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1 ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

Положення про систему контролю якості освітнього проце-

су (далі – Положення) регламентує організаційні форми і складові 

системи контролю якості освітнього процесу підготовки фахівців у 

Первомайському медичному фаховому коледжі Миколаївської об-

ласної ради.  Положення базується на засадах Закону України «Про 

фахову передвищу освіту», «Положення про освітній процес Пер-

вомайського медичного фахового коледжу Миколаївської обласної 

ради», окремих внутрішніх положеннях. Система контролю якості 

навчального процесу є організаційною формою, яка дозволяє вияв-

ляти факти, що негативно впливають на якість підготовки фахівців, 

та своєчасно організовувати заходи, спрямовані на її підвищення. 

2 ОБ’ЄКТИ КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ НАВЧАЛЬНОГО ПРО-

ЦЕСУ  

До об’єктів контролю якості навчального процесу належать: 

• готовність циклових комісій до навчального року; 

• дотримання розкладу навчальних занять; 

• якість проведення навчальних занять та контрольних заходів; 

• методичне забезпечення навчальних дисциплін; 

• рівень знань студентів. 

 

3 ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ПРОВЕДЕННЯ КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ 

ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ 

 

3.1 Організація контролю готовності циклових комісій до на-

вчального року 

 

Метою проведення контролю готовності циклових комісій до 

навчального року є оцінка стану планування організаційно-

методичної та виховної   роботи.  

Контроль проводиться заступником директора з навчальної ро-

боти та методистом коледжу. У процесі контролю аналізується 



планування роботи за напрямами: організаційна робота, методична 

робота викладачів по наповненню навчально-методичного компле-

ксу, методична робота викладачів з удосконалення форм і методів 

навчання і виховання, проведення відкритих занять і виховних го-

дин, заходи під час предметних тижнів, графік проведення контро-

льних робіт, заходи з розвитку і модернізації навчально-технічної 

бази та ін.  

Аналіз журналів планування та обліку роботи циклових комісій 

проводиться на першій методичній нараді у  вересні. 

 

3.2 Організація контролю дотримання розкладу  

навчальних занять 

Метою проведення контролю є виявлення порушень розкладу 

проведення занять.   Контроль дотримання розкладу навчальних за-

нять проводиться навчальною частиною, цикловими комісіями. 

Організацію контролю виконання розкладу занять здійснює за-

ступник директора з навчальної роботи, голови циклових комісій. 

При цьому встановлюються такі нормативні показники періодично-

сті контролю дотримання розкладу навчальних занять: 

• Заступник директора з навчальної роботи – не менше одного 

разу на семестр;  

• Завідувачі відділень-щомісячно; 

• Голови циклових комісій – постійно. 

Інформація про контроль розглядається на адміністративній раді 

коледжу. 

 

 

 

 



3.3 Організація контролю якості проведення занять та  

контрольних заходів 

  Завданнями контролю якості проведення занять та контрольних 

заходів (екзаменів та інших форм контролю навчальних досягнень 

студентів) є: 

-  встановлення відповідності змісту занять вимогам „ Положення 

про організацію навчального процесу у Первомайському медично-

му фаховому коледжі”, робочої програми;  

-  встановлення рівня підготовленості викладача до занять; 

- наявності навчально-методичної документації; 

- визначення теоретичного та методичного рівня викладання дис-

ципліни. 

        Планування контролю якості проведення занять та контроль-

них заходів проводиться з урахуванням аналізу результатів екзаме-

наційних сесій, загальних показників якості успішності студентів, 

нарікань студентів тощо. 

       Контроль якості проведення занять та контрольних заходів 

здійснюється за допомогою: 

- контрольних відвідувань занять (або екзаменів та інших форм ко-

нтролю навчальних досягнень студентів) навчальною частиною та 

адміністрацією; 

-  головами циклових комісій, взаємовідвідуваннями занять;  

-  проведенням відкритих занять. 

       Для контролю якості проведення занять та контрольних заходів 

встановлюються такі нормативи періодичності: 

• адміністрація  - відвідування не менше чотирьох занять на мі-

сяць; 

• завідувачі відділеннями - відвідування не менше одного занят-

тя на тиждень; 

• методист- відвідування не менше чотирьох занять на місяць; 

• голови циклових комісій- відвідування не менше двох занять 

на місяць. 



• взаємовідвідування занять – відвідування викладачами не 

менше п’яти за навчальний рік. 

     Проведення відкритих занять є обов'язковим з періодичністю 

один раз на два роки. Види та порядок проведення відкритих занять 

регулюється щорічним планом-графіком проведення відкритих за-

нять. 

Графіки контролю складаються головами циклових комісій на 

початку кожного семестру навчального року за затвердженим розк-

ладом, із зазначенням дати, виду, теми і місця проведення такого 

заняття, подаються до методичного кабінету. 

 Результати контролю якості проведення занять та контрольних 

заходів, оформляються в журналах контролю та надаються для ана-

лізу та контролю до методичного кабінету. 

Результати контролю якості проведення занять, що відвідані 

викладачами циклової комісії та колегами, описуються в журналах 

взаємовідвідування. 

 

4.  ОРГАНІЗАЦІЯ КОНТРОЛЮ МЕТОДИЧНОГО 

 ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  ДИСЦИПЛІН 

 

       Метою контролю методичного забезпечення є встановлення 

відповідності забезпечення дисциплін навчально-методичною літе-

ратурою, що відповідають чинним нормативам (ліцензійним та ак-

редитаційним умовам МОН України, вимогам внутрішніх докумен-

тів коледжу). 

Контроль методичного забезпечення здійснюється цикловими 

комісіями на початку навчального року, розглядається та затвер-

джується на першому засіданні циклової комісії у вересні. 

Навчальна частина здійснює контроль за методичним забезпе-

ченням дисциплін упродовж року. 

За окремим планом роботи коледжу проводиться аналіз мето-

дичного забезпечення, результати якого заслуховуються на відпо-

відній педраді. 



Контроль здійснюється шляхом аналізу: 

- наявності робочих програм, навчально-методичних матеріалів 

для лекцій, методичних вказівок для виконання практичних, се-

мінарських, лабораторних занять, методичних вказівок до само-

стійної роботи студентів, навчально-методичних матеріалі конт-

ролю матеріально-технічного забезпечення навчальної дисцип-

ліни, структура яких визначена Положенням про навчально-

методичний комплекс навчальної дисципліни у коледжі; 

- стану забезпеченості навчальних дисциплін літературою за кі-

лькісними нормативними показниками з урахуванням фактично-

го контингенту студентів; 

- ефективності використання наявної навчально-методичної лі-

тератури.  

       Результати контролю щорічно не пізніше червня місяця розгля-

даються на засіданнях циклових комісії по підведенню підсумків 

роботи викладачів та циклових комісій. 

5 ОРГАНІЗАЦІЯ КОНТРОЛЮ РІВНЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ 

        Метою контролю рівня знань студентів є виявлення рівня від-

повідності набутих студентами знань та вмінь навчальним програ-

мам дисциплін, освітньо-професійним програмам, освітнім станда-

ртам, виявлення залишкових знань. 

       Контроль рівня знань студентів здійснюється на рівні циклової 

комісії, коледжу, директора коледжу. 

Організація контролю повинна відповідати: 

• контролю поточної успішності студентів;  

• підсумкового контролю;  

• контролю залишкових знань;  

    За підсумками проведення контролю знань студентів цикловими 

комісіями проводиться його детальний аналіз, результати якого ро-

зглядаються на засіданнях циклових комісій, методичних та  педа-

гогічних радах коледжу 


