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ПЕРЕДМОВА

1. ПОЛОЖЕННЯ РОЗРОБЛЕНО ДИРЕКТОРОМ НАВЧАЛЬНО-НАУКОВОГО 
ІНСТИТУТУ МОРСЬКОГО ФЛОТУ ПРОФ. ШУМИЛО О.М.

2. ЗАТВЕРДЖЕНО ВЧЕНОЮ РАДОЮ ОНМУ ( ПРОТОКОЛ ВІД 28.08.2020 Р. № 1)
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4. АКТУАЛІЗАЦІЯ ДОКУМЕНТА ЗДІЙСНЮЄТЬСЯ ВІДДІЛОМ ЛІЦЕНЗУВАННЯ, 

АКРЕДИТАЦІЇ ТА МОНІТОРИНГУ ЯКОСТІ ОСВІТИ З ІНТЕРВАЛОМ, ЯКИЙ НЕ 

ПЕРЕВИЩУЄ 12 МІСЯЦІВ.

5. ЗМІНИ ДО ПОЛОЖЕННЯ ВНОСЯТЬСЯ ЗА РЕЗУЛЬТАТАМИ ЗАСТОСУВАННЯ В 

ОНМУ, АБО ПРИ ЗМІНІ ВИМОГ НОРМАТИВНИХ ДОКУМЕНТІВ, НА ПІДСТАВІ 

ЯКИХ РОЗРОБЛЕНИЙ ДОКУМЕНТ.
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1. ОБЛАСТЬ РОЗПОВСЮДЖЕННЯ

1.1. Положення про моніторинг стейкхолдерів щодо якості освітньої діяльності Одеського 
національного морського університету є складовою системи внутрішнього забезпечення 
якості освіти і освітньої діяльності і визначає та регулює форми, зміст, інструменти, 
організацію та здійснення моніторингу в Одеському національному морському 
університеті.
1.2 Враховані примірники знаходяться у:

1. Проректора з НПР
2. Начальника НМВ
3. Директорів інститутів
4. Деканів факультетів

1.3. Перелік врахованих примірників Положення про моніторинг стейкхолдерів щодо 
якості освітньої діяльності Одеського національного морського університету (далі - 
Положення) ведеться відділом ліцензування, акредитації та моніторингу якості освіти.

2. ПОСИЛАННЯ

2.1. Закон України «Про вищу освіту» від 01.07. 2014 року № 1556-УП.
2.2. Закон України «Про освіту» Відомості Верховної Ради (ВВР), 2017, № 38-39.

3. СКОРОЧЕННЯ

ОНМУ- Одеський національний морський університет 
НПР - Науково-педагогічна робота 
НМВ -  Навчально-методичний відділ

4. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

4.1. Положения про моніторинг стейкхолдерів щодо якості освіти Одеського 
національного морського університету розроблене з урахуванням вимог Закону України 
«Про освіту», Закону України «Про вищу освіту», «Про освіту», Положення про 
акредитацію освітніх програм, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої 
освіти, Стандартів і рекомендацій щодо забезпечення якості в Європейському просторі 
вищої освіти Е 80 (2015 р.), положення про організацію освітнього процесу ОНМУ.
4.2. Метою моніторингу стейкхолдерів щодо якості освіти і освітньої діяльності є 
отримання об’єктивної інформації щодо очікувань та задоволення здобувачами вищої 
освіти, випускниками, роботодавцями та іншими зацікавленими особами якістю освіти і 
станом освітнього процесу і розробка, забезпечення зворотного зв’язку між усіма 
учасниками освітнього процесу і розробка пропозицій щодо його удосконалення.
4.3. Моніторинг стейкхолдерів є невід’ємною складовою системи внутрішнього 
забезпечення якості освіти та освітньої діяльності в ОНМУ.

5. ЦІЛІ ТА ЗМІСТ МОНІТОРИНГУ СТЕЙКХОЛДЕРІВ

5.1. Опитування здобувачів вищої освіти передбачає отримання та аналіз інформації 
щодо:
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- якості структури освітньої програми;
- якості кадрового, методичного та матеріально-технічного забезпечення;
- якості викладання;
- організації та забезпечення самостійної роботи здобувачів вищої освіти;
- дотримання принципів студентоцентрованого навчання;
- дотримання принципів академічної доброчесності;
- дотримання вимог із запобігання корупції у закладах вищої освіти;
- інших завдань.

5.2. Моніторинг якості викладання може поєднуватися з опитуваннями щодо якості 
забезпеченості та організації навчального заняття, проведення контрольних заходів, 
самостійної роботи тощо.
5.3. Опитування роботодавців передбачає отримання та аналіз інформації щодо:

- відповідності компетентностей, набутих здобувачами вищої освіти, очікуванням і 
потребами роботодавців;

- задоволення роботодавців якістю підготовки фахівців в ОНМУ;
- відповідності потреб ринку праці у випускниках заданою спеціальністю (освітньою 

програмою, спеціалізацією);
- рівня конкурентоспроможності випускників ОНМУ;
- перспективних спеціальностей (освітніх програм, спеціалізацій);
- потреб у інших освітніх пропозиціях ОНМУ;
- напрямків взаємодії та залучення роботодавців до освітнього процесу;
- інших завдань.

5.4. Опитування випускників передбачає отримання та аналіз інформації щодо:
- відповідності змісту їх освіти потребам та вимогам ринку праці;
- можливості працевлаштування за даною професією;
- потреб в інших освітніх пропозиціях для подальшого професійного зростання.

5.5. Опитування науково-педагогічних працівників передбачає отримання та аналіз 
інформації щодо:

- якості інфраструктури ОНМУ;
- якості знань студентів.

5.6. Опитування представників органів місцевого самоврядування передбачає отримання 
та аналіз інформації щодо відповідності освітніх пропозицій ОНМУ потребам 
регіональних ринків праці та розвитку співпраці, а також їх відповідності довгостроковим 
цілям регіонального розвитку.
5.7. Опитування абітурієнтів, батьків студентів і абітурієнтів, інших зацікавлених осіб 
передбачає отримання та аналіз інформації щодо відповідності спеціальносей і освітніх 
програм їх очікуванням, пріоритетів у виборі майбутньої професії, критеріїв вибору 
закладу вищої освіти, конкурентності позицій ОНМУ серед закладів вищої освіти регіону, 
освітніх пропозицій ОНМУ тощо.

6. ОРГАНІЗАЦІЯ І ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ МОНІТОРИНГУ СТЕЙКХОЛДЕРІВ

6.1. Організація моніторингу стейкхолдерів -  система заходів з цілеспрямованого 
вивчення очікувань і задоволення стекхолдерів щодо якості і результатів освітньої 
діяльності.

Організація моніторингу стейкхолдерів передбачає методичне забезпечення і 
підтримку, проведення опитування, опрацювання, аналіз і представлення результатів 
опитування у вигляді звітів і презентацій.
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6.2. В залежності від періодичності застосовуються планові та позапланові опитування.
6.3. Планові опитування -  щорічні обов’язкові опитування. До них відносяться такі 
опитування:

- слухачів підготовчих курсів (разове, по закінченні навчання);
- здобувачів вищої освіти першого року навчання (разове, вересень-жовтень);
- здобувачів вищої освіти по закінченні теоретичного навчання (щосеместрово до 

початку підсумкового контролю, грудень і квітень-червень);
- випускників, що закінчили навчання у поточному навчальному році (перед отриманням 

документів про вищу освіту (грудень і травень-червень);
- випускників минулих років (жовтень -  дні ОНМУ);
- роботодавців (у межах освітньої пропозиції не менше ніж один раз у три роки або за 

необхідністю);
- інших зацікавлених осіб -  за необхідністю.

План заходів щодо моніторингу стейкхолдерів складається на початку кожного 
навчального року і затверджується ректором.
6.3.1. Позапланові заходи моніторингу стейкхолдерів проводяться для розв’язку завдань, 
які виникають в процесі освітньої діяльності, за розпорядженням ректора.
6.4. Організацію моніторингу стейкхолдерів здійснюють відповідні структурні підрозділи, 
в сфері діяльності яких знаходяться питання, що складають зміст опитування:

- абітурієнтів, роботодавців тощо -  центр позаосвітньої діяльності;
- стосовно розвитку міжнародних зв’язків, міжнародної мобільності здобувачів вищої 

освіти, перспективних спільних освітніх пропозицій тощо -  центр міжнародної діяльності;
- стосовно розвитку освітніх пропозицій ОНМУ -  навчально-методичний відділ;
- стосовно якості освітніх програм, кадрового, методичного та матеріально -технічного 

забезпечення, дотримування принципів студентоцентрованого навчання, дотримання 
вимог щодо запобігання корупції у закладах вищої освіти тощо -  навчально-методичний 
відділ, факультети (центри, інститути), кафедри;

- стосовно дотримання принципів академічної доброчесності -  віділ ліцензування, 
акредитації та моніторингу якості освіти.
6.5. Моніторинг стейкхолдерів проводиться шляхом застосування електронних анкет (на 
офіційних електронних ресурсах ОНМУ) або друкованих анкет з подальшою їх обробкою.
6.6. Структурний підрозділ, відповідальний за проведення заходу з моніторингу 
стейкхолдерів:

- розробляє план проведення конкретного заходу;
- затверджує перелік питань, що виносятся на опитування та формує анкети (бланк 

інтерв’ю тощо);
- визначає осіб, які безпосередньо беруть участь у заході та проводить консультування 

працівників ОНМУ, які залучаються до проведення опитування;
- проводить опитування;
- здійснює обробку та аналіз результатів опитування;
- готує, за необхідністю, звіт та відповідь на Вченій раді ОНМУ (інституту, факультету).

6.7. Структурний підрозділ, який відповідає за проведення заходу з моніторингу 
стейкхолдерів, забезпечує підготовку пропозицій щодо врахування результатів 
опитування в управлінській діяльності з метою підвищення якості та освітньої діяльності 
в ОНМУ.
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7. ВИДИ ТА ІНСТРУМЕНТИ МОНІТОРИНГУ СТЕИКХОЛДЕРІВ
7.1. Основним методом моніторингу стейкхолдерів є опитування. Зміст, вид і обсяг 
опитування визначається його метою та завданням.
Основними видами опитування, що застосовуються в ОНМУ, є анкетування та інтерв’ю.
7.1.1. Анкетування -  метод опитування, при якому респондент самостійно заповнює 
анкету. Передбачає можливість проведення групового або індивідуального анкетування. 
Анкета, за виключенням випадків, коли є потреба з’ясувати особисту думку конкретного 
респондента, є анонімною. Анкети заповнюються респондентам самостійно.
У випадку, коли анкетування потребує зазначення даних про респондента (прізвища, 
імені, курсу і номеру академічної групи, місця роботи і посади тощо) обов’язковою є 
умова його особистої згоди. Інформація, яка зазначається у такій анкеті, не може бути 
використана проти респондента.
Метод анкетування застосовується при визначенні кількісних характеристик при 
проведенні опитування.
7.1.2. Метод інтерв’ю -  метод опитування, при якому опитувальник (бланк інтерв’ю) 
заповнюється зі слів респондента.
Основними формами, що застосовується, є формалізоване і фокусне інтерв’ю. 
Формалізоване інтерв’ю -  метод опитування, при якому процес постановки питань і 
реєстрації відповідей є стандартизованим, тобто передбачає наявність стандартизованої 
процедури (заздалегідь складений план інтерв’ю сформульовані питання, розміщення їх в 
певній послідовності, перелік варіантів можливих відповідей тощо).
Фокусоване інтерв’ю -  інтерв’ю, що передбачає отримання інформації про респондента на 
заздалегідь задану дію.
Інтерв’ю застосовується при проведенні якісних характеристик в процесі опитування.
7.2. За необхідністю при проведенні опитування можливе застосування інших методів, які 
не протирічать діючому законодавству України.
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