
кваліфікації викладачів.

10.Управління стандартизацією освітніх послуг в межах діючої в 
академії системи менеджменту якості освітньої діяльності.

11. Організація підготовки та проведення нарад і семінарів з питань 
управління якістю освітньої діяльності.

3. Права
Науково-методичний відділ управління якістю освітньої діяльності в 

особі її керівника та працівників мають право :
-  клопотати перед керівництвом щодо створення сприятливих умов 

для виконання службових обов’язків;
-  вносити пропозиції керівництву ПДАА, щодо поліпшення 

навчальної, методичної, наукової та організаційно-виховної роботи ПДАА;
-  здійснювати моніторинг якості освітньої діяльності ПДАА 

(навчальної діяльності студентів, якості проведення навчальних занять та 
інших форм навчальної, практичної та виховної роботи, якості методичного 
та нормативного забезпечення навчального процесу);

-  здійснювати діагностику та моніторинг цілісного розвитку 
особистості та соціально-професійної зрілості студентів у ПДАА;

-  направляти запити щодо одержання інформації до адміністрації 
ПДАА, факультети, інші структурні підрозділи ПДАА в межах своїх 
повноважень;

-  керівник НМЦ управління якістю освітньої діяльності окрім 
зазначеного має право вимагати від фахівців відділу належного виконання 
своїх службових обов’язків.



5. Відповідальність
Керівник та фахівці відділу несуть відповідальність за:

-  якість та достовірність даних в документах, що подаються на підпис 
керівництву;

-  невиконання або неналежне виконання посадових обов’язків;
-  дотримання вимог безпеки під час роботи на наданому в їх 

орядження обладнанні, а також його збереження та використання за 
призначенням.
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