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це вiдстеження, дiагностика,
прогнозування резупьтатiв дiяльностi учасникiв освiтнього процесу.

1.2. Якiстъ освiтнього процесу - це iнтегральна характеристика системи
освiти, яка вiдображае ступiнь вiдповiдностi досягнутИХ Ре€rЛЬНIltх ocBiTHix
результатiв та умов освiтнього процесу нормативним вимогам, соцiалъним i
особистiсним очiкуванням.

1.3 I]e положення регламентус процедуру та форми проведеннrI
модriторингу якостi освiти в Економiчному коледжi ,Щержавного вищого
навчалъного закладу <киiвський нацiональний економiчний унiверситет iMeHi
Вадима Гетьмана)> (далi Коледж) та спрямоване на пiдвищеннrl якостi освiти,
активiзацiю та удосконалення дiяльностi закладу.

I.4. ЯкiстЬ освiти мае TaKi складовi: рiвенъ знань студентiв, якiсть
методiв навчання i виховання (органiзацii та мотивацii пiзнавалъноi дiяльностi,
контролю за здiйсненням навч€UIьноi дiяльностi), засвосння та дотримання
мор€Lльних норм.

1.5. основним монiторингу об'l.J. Uсновним завданням монlторингу е отримання об'ективноi
iнформацii про якiсть освiтнього процесу шляхом проведення як внутрiшнього,
так i зовнiшнЬого конТролЮ вiдповiдно до завданъ державноI полiтики в галузi
освiти, пiд час яких даеться оцiнка стану та результатiв навч€tльноi дiялъностi,
рiвню навч€Llrьно-методичного, матерiально-технiчного та кадрового
забезпечення навчального процесу. Монiторинг може включати опитування
-_ ! -рlзних груп респондентlв, тестування, проведення контрольних робiт тощо.

1.б. Монiторинг проводиться на рiвнях:
о викладач - циклова комiсiя - вiддiлення - коледж;
о студент - група - курс - вiддiлення;
о навч€lJIьна дисциплiна - цикл пiдготовки - навч€шьний план.

Украiни: пПро ocBiTy> та <Фахову передвиЩу ocBiTy>.
1.7. Монiторинг здiйснюеьься монiторинговою црупою при методичному

кабiнетi коледжу вiдповiдно до нормативно-правових документiв та цього
Положення. Що проведення монiторингових дослiджень в разi доцiлъностi
з€Lлучаютъся й iншi педагогiчнi працiвники.

2. Для досягнення поставленот мети монiторинry якостi освiти
вирiшуються TaKi завдання :

2.1.

2.2.

Розробка та використання единих нормативних матерiалiв.'

правовою основою здiйснення монiторингових дослiджень е Закони

Розробка та застосування технологiй збирання, узаг€LльненшI,
класифiкацii та аналiзу iнформацiТ.
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2.з. Отримання достовiрноi та об'ективноi iнформацii про умови,
органiзацiю, змiст та результати освiтнього процесу.

2.4. Систематизацiя
доступностi.

iнформацii, пiдвищення ii оперативностi та

2.5. Удосконалення технологii iнформацiйно-аналiтичноi дiяльностi.
2.б. Своечасне виявлення динамiки й основних тенденцiй у розвитку

освiтнього процесу.
2.7. Свосчасне виявлення змiн у пiдготовцi фахiвцiв й викJIиканих ними

факт9рiв.
2.8. Розробка технологii використання зiбраноi iнформацiт як основи

для прийняття управлiнських рiшень.

3. Об'екти монiторингу
Об'ектами монiторинry е:

3.1. НавЧ€Lльне середовИще (конТингенТ студентiв, його диференцiацiя;
кадрове забезпечення).

з.2. освiтнiй процес (навчально-методичне забезпеченшI, аналiз
вхiдного, поточного, рубiжного, пiдсумкового та вiдстроченого контролю).

3.з. Якiстъ та результативнiсть педагогiчноi дiялъностi викладачiв.

4. OcHoBHi напрямки та види монiторинry
4,1. Монiторинг здiйснюеться за рiзними напрямками з урахуванням його

цiлей, рiвня проведення й функцiй обстежуваного об'екта. .Що основних
tйпрямкiв монiторингу належать:

о piBeHb навчальНих досяГненЬ в розрiзi окремиХ студентiВl |Р}ПИ,
курсу, вiддiлення;

. вивчення та узаг€LJIьнення стану органiзацii навчалъноi та
методичноТ роботи цикJIових (предметних) комiсiй та вiддiлень
коледжу;

. органiзацiя та ,rроЪ.д.""" директорських та
контрольних робiт на вiддiленнях коледжу;

о пiдведення пiдсумкiв екзаменацiйних сесiй.
4,2, Монiторинг якостi фаховоi вищоi освiти, органiзов аний згiдно з

обраними наПряМкаМи, .використовус рiзнi вили вимiптовяттъ. гтатrqr...-i.,,ii,використовуе рiзнi види вимiрювань: педагогlчн1,
дидактичнi, соцiологiчнi, психологiчнi, статистичнi та iH.

4,з,важливою складовою частиною монiторингу е контроль за якiстю
знань, yMiHb та цавичок сryдентiв з загальноосвiтнiх дисiдиплiн,
навчальних дисциплiн за вiдповiдним ocBiTHbo - квалiфiкацiйним piBHeM.
BiH включае:

комплексних



1,Самоконтроль (питання для самоконтролю мiстятъся в робочiй програмiдисциплiни).
2. Контроль цикловоТ KoMicii:
, вiдвiдування занять головою цикловоi KoMicii ;, вiдкритi лекцiI, ceMiHapcbKi, практичнi, лабораторнi

обговорення.
3. Контроль вiддiлення:

вiдвiдування занятъ завiдувачем вiддiлення;
вiдкритi заняття та iх обговорення на засiданнях цикJIових(предметних) комiсiй;
комплекснi контролънi роботи.

заняття та ik

о

.a

контрольних робiт.
Коледжу використовуютъся TaKi види

4. {иректорський контролъ:
r вiдвiдування занять директором' заступником директора знавч€lJIьноi роботи;
. проведеннядиректорсъких

4.4. В ocBiTHboMy процесi
контролю: попереднiй (вхiдний),
вiдстрочений.

поточний, рубiжниiт, пiдсумковий та

ПОПеРеДНiЙ (ВХiДНИй) КОНтроль (дiагностика вихiдного рiвня знанъстудентiв) проводиться перед вивченням нового курсу з метою визначеннrI
рiвня пiдготовки студентiв з дисциплiн, якi забезпечуютъ цей курс. Вхiднийконтролъ проводитъся на першому заняттi за завданнями, що вiДповiдаютьпрограмi попереднъоi дисциплiни. Результати контролю аналiзуються нар.ЗаСlДаННЯХ ЦИКЛОВИХ ('Р'ДМе'НИХ) КОМiсiй та засiданнях методичноi радиспiльно з педагогiчними працiвниками, якi проводитимуть заняття з HoBoiдисциплiни. За результатами вхiдного контролю розробляються заходи знадання iндивiдуальноТ допомоги, коригування оовiтнъого процесу. {оцiлънопроводити вхiдний контроль iT на першому Kypci, щоб оцi"ити реалънiстъшкiльних оцiнок та виявити базовий piBeHb знань студентiв.

ГIоточний контроль знанъ е органiчною частиною всъого педагогiчногопроцесУ i слугуе засобом виявлення ступеня сприйняття (засвсiення)навчЕlJIъного матерiалу, Управлiння навч€Lлъним процесом можливе тiлъки напiдставi даниХ поточнOГо контролю. Завдання поточного контролю зводятъсядо того, щоб:
r Виявити обсяг, глибину i якiстъ сприйняття (засвоення) матерiалу, ЩовивчЬетъся;
о ВИЗН?чити недолiки у знаннrIх i намiтити шляхи ik усунення;о ВИЯВИТи ступiнь вiдповiдальностi студентiв i ставлення iх до роботи,встановивши причиrrи, якi перешкоджаютъ ik фоботi;



, Виявити рlвень опанування навикiв самостiйноi роботи i намiтити
шляхи i засоби ix розвитку;

о стимулювати iHTepec студентiв до
пiзнаннi.

предмета i iх активнiстъ у

головне завдання поточного контролю - допомогти студентам
органiзувати свою роботу, навчитись самостiйно, вiдповiдалъно i систематиLп{о
вивчати yci навчальний матерiал. Також поточний контроль мае навчити
студентiв готуватисъ до перевiрки з першого дня занять i кожного дня, а ненаприкiнцi семестру або навчального року.

рубiжний (тематичний' модульний' блоковий) контроль знань епок€lзником якостi вивчення окремих роздiлiв, тем i пов'язаних з цимпiзнавальних, меТодичних, психологiчних i органiзацiйних якостей студентiв.йо,о завдання - сигналiзувати про стан процесу навчання студентiв для вжиттяпедагогiчних заходiв щодо оптимЕUIьного його регулювання.
ЯКЩО ПОТОЧНИЙ КОНТРОЛЬ Проводимо лише з метою дiагностики першого

рiвня засвоення, тобто рiвня заг€Lпьного орiснтування у предметi, то рубiжнийконтроль дае можливiсть перевiрити засвоення отриманих знань через бiльш
довгочасний перiод i охоплюе бiльш значнi за обсягом роздiли курсу.ВiДПОВiДНО ЗМiНЮСТЪСЯ МеТОДика контролю, вiд студентiв можна вимагатисамостiйноi конструктивноi дiялъностi, а також виявити взаемозв'язки з iншими
роздiлами курсу.

Рубiжний контроль може проводитися усно й письмоВо,. у виглядiконтролъноi роботи, iндивiдуально або у групi.р Пiдсумковий контроль являе собою залiк студентiв з метою оцiнки ikзнань i навичок у вiдповiдностi до моделi освiттнъо-квалiфiкацiйного рiвня.основними формами контролю знань студентiв с контроль на лекцii насемiнарСъкиХ i практиЧних занЯттях, у позааУдиторний час, на консультацiях,залiках та екзаменах.
Така система контролю виконуе декiлька функцiй:, наВчальну, яка полягаё у тому, щоб пiд час контролю за успiшнiстю

РОЗШИРЮВ€UIИСЯ, ПОГЛИбЛЮВаЛИСЯ i Удоскон€IJIюв€Lлися знання, умiн_ня танавичкИ студентiв, а такоЖ формувався стiйкий iHTepec до вивчення xiMii;О ВИХОВНУ, ЯКа ПеРеДбаЧае, ЩО КОНТРоль знанъ мае зворотний зв,язок,який показуе i студентам i викладачу ефективнiстъ ikньоi роботи;О КОНТРОЛЮЮЧУ' ЯКа Дае ЗМОГУ СТеЖИТiа .U .rроц.сом i резулътатаминавчаJIьноi дiялъностi ;

, оргашзуючу, яка полягас У органiзацii навч€tльного прсlцесу вцiлому та сприяе формуванню режиму самостiйноi роботи студентiв;
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. роЗвиВалъну, яКа виявлястЬся у ТоМУ, Що пiд
вдосконаJIюютъся поихiчнi процеси та особистi можливостi:
уява, мислення i т. iH.

Контроль на лекцiТ проводиться як вибiркове усне опитування сryдентiвабо з застосуванням TecTiB за ранiше викJIаденим матерiалом, особливо за
роздiлами курсу, якi необхiднi для зрозумiння теми лекцii, що читаетъся9 або ж
для встановлення ступеня засвоення матерiалу прочитаноi лекцii.

поточний контроль на лекцii покликаний привчити студентiв досистемаТичноi проробки пройденого матерiалу i пiдготовки до майбутньоiлекцii' встановити ступiнь засвоення Teopii, виявити найбiлъш важкi дJuIсприйняття студентiв роздiли з наступним роз'ясненням ik. Контролъ на лекцii
не мае вiднiмати багато часу.

час контролю

увага, пам'ять,

Поточний коцтроль на
заняттях проводиться з метою

практичних, семiнарських i лабораторних
виявлення готовностi студентiв до занrIтъ утаких формах:

о Вибiркове усне опитування перед початком занять;
, фРонтальне стандарТизоване оtIитування за картками, тестами

протягом 5-10 хв.;
, фронтальна перевiрка виконання домашнiх завданъ;о Виклик до дошки окремих студентiв для самостiйного розв'язуваннязадач, письмовi вiдповiдi на oкpeмi запитання, данi на лабораторному заняттi;, оЦiнка актИвностi студента у процеСi занять, внесених пропозиiдiй,оригiнаЛьних рiшень, уточненъ i визначе"r, до.rоuненъ попереднiх вiдповiдей iтriн.;
r писъмова (до +0 хв.) контролъна робота.
Контрольнi запитання подiляються на:. а) TecToBi завдання - вибрати BipHi вiдповiдi;, б) проблемнi - створення ситуацiй проблемного характеру;, в) гIитання-реплiки - виявити причинно-наслiдковi зв'язки;, г) ситуацiйнi завдання L визначити вiдповiдь згiдно певноi ситуацiТ;, д) питання репродуктивного характеру - визначення практичногозначення (наприклад, вивчених хiмiчних явищ);

е) iнтерактивнi завданнrI вiкторинного та iгрового характеру.Пiд час контролю знань та yMiHb сryдентiв необхiднЬпритримуватися таких вимог:
. iндивiдуальний характер контролю;о овоечаснiсть та систематичнiсть контролю;. об'ективнiстьтасправедливiстьоцiнювання;
. врахування вiкових особливостей студентiв;
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обфунтоване та аргументоване оцiнювання робiт та вiдповiдей;. урlзноманiтнення форr та видiв контролю.
Контроль у позааудиторний час:. Перевiрка перебiгу виконання домашнiх завданъ, : науково-

ДОСЛiДНИХ РОбiТ, ТВОРЧИХ ПРОектiв i контрольних робiт. оцiнюютъся якiстъ iакуратнiстъ виконання, точнiсть i оригiналънiстъ рiшень, вмiння працювати зiспецiальною лiтературою, наявнiсть елементiв дослiдження, виконаншIзавдання у встановленому обсязi вiдповiдно до заданих cTpoKiB.
. , Перевiрка конспектiв лекцiй i рекомендованоi лiтератури., Перевiрка i оцiнка рефератiв по частинi лекцiйного курсу, якийсамостiйно пророблюеться
, Iндивiдуальна спiвбесiда зi студентом на консультацiях.. Проведення навчалъних ko'kypciB i олiмпiа_д на кращого знавцяпредмета, кращого зi спецiалъностi, краще виконання лабораторних,практичНих, особЛиво навчаJIьно-дослiдних робiт (проектiв).
Резулътати гIоточного контролю (поточна успiшнiстъ) е важливоюiнформацiсю для визначення пiдсумковоi оцiнки.
щиректорськi контрольнi роботи е формою поточного контролю.завiдувач вiддiлення спiлъно з головами циклових комiсiй визначають

ДИСЦИПЛiНИ, З ЯКИХ ВИКО}IУЮТЪСЯ Директорськi контролънi роботи, i узгоджуе ikперелiк з завiдувачем навчально-методичним кабiнетом. Щиректорсъкiконтрольнi роботи виItонуютъся у навчальний час. Графiк лроведённядиректорських контролъних робiт складаетъся методичним кабiнетом загюданням вiддiленъ i затверджуетъся заступником директора з навчалъноi
роботи, Студенти, не пiзнiше нiж .u ,"*о.rr", повиннi бути ознайомленi зграфiком проведення директорських контрольних робiт i прикладами завданъпопереднiХ poKiB, Bci матерiалИ длЯ о"р.пrоРських контролъних робiтзатвердЖуються на засiданнях цикловоi (предметноi) KoMicii. Змiст, обсяг,структуру та форму контролъноi роботи 

""."u.ruu циклова (предметна) комiсiя.Роботи виконуютъся на аркуша>t зi штампом коледжу або на спецiалънихбланках. Норма часу на rIроведення директорсъкоi контролъноi роботи складаедо однiст академiчнот Години. Щиректор.rпu поrтрольна робота вважаетьсявиконанOю, якщо на нiй були присутнi не менше 80% студентiв. У iншомувипадку результати роботи анулюються i призначаеться повторна контрольriа
РОбОТа, ПеРеВiРКУ Bcix КЬнтрольних робiт здiйснюе за дорrIенням цикловоiKoMicii один педагогiчний працiвник.-Результати директорських контрольнихробiт аналiзуються цикловою (предметною) комiсiею та метоfiичнимкабiнетом, Методист доповiдас про ik резулътати на засiданнi методичноi
ради.



Вiдстрочений ко}Iтроль, або контроль стiйкостi знанъ (комплекснi
контролЬнi роботи), проводиться через деякий час пiсля вивчення дисциплiни.
щей вид контролю не впливае на результативнiстъ (оцiнку) навчання студентаi ПРОВОДИТЪСЯ ВИбiРКОВО ДЛЯ Вивчення стiйкостi засвоених знань студентами,
контролю якостi освiтнього процесу та удоскон€lJIення критерiiЪ оцiнювання
навч€Lльних здобуткiв студентiв. Вiдстрочений контролъ з певноi навчальноi
дисциплiни у формi <зрiзу знань) проводитъся за розпорядженням директора(заступника директора з навчальноi роботи), яким визначаетъся персоналънийскJIад вiдповiдноi KoMiciT. Групи, в яких проводяться <<зрiзи знань>,
визначаються розпорядженням заступника директора з навчалъноi роботи. Воднiй групi <<зрiз знань)) проводиться не бiльше, нiж з двох дисциплiн. <<Зрiзи
знань> проводяться у позанавчальний час за екзаменацiйними бiлетами(комплеКтамИ завданЪ пiдсумкОвогО семестрОвогО контролю), що були
використанi пiд час семестрового контролю. Графiк проведення <зрiзiв знанъ))
складасться методичним кабiнетом за поданням вiддiленъ, затверджуеться
заступника директора з навч€Lдьноi роботи та доводиться до вiдома сryдентiв.
Роботи виконуються на аркушах зi штампом вiддiлення або на спецiальних
бланках' На проведення <зрiзу знанъ) вiдводиться такий же час9 як навиконання IIисьмового завдання пiдсумкового семестрового контролю.
Перевiрку робiт здiйснrое науково - педагогiчний (педагогiчний) працiвник,
який виставляв з цiеi дисциплiни екзаменацiйнi оцiнки. Оцiнки виставляються вбалах вiдповiдно до затвердженоi цикловою комiсiею системи оцiнюваЁня
пiдсумкового контролIо. Результати кзрiзу знанъ)) аналiзуються на засiданнях
циклових комiсiй, методичних комiсiй.

5.Монiторинг кiлькiсних
забезпечення

5. 1. Монiторинг кiлькiсних
освiтньоi дiялъностi здiйснюстъся

та якiсних показникiв кадрового

якiсних пок€вникiв кадрового забезпеченнята
наlr дIяJtъност1 здlиснюстъся на ocнoBi таких якiсних характеристик:

о базова ocBiTa, науковий ётупiнь, вчене звання, категорiя, педагогiчне
звання;

. стаж педагогiчноi дiялъностi;
резулътативнiсть навч€шьноi, методичнот та виховноi роботи;. пiдвищення квалiфiкацii.

5,2, Монiторинг якостi та резулътативностi педагогiчноi дiяльностiвикладачiв здiйснюсться щорiчно головами циклових комiсiй, завiдувачами
ВiДДiЛеНЪ, МеТОДИСТаМИ, ЗасТупниками директора коледжу згiдно з полойенням
про рейтингову оцiнку дiялъностi педагогiчних працiвникiв.



6, Монiторинг якостi навчально,методичного забезпечення ocBiTHbo[дiяльностi. BiH передбачае монiторинг наявностi затверджених увстановленому порядку :

о ocBiTHboi програми;
о опису ocBiTHboi програми;
о навчzUIъного плану та пояснювальноi записки до
о робочого I]ав|illлъного плану;
о комплексу методичного забезпечення

э дисtlиtт.lliнl,1

7. tнформацiйний ;f:оrlд монiторинl.у
7 '|, РеаЛiЗаЦi,sl П'rОНiТОРИНгУ передбачас органiзацiю постiйноговiдстеження й накоiI]4чеFlt{,l даних на ocHoBi:
7 .1.\ . !окумеrl,гiв i чIатерiалiв, отриманих у ходi:

. акредитацii га :tiцензування;

. проведеFIня а,гестацiТ випускникiв;
о пiдвище}Iнri ltlзалiфiкацiТ та атестацiТ педагогiчних кадрiв.

7 .|,2 Результатiв п_lганових монiторингових дослiджень.
7,2, ОТРИМаНа В ill)ol{eci Монiторингу iнформацiя мае вiдповiдати такимвимогам:

нього;

з кожнот навчальноi

о об'сктИвiIiс.t.t, (вiдображення реалъного стану справ);
. точttiсть (плill;llitльгtiсть у похибках вимiрюванъ);
е повнота (оlt.гitпtа;tьнiсть джерел iнформацii);
э лOс1.?тIлlст.]. ( ;tрttйняття обгрунтованих рiшень);. оператив[Iiс,г;, 1сtзосчаснiсть iнформацii);
. доступнiстъ (реальнiсть вирiшуваних проблем).

8. Органiзацiя й управлiнrrя монiторингом
8,1,1, Особи, що здiйснюють монiторинг, несуть персон€lльнувiдповiда-гrънiстъ за достовiрнiсть i об'ективнiсть наданоi iнформацii.8,1,2, особи, якi органiзовують монiторинг, ,.фr" персон€tJIьнуВiДПОВiДаЛЬНiСТЬ За ОбРОбКУ даних монiторинry, iх аналiз та використання,поширення резулътатiв.
8'1'3, З УрахУВанIIяМ змiн, що вiдбуваються у фаховiй передвищiй ocBiTi

НЖТfr J;::;ж. ;::,,.r" 
по казникi в м онiторингу та вдоскон€Lлення м..одi"

В.2. N4онiториllг передбачае широке. використання сучасних
на Bcix етапах: збирання, обробка, .бфi.чr.rrr,

досr,атнiст.t. {;ttlttйняття

iнформацiйних технологiй



викорисТання iнформацiI, Зберiгання та оперативне використання iнформацiiздiйснюеться за допомогою електронного зв'язку й регулярного поповненняелектронних баз даних.
8,З,Резулътати Iтланових монiторингових дослiджень розмiщфтъся наофiцiйному сайтi коледжу.

10


