
На виконання ч. 2 ст. 30 Закону України про освіту щодо прозорості та 

інформаційної відкритості закладу освіти, що має ліцензію на провадження 

освітньої діяльності, та відповідно до власного статуту Вінницьким  

національним університетом створено систему моніторингу якості освітнього 

процесу, якою  передбачено організацію, збір, зберігання, обробку й поширення 

інформації про якість власне освітнього процесу та його результати. 

 Це дає можливість впроваджувати прогресивні форми і методи організації  

освітнього процесу, забезпечує безперервне стеження за його станом, а також 

дає можливість аналізувати результати, своєчасно реагувати на недоліки, 

впливати на їх виправлення  і відповідно прогнозувати  подальший розвиток 

для покращення якості підготовки до практичної діяльності випускників 

університету та впровадження інноваційних  досягнень вчених у виробництво. 

Моніторинг якості освіти є дієвим інструментом системи внутрішнього 

забезпечення якості вищої освіти та управлінської діяльності університету. 

Для проведення моніторингових досліджень якості вищої освіти та 

ініціювання заходів щодо її покращення в університеті розроблена структура 

організації та управління освітнім процесом, визначені показники якості 

освітніх послуг, які враховуються при комплексному оцінюванні підготовки 

фахівців.  

В структурі університету діє Навчально-науковий центр, в складі якого 

функціонують навчальний відділ, відділ моніторингу якості освітнього процесу 

та контролю академічної доброчесності та відділ практичного навчання і 

працевлаштування.  

Вченими, спеціалістами та студентами  університету розроблено та 

впроваджено Автоматизовану систему управляння навчальним процесом 

«Сократ», яка забезпечує on-line доступ до навчальних продуктів, комунікації 

між викладачами та студентами, контроль навчального процесу, контроль знань 

та ін.  Доступні також електронна бібліотека, електронні навчальні матеріали, 

електронні засоби контролю знань, мультимедійні матеріали, можливості для 

проведення відеоконференцій і вебінарів. Ведуться електронні журнали 

успішності, відомості та залікові книжки. «Сократ» забезпечує моніторинг 



навчального процесу (поточна успішність, сесійна успішність, доступ студентів 

до своїх даних оцінювання знань) та  діє програма антиплагіат.  Позитивний 

результат впровадження АСУ «Сократ»  гарантується системним підходом, 

залученням усіх викладачів та допоміжного навчального персоналу, 

створенням і налагодженням служби технічного та програмного 

обслуговування.    

На підставі вивчення матеріалів зібраних АСУ, а також внаслідок 

відвідування відкритих занять, проведення безпосередніх комунікацій з 

студентами, аналізу участі представників в наукових конференціях, предметних 

олімпіадах, конкурсах наукових робіт керівництвом університету приймаються 

управлінські рішення щодо покращення навчального процесу та  підготовки 

випускників університету. 

Так, в цьому  семестрі  з 25 по 30 березня відповідно до наказу  ректора від  

22 березня 2019 р. № 78 про внутрішню перевірку якості  знань студентів за 

допомогою  АСУ «Сократ» здійснено автоматизований тестовий контроль 

знань. Аналіз результатів показав, що мають місце необ’єктивність окремими 

викладачами оцінювання та завищення /заниження  результатів заліково-

екзаменаційної сесії (відхилення становить з окремих дисциплін за 

п’ятибальною системою від -0,9 до -1,5 балів, а також від +1,1 до +1,4 балів).  

За підсумками проведеної роботи видано наказ ректора ( від 17.04.2019 р.  

№ 104) та дано доручення підрозділам університету, викладачам вжити 

необхідних заходів для виправлення виявлених недоліків та покращення якості 

навчального процесу. Для цього рекомендовано актуалізувати лекційні 

матеріали, презентації, завдання для практичних і лабораторних робіт, 

обновити тестові завдання та ін. Визначено термін виконання і виконавців та 

здійснення контролю виконання. 

Підсумки проведеного моніторингу розглядаються також науково-

методичною радою університету, обговорюються на засіданнях Вчених рад 

факультетів та Вченої ради університету і на засіданнях кафедр. 

   


