
 

 



 

2. ОСНОВНІ НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ФУНКЦІЇ 

КОМІСІЇ 

 
2.1. Основними напрямами діяльності Комісії є: 

2.1.1. Контроль якості навчання через моніторинг якості підготовки 

фахівців і аналіз якості викладання. 

2.1.2. Організація та управління освітнім процесом шляхом 

розроблення відповідних положень. 

2.1.3. Аналітико-оцінювальна діяльність, що полягає в аналізі 

поточного стану та моніторингу динаміки змін в освітньому процесі в 

Коледжі. 

2.1.4. Адаптація організаційно-методичного забезпечення освітнього 

процесу в Коледжі до вимог Європейської кредитно-трансферної системи. 

2.1.5. Впровадження інноваційного досвіду організації 

навчального процесу в практику освітньої діяльності Коледжу. 

2.1.6. Досягнення необхідного рівня інформаційного і 

методичного забезпечення організації освітнього процесу згідно з 

положеннями Болонської декларації. 

2.1.7. Створення у відділеннях Коледжу системи забезпечення 

якості навчального процесу відповідно до Ліцензійних умов провадження 

освітньої діяльності закладів освіти. 

2.1.8. Аналіз підсумків реалізації освітніх програм у відділеннях 

Коледжу та вироблення пропозицій щодо їх оновлення та удосконалення. 

2.2. Основними функціями Комісії є: 

2.2.1. Розробка нормативних положень і методичних рекомендацій 

щодо внутрішнього моніторингу освітньої діяльності та якості вищої 

освіти. 

2.2.2. Експертиза проектів освітніх програм. 

2.2.3. Організація проведення коледжівських семінарів з питань 

функціонування системи внутрішнього забезпечення якості вищої освіти 

в Коледжі. 

2.2.4. Участь у розробці стандартів якості вищої освіти в Коледжі. 

2.2.5. Моніторинг освітньої діяльності та якості вищої освіти 

через: 

- моніторинг якості освітніх програм підготовки здобувачів вищої 

освіти; 

- моніторинг відповідності робочих програм навчальних 

дисциплін, їх навчально-методичного забезпечення вимогам стандартів 

вищої освіти; 

- моніторинг якості підготовки бакалаврів (аналіз результатів 

директорських контрольних робіт, сесій, підсумкової атестації здобувачів 

вищої освіти); 

- моніторинг якості викладання навчальних дисциплін; 

- моніторинг забезпечення публічності інформації щодо 



організації освітнього процесу. 

3. ПОРЯДОК РОБОТИ КОМІСІЇ 

 

3.1. Для реалізації повноважень Комісія планує роботу на поточний рік, 

розробляє регламент своєї роботи. 

3.2. Комісія проводить планові засідання не рідше одного разу на 

два місяці. У разі необхідності проводяться позапланові засідання. За 

наслідками обговорення питань на засіданні Комісія приймає рішення. 

Засідання Комісії оформляється протоколом, який підписує 

головуючий на засіданні та секретар. 
3.3. Порядок денний визначається головою Комісії відповідно до 

Плану роботи Комісії. Зміни до порядку денного вносяться на підставі 

пропозицій членів Комісії або Педагогічної ради Коледжу. 

3.4. Засідання Комісії є правочинним, якщо в ньому бере участь не 

менше двох третин її членів. Рішення Комісії приймаються шляхом 

відкритого голосування простою більшістю голосів присутніх членів 

Комісії. 

3.5. Рішення Комісії вводяться в дію наказом директора Коледжу. 

3.6. Комісія у процесі виконання покладених на неї завдань 

взаємодіє з структурними підрозділами, а також робочими і дорадчими 

органами Коледжу. 

3.7. У разі необхідності на засідання Комісії можуть запрошуватися 

інші особи. 

 



 


