
План внутрішнього моніторингу інформаційно-методичного забезпечення освітнього процесу у 

Вінницькому національному медичному університеті ім. М.І. Пирогова МОЗ України 

на 2022-2023 н.р. 

№ Напрямок моніторингу Терміни 

проведення 

Обсяг 

1 Внутрішній аудит робочих освітніх 

програм 

серпень 2022 Робочі освітні програми аналізуються за: 

- структурними складовими, що відповідають сучасним вимогам до складання 

програм; 

- періодичністю оновлення, внесення актуальних питань сучасної медицини; 

- своєчасним оновленням тематичних планів з дисципліни згідно навчальних 

планів ВНМУ на прийдешній академічний рік; 

- наявність чітко прописаних знань та вмінь, яких набуде здобувач вищої 

освіти по завершенню програми; 

- наявність чітко визначених критеріїв оцінювання знань здобувача вищої 

освіти під час поточного проміжного, підсумкового контролю з дисципліни,  

- обсяг та перелік завдань для підсумкового контролю засвоєних знань з 

дисципліни. 

2 Моніторинг якості інформаційного, 

методичного забезпечення вивчення 

дисципліни на сайті ВНМУ ім. М.І. 

Пирогова, веб-сторінках кафедр 

вересень-

жовтень 2022 

січень-лютий 

2023 

Наявність та доступність пакету інформаційних та навчально-методичних 

документів для забезпечення учасників освітнього процесу інформацією:  

-робочі освітні програми з дисципліни структуровані за сучасними вимогами; 

- силабуси; 

-навчальні плани з дисципліни на поточний рік; 

-тематичні плани лекцій та практичних занять, самостійної роботи здобувача 

вищої освіти; 

- календарні плани лекцій та практичних занять; 

- розклад занять; 

- графік відпрацювань пропущених занять; 

- графік консультацій з дисципліни; 

- критерії оцінювання знань та  індивідуальної роботи; 

- перелік практичних навичок, які набуде здобувач освіти з дисципліни; 

- методичні рекомендації для підготовки до аудиторних занять; 

- методичні рекомендації для самостійного поза аудиторного вивчення; 

- тези, презентації лекцій; 



- тестові завдання для самоконтролю та перевірки засвоєних знань за 

темами/розділами дисципліни, включаючи відкриті тестові завдання 

ліцензійного іспиту Крок; 

- перелік завдань для індивідуальної роботи здобувача освіти для отримання 

додаткових балів; 

- перелік контрольних питань та завдань для підсумкового контролю 

засвоєння знань з дисципліни 

 

3 Опитування здобувачів другого, 

третього рівнів вищої освіти для 

аналізу якості освітнього процесу у 

ВНМУ ім. М.І. Пирогова 

грудень 2022; 

червень 2023 

Перелік питань щодо оцінювання якості освітнього процесу, недоліків та 

пропозицій для їх усунення  

4 Опитування науково-педагогічного 

складу  

жовтень 2022; 

червень 2023 

Перелік питань щодо оцінювання якості внутрішнього забезпечення умов 

надання освітніх послуг, пропозицій для покращення якості освіти 

 


