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І. Загальні положення

1.1. Комісія з моніторингу якості освіти (надалі - Комісія) - постійно 
діючий консультативно-дорадчий орган при навчально-науковому центрі 
моніторингу якості освіти та методичної роботи у Західноукраїнському 
національному університеті (надалі - ЗУНУ).

1.2. Положення про Комісію регламентує процедурні й організаційні 
засади її функціонування, включаючи порядок створення та реорганізацію, 
визначення мети діяльності, завдань, взаємодії з іншими підрозділами ЗУНУ.

1.3. Положення розроблено відповідно до Статуту ЗУНУ, Положення про 
організацію освітнього процесу в ЗУНУ, Положення про систему внутрішнього 
забезпечення якості освіти в ЗУНУ, Положення про навчально-науковий центр 
моніторингу якості освіти та методичної роботи в ЗУНУ.

1.4. У своїй діяльності Комісія керується Законом України «Про вищу 
освіту», наказами, розпорядженнями та інструктивними листами Міністерства 
освіти і науки України, Національного агентства із забезпечення якості вищої 
освіти, що регламентують організацію освітнього процесу, навчально- 
методичної роботи, якості освітньої діяльності та вищої освіти тощо, іншими 
актами законодавства, статутом ЗУНУ та цим Положенням.

II. Мета, завдання, права та обов’язки
2.1. Метою роботи Комісії є моніторинг якості вищої освіти в ЗУНУ та 

його структурних підрозділах.

2.2. Комісія відповідно до мети реалізує основні завдання:
- аналізує та узагальнює результати діяльності структурних підрозділів 

ЗУНУ із забезпечення якості освіти;
- бере участь у визначенні стратегії і формуванні нормативно-методичної 

бази ЗУНУ, яка регламентує внутрішнє забезпечення якості освіти;
- організує та проводить семінари, інструктивні заняття та наради з питань 

моніторингу якості освіти;
- взаємодіє з органами студентського самоврядування з питань організації 

й аналізу результатів моніторингу освітнього процесу;
- здійснює організацію моніторингових процесів в ЗУНУ, зокрема 

щосеместрово проводить опитування студентів ЗУНУ стосовно якості 
викладання навчальних дисциплін, аналізує та формує звіти за результатним 
опитувань;

- проводить опитування роботодавців, випускників ЗУНУ й інших 
стейкґолдерів стосовно якості підготовки фахівців в ЗУНУ;

- розробляє технології і процедури проведення освітнього моніторингу 
щодо забезпечення якості освіти та освітньої діяльності;

- здійснює інформаційний супровід проведення рейтингу науково- 
педагогічних працівників.
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2.3. Для виконання завдань Комісія має право здійснювати 
моніторинг:

- наявності ресурсів для організації освітнього процесу за кожною 
освітньою програмою;

- оцінювання результатів навчання здобувачів вищої освіти;
- оцінювання науково-педагогічних та педагогічних працівників;
- забезпечення ефективної системи запобігання та виявлення академічного 

плагіату;
- співпраці зі стейкґолдерами;
- інші завдання, що не суперечать цьому Положенню і статуту ЗУНУ.

2.4. До складу Комісії входять досвідчені науково-педагогічні працівники 
ЗУНУ, роботодавці, представники студентського самоврядування. Члени 
Комісії беруть участь у її діяльності на громадських засадах.

III. Порядок затвердження та внесення змін до Положення
3.1. Положення про Комісію, а також зміни та доповнення до нього 

розглядає та схвалює вчена рада ЗУНУ. Положення вводиться в дію наказом 
ректора ЗУНУ.
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