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Положення про Групу із забезпечення якості організації освітнього 
процесу в Інституту сільськогосподарської мікробіології та 

агропромислового виробництва НААН

Розділ 1. Загальні положення

1.1. У своїй діяльності Група якості керується Конституцією України, 

Законами України «Про вищу освіту», Статутом 133 НААН, Положенням 

про організацію освітнього процесу в ІСМАВ НААН та іншими 

документами, що регламентують освітню діяльність в Інституті.

1.2. Група якості відповідає за:

надання методичної, консультативної та організаційної допомоги з 

питань забезпечення якості освіти науково-педагогічним працівникам і 

здобувачам вищої освіти Інституту;

контроль виконання завдань із забезпечення якості освіти науково- 

педагогічними працівниками та відділами;

розроблення пропозицій щодо запровадження та вдосконалення 

процедур та заходів із забезпечення якості освіти в Інституті та його відділах;

здійснення інших заходів щодо організації та моніторингу системи 

забезпечення якості освітньої діяльності та якості освіти в Інституті;



       Розділ 2. Основні напрями діяльності та завдання Групи із 

забезпечення якості організації освітнього процесу 

2.1. Основними напрямами діяльності Групи є: 

- систематичне вивчення стану якості освіти та чинників, які впливають 

на неї, прогнозування змін; 

- методичне забезпечення моніторингу якості освіти; 

- здійснення заходів щодо організації та моніторингу системи 

забезпечення якості освітньої діяльності та якості освіти в Інституті; 

- збір та аналіз інформації (рівні досягнень та успішності, результати 

оцінювань, задоволеність учасників освітнього процесу тощо), необхідної 

для ефективного удосконалення ОНП, якості освітньої діяльності та 

досягнення програмних результатів. 

2.2. До основних завдань Групи із забезпечення якості організації освітнього 

процесу належить: 

- підготовка методичних рекомендацій щодо розроблення, впровадження 

та удосконалення освітніх програм, організації освітнього процесу, 

вдосконалення процедур оцінювання результатів навчання та діяльності 

учасників освітнього процесу; 

- розроблення та удосконалення технологій збору та аналізу інформації 

щодо якості освітньої діяльності; 

- організація опитування здобувачів освіти, науково-педагогічних 

працівників та роботодавців з питань якості навчання та викладання, якості 

ОНП та випускників-докторів філософії; 

- аналіз результатів опитування та підготовка рекомендацій для 

прийняття управлінських рішень щодо удосконалення якості освітньо-

наукового процесу; 

- оперативне реагування на виявлені порушення в освітньо-науковому 

процесі; 

- виявлення та поширення в Інституті кращих вітчизняних і міжнародних 

практик із забезпечення якості освітньої діяльності та якості ОНП. 



Розділ 3. Управління та кадрове забезпечення Групи із забезпечення якості 

організації освітнього процесу 

3.1. Структура Групи затверджена директором Інституту. 

3.2. Група підпорядкована заступнику директора з наукової роботи, який за 

розподілом функціональних обов’язків відповідає за освітню та наукову діяльність. 

3.3. Керівництво Групою здійснює керівник, який призначається 

розпорядженням директора. 

3.4. Чисельність працівників Групи затверджується директором Інституту. 

3.5. Функціональні обов’язки працівників Групи розробляються керівником, 

погоджуються з заступником директора з наукової роботи Інституту в 

установленому порядку. 

 

4. Матеріально-технічне забезпечення діяльності Групи із забезпечення 

якості організації освітнього процесу 

4.1. Група розміщується та функціонує на матеріально-технічній базі 

Інституту. 

4.2. Група має право в установленому порядку використовувати матеріально-

технічну базу і обладнання інших відділів і лабораторій Інституту. 

 

5. Реорганізація (ліквідація) Групи із забезпечення якості організації 

освітнього процесу  

5.1. Реорганізація, ліквідація Групи із забезпечення якості організації 

освітнього процесу проводиться у порядку, встановленому чинним 

законодавством. 

 


