УМАНСЬКИЙ НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ САДІВНИЦТВА

ВІДДІЛ МОНІТОРИНГУ ЯКОСТІ ОСВІТИ

В

ідділ моніторингу якості освіти є
дозволяють визначити її стан і спрогнозуструктурним підрозділом Уманвати розвиток.
ського національного універсиДіяльність відділу базується на принтету садівництва, що створений у 2015 р.
ципах науковості, наступності та безпедля забезпечення безперервного процесу
рервності, інформаційної доступності,
підвищення якості освіти та здійснення
системного підходу до розробки і впровацілеспрямованого моніторингу якості
дження в освітній процес сучасних наукоосвітніх послуг і навчальних досягнень здових досягнень національної вищої школи
бувачів вищої освіти. Впровадження уніта зарубіжного досвіду з проблем монітоверситетської системи менеджменту якості
рингу якості освіти.
та своєчасне виконання коригувальних дій
Відділ підпорядковується безпосередспрямоване на підвищення рівня кваліфіньо ректору та проректору з науково-пеФРОТЕР
каційної підготовки фахівців відповідно до
дагогічної роботи, звітує про свою роботу
Оксана Сергіївна
сучасних вимог ринку праці, суспільства та
перед ректоратом університету. Виконавчу
Завідувач відділу
держави.
діяльність відділу в межах повноважень
Головною метою функціонування віді посадових обов’язків з часу заснування орділу є формування цілісної системи внутрішнього забез- ганізовує його керівник О. Фротер.
печення якості вищої освіти та надання освітніх послуг.
Сучасний розвиток вищої освіти характеризується
Особливу увагу акцентують на підвищенні якості підго- постійним зростанням вимог до професійної компетовки фахівців через моніторинг навчальних досягнень тентності викладачів і керівництва університету. Щоб
студентів, вивчення потреб роботодавців у кваліфікова- відповідати необхідному рівню, потрібно постійно праних фахівцях, змін попиту на ринку праці, а також інших цювати та розвиватися. Тож моніторинг забезпечує всезаходів, розроблених відповідно до Стратегії розвитку бічне вивчення очікувань і вимог споживачів освітніх
Уманського НУС.
послуг, стану освітнього процесу та задоволеності споСвоєю
чергою
моніторинг
є
багатогран- живачів і зацікавлених сторін.
ною
системою
діагностичних
процедур,
які
Створення ефективної системи забезпечення та
проводять з використанням новітніх методик, впро- постійного поліпшення якості вищої освіти дозволяє
вадженням інформаційних технологій, що об’єктивно Уманському національному університету садівництва
висвітлюють показники якості освіти, оперативно на- зорієнтуватись на досягнення якісно нових освітніх
дають органам управління навчального закладу досто- результатів і посідати позиції лідера серед найкращих
вірну інформацію про освітню діяльність університету, аграрних закладів вищої освіти України.

Лекційне заняття,
2018 р.

Колектив відділення. Зліва направо: фах. М. М. Мальована,
фах. О. П. Цимбалюк, зав. відділу О. С. Фротер, фах. В. А. Соловйова

160

