
СИСТЕМА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВНУТРІШНЬОГО 
МОНІТОРИНГУ ЯКОСТІ ОСВІТИ У

ВП «ДУБЕНСЬКИЙ ФАХОВИЙ МЕДИЧНИЙ  КОЛЕДЖ»



ВП «ДУБЕНСЬКИЙ ФАХОВИЙ МЕДИЧНИЙ КОЛЕДЖ» СЬОГОДНІ - ЦЕ 
ОСВІТНІЙ ЗАКЛАД ЯКИЙ :

Має високий інноваційний потенціал і динамічно
розвивається

Швидко адаптується до сучасних  освітніх та 
соціально-економічних умов

Реалізує освітньо-професійні програми у сфері 
фахової передвищої освіти



СИСТЕМА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ

Система внутрішнього забезпечення якості 
освіти

Система зовнішнього забезпечення якості 
освіти

Система забезпечення якості діяльності 
органів управління, що здійснюють зовнішнє 
забезпечення якості освіти



ПРИНЦИПИ РОБОТИ: 

Принцип публічності – всебічне висвітлення для всіх стейкхолдерів та широкої 
громадськості  інформації про діяльність Коледжу, критерії відбору на навчання,  
структуру та обсяг освітньої та професійної підготовки фахівців, пропоновані  освітньо-
професійні програми, очікувані результати виконання цих програм, кваліфікації, що 
надаються, про процедуру навчання та оцінювання, про викладацький склад тощо

Принцип академічної доброчесності передбачає дотримання всіма 
учасниками освітнього процесу норм академічної етики, правил та 
ціннісних орієнтирів з метою забезпечення довіри до результатів 
навчання, творчих  досягнень

Принцип інтегративності передбачає забезпечення органічного 
поєднання у освітньому процесі освітньої, наукової та інноваційної 
складових діяльності, а також урахування міждисциплінарних зв’язків у 
змісті та структурі навчальних курсів

Принцип гнучкості і адаптивності передбачає можливість динамічних  та 
своєчасних змін, упровадження інноваційних технологій, вдосконалення 
матеріально-технічної бази, високого якісного рівня кадрового складу, 
адаптації до потреб сучасного ринку праці



КООРДИНАТОРИ ДІЯЛЬНОСТІ СУБ’ЄКТІВ МОНІТОРИНГУ

Директор

Заступник директора з 
навчально-виховної роботи

Завідувачі відділень



ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВНУТРІШНЬОЇ СИСТЕМИ ЯКОСТІ ОСВІТИ

Ключова мета

Забезпечити якість професійної підготовки  здобувачів 
фахової передвищої освіти за спеціальністю 223 
Медсестринство, освітньо-професійними  програмами 
«Лікувальна справа» та «Акушерська справа», сприяти 
спільному розумінню забезпечення якості освіти між 
усіма стейкхолдерами. 



МОДЕЛЬ ВНУТРІШНЬОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ

Здобувачі

Викладачі

Циклові комісії

ВідділенняРІВНІ

КОЛЕДЖ



ОБ'ЄКТИ МОНІТОРИНГУ
дотримання вимог нормативної бази освітньої галузі

створення ефективного освітнього середовища 

реалізація мети професійної підготовки згідно із освітньо-
професійними програмами

формування інтегральної, загальних і спеціальних компетентностей
майбутніх фахівців, досягнення ними результатів навчання

реалізація індивідуальних навчальних планів здобувачів освіти, їх 
індивідуальної освітньої траєкторії; 

задоволення запитів й інтересів студентів, у тому числі й осіб з 
особливими освітніми потребами 

дотримання вимог академічної доброчесності

динаміка позитивних змін згідно заданих параметрів 

реалізація змісту корекційних заходів 

виконання річного плану



ЗАСОБИ МОНІТОРИНГУ

оприлюднення результатів 
діяльності

розробка положень і 
рекомендацій внутрішнього 

користування

формулювання перспективних 
завдань і створення програм 

розвитку



ІНСТРУМЕНТАРІЙ МОНІТОРИНГУ

засоби діагностики та контролю, обробки 
отриманих даних

методи коригування змісту освітньо-
професійних програм, позицій професійної 
підготовки

реалізації індивідуальної освітньої траєкторії 
здобувачів освіти в коледжі

підвищення рівня компетентності учасників 
освітнього процесу згідно з вимогами освітньо-
професійних програм



Механізм розгляду звернень, реагування на 
пропозиції вдосконалення (виявлені недоліки): 

Подача заяви (звернення, скарги)

Видача розпорядження (наказу) щодо створення комісії для 
розгляду заяви (звернення, скарги)

Робота комісії з цього питання щодо формування висновків і 
надання рекомендацій керівнику

Прийняття конструктивних рішень на основі цих висновків і 
рекомендацій

Доведення до відома тих, хто звертався, прийнятих рішень

Створення робочих груп для  удосконалення стратегії діяльності, 
змісту освітньо-професійних програм

Моніторинг механізму виконання прийнятих рішень із залученням 
зацікавлених сторін 



Професійне партнерство

Педагогічного та студентського колективів з органами управління, 
закладами фахової передвищої освіти

Закладами вищої освіти, працівниками базових закладів, 
потенційними роботодавцями

Державною службою якості освіти 

Випускниками коледжу

Громадськими організаціями



Критерії оцінювання

досягнення якості освіти кожним структурним 
підрозділом на всіх етапах реалізації змісту та 
вимог освітньо-професійних програм

задоволеність інтересів і запитів учасників 
освітнього процесу

наявність позитивного досвіду професійного 
партнерства, провадження освітньої 
діяльності медичного коледжу в цілому


