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ПОЛОЖЕННЯ 

про організаційно-методичну комісію з контролю у Запорізькому 

електротехнічному коледжі Запорізького національного технічного університету 

 

1 Загальні положення 

 

1.1 Організаційно-методична комісія з контролю (надалі – ОМК з 

контролю) є постійно діючим колегіальним органом Запорізького 

електротехнічного коледжу Запорізького національного технічного університету 

(ЗЕТК ЗНТУ). 

1.2 ОМК з контролю створена з метою педагогічного діагностування, 

координації та контролю діяльності ЗЕТК ЗНТУ у сфері організації навчально-

виховного, навчально-методичного та навчально-виробничого процесу. 

1.3 ОМК з контролю у своїй діяльності керується Законами України «Про 

освіту», «Про вищу освіту», Положенням про ЗЕТК ЗНТУ й іншими 

нормативними документами в галузі освіти. 

 

2 Порядок створення та склад ОМК з контролю 

 

2.1 Персональний склад ОМК з контролю затверджується наказом 

директора коледжу терміном на 1 рік. 

2.2 До складу ОМК з контролю входять заступник директора з навчальної 

роботи, заступник директора з виробничого навчання, заступник директора з 

виховної роботи, методист коледжу, завідувачі відділень, голови предметно-

циклових комісій. 

2.3 Головою ОМК з контролю є заступник директора з навчальної роботи, а 

при його відсутності завідувач навчально-методичного кабінету. 

2.4 Діловодство засідань ОМК з контролю веде секретар, призначений з 

членів комісії. 

 

3 Основні завдання та зміст роботи ОМК з контролю 

 

3.1 Метою роботи ОМК з контролю є забезпечення умов для ефективної 

організації навчального процесу в коледжі, підвищенні якості освітніх послуг, 

вдосконалення системи навчально-виховної, навчально-методичної та навчально-

виробничої роботи. 

3.2 Завданнями ОМК є: 

3.2.1 Аналіз стану й ефективності навчальної роботи у коледжі та 

підготовка пропозицій щодо забезпечення підвищення якості навчального 

процесу. 

3.2.2 Моніторинг стану навчально-методичного забезпечення навчального 

процесу та розробка рекомендацій щодо вдосконалення його змісту. 

3.2.3 Удосконалення засобів оцінювання рівня якості набутих студентами 

компетентностей з навчальних дисциплін загальноосвітньої та професійної 

підготовки. 
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