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І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

(ЧНУ)

1.1. Вищий навчальний заклад має розроблену політику якості і
пов’язані з нею процедури щодо внутрішнього забезпечення якості
освітньої діяльності та якості вищої освіти, яка оприлюднена і є
частиною стратегічного управління Вищого навчального закладу.

1.2. Система забезпечення якості вищої освіти складається з
(Стаття 16 Закону України «Про вищу освіту» від 1 липня 2014 р №
1556-VII.):

1) системи забезпечення вищими навчальними закладами якості
освітньої діяльності та якості вищої освіти;

2) системи зовнішнього забезпечення якості освітньої діяльності
вищих навчальних закладів та якості вищої освіти;

3) системи забезпечення якості діяльності Національного агентства із
забезпечення якості вищої освіти і незалежних установ оцінювання та
забезпечення якості вищої освіти.



1.4. Положення розроблено відповідно до міжнародних документів,

законодавчої і нормативної бази, нормативно-правових актів України,

нормативних документів Вищого навчального закладу:

– рекомендацій Європейського Парламенту і Ради ЄС від 23 квітня 2008 р.

щодо затвердження Європейської рамки кваліфікацій для навчання впродовж

життя (2008/С 111/01);

– концепції забезпечення якості вищої освіти України» за результатами

проекту Tempus «TRUST» «Національна система забезпечення якості і

взаємної довіри в системі вищої освіти України», («Towards Trust in Quality

Assurance System» № 516935-TEMPUS-1-2011-1-FITEMPUS-SMGR,

15.10.2011—14.10.2014);

– стандартів і рекомендації щодо забезпечення якості в Європейському

просторі вищої освіти, підготовлених для ухвалення на конференції Міністрів

в Єревані, ухвалених 14—15 травня 2015 р.;



– постанови Кабінету Міністрів України від 23 листопада 2011 р. № 1341

«Про затвердження Національної рамки кваліфікацій»;

– закону України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 № 1556-VII;

– постанови Кабінету Міністрів України від 15 квітня 2015 р. № 244 «Про

утворення Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти»;

– постанови Кабінету Міністрів України від 30 грудня 2015 р. № 1187 «Про

затвердження ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів

освіти»;

– наказу Міністерства освіти і науки України від 1 червня 2016 р. № 600

«Про затвердження та введення в дію методичних рекомендацій щодо

розроблення стандартів вищої освіти» (положення 1).



1.6. Основні принципи внутрішнього забезпечення якості освіти у Вищому навчальному закладі:

автономності – забезпечення якості здійснюється шляхом самостійного, незалежного і

відповідального прийняття рішень стосовно добору процедур, методів, засобів, інструментів для

визначення стану та поліпшення якості;

адекватності – забезпечення якості враховує потреби та очікування студентів, інших

стейкхолдерів та суспільства;

академічної доброчесності – забезпечення якості ґрунтується на засадах чесності, справедливості,

відповідальності та взаємоповаги усіх учасників освітнього процесу;

академічної культури – забезпечення якості сприяє розвитку культури якості у суб’єктів

освітнього процесу;

вимірюваності – забезпечення якості ґрунтується на кваліметричній основі, здійсненні

моніторингових процедур;

відкритості – забезпечення якості супроводжується висвітленням інформації щодо процесів та

результатів, залученням зацікавлених осіб.

відповідальності – університет несе первинну відповідальність за якість вищої освіти, що ним

надається;

відповідності – забезпечення якості спрямовано на відповідність європейським та національним

стандартам освітньої діяльності та якості вищої освіти;

гнучкості та адаптивності – забезпечення якості передбачає можливості динамічних та

своєчасних змін навчально-методичної бази, технологій навчання відповідно до світових

тенденцій розвитку освіти та науки, а також адаптації до потреб сучасного ринку праці.

[положення 5]



1.7. Основні процедури внутрішнього забезпечення якості освіти у Вищому

навчальному закладі:

– побудова системи показників якості освітньої діяльності та якості освіти за

напрямами підготовки фахівців;

– розробка та проведення моніторингових процедур для визначення динаміки

забезпечення якості освітніх процесів і результатів;

– самооцінка якості освітньої діяльності суб’єктами освітнього процесу на

всіх рівнях управління для їх спрямованої самоорганізації;

– підготовка та проведення маркетингово-моніторингових досліджень для

визначення потреб ринку праці, вимог стейкхолдерів вищої освіти;

– підготовка та проведення соціально-педагогічних та соціально-

психологічних досліджень для визначення якості надання освітніх послуг та

задоволеності якості освітньої діяльності і якості освіти;

– рейтингове оцінювання результатів діяльності для стимулювання та

мотивації учасників освітнього процесу щодо постійного покращення якості.



ІІ. БАЗОВІ ПОНЯТТЯ (ЧНУ)

 Автономія вищого навчального закладу

 Академічна свобода

 Вища освіта

 Вищий навчальний заклад

 Забезпечення якості 

 Контроль якості 

 Національна рамка кваліфікацій

 Освіта

 Освітні стандарти

 Освітня діяльність

 Політика якості

 Результати навчання

 Самооцінка вищого навчального закладу

 Система моніторингу якості освіти

 Студентоцентроване навчання

 Якість вищої освіти

 Якість освітньої діяльності



IІІ. ЦІЛІ ТА ЗАВДАННЯ 

ВНУТРІШНЬОЇ СИСТЕМИ 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

ТА ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ УНІВЕРСИТЕТУ   

(ПОЛОЖЕННЯ 5)

Метою внутрішньої системи забезпечення якості освітньої діяльності

та якості вищої освіти університету є гарантування забезпечення якості

підготовки висококваліфікованих фахівців:

 відповідного рівня та профілю;

 конкурентоспроможних на ринку праці;

 компетентних, відповідальних, які вільно володіють своєю професією;

 здатних до ефективної професійної діяльності на рівні світових

стандартів;

 готових до постійного професійного зростання, соціальної та професійної

мобільності.



Якість підготовки здобувачів вищої освіти забезпечується:

 формуванням єдиного розуміння критеріїв якості освітньої діяльності та

якості вищої освіти університету і підходів до їх вимірювання;

 розробкою єдиної інформаційно-технологічної платформи системи

оцінки якості освітньої діяльності та якості вищої освіти на основі

всебічної регламентації діяльності та розмежування повноважень

структурних підрозділів університету щодо збору, обробки, аналізу та

інтерпретації інформації про якість освіти;

 визначенням форматів інформації про якість освітньої діяльності та

якості вищої освіти на основі стандартизованого та технологічного

інструментарію оцінки;

 формуванням системи аналітичних показників, що дозволяють

ефективно реалізовувати основні цілі якості освітньої діяльності та

якості вищої освіти;

 своєчасним виявленням факторів, що впливають на якість освітньої

діяльності та якості вищої освіти.



Система внутрішнього забезпечення якості 

реалізує досягнення поставлених цілей та задач на основі:

 постійного моніторингу змісту вищої освіти, що полягає у періодичному

аналізі та перегляді освітніх програм, навчальних планів, робочих

програм навчальних дисциплін на предмет їх відповідності вимогам

ринку праці, потребам здобувачів вищої освіти тощо;

 залучення всіх ключових стейкхолдерів до системи забезпечення якості

освітньої діяльності та якості вищої освіти університету;

 моніторингу ресурсного потенціалу, аналіз відповідності матеріально-

технічних, навчально-методичних, інформаційних ресурсів цілям

заявлених освітніх програм; інфраструктури університету потребам та

вимогам суб’єктів освітнього процесу; встановленні ефективності

функціонування інформаційної системи;

 моніторингу та забезпечення професійної компетентності викладацького

складу;



 забезпечення використання об’єктивних процедур оцінки рівня знань і

умінь здобувачів вищої освіти, компетенцій випускників;

 сприяння якісного освітнього простору;

 регулярного проведення самооцінки для всебічного аналізу ефективності

освітньої діяльності університету;

 контролю стану прозорості освітньої діяльності та оприлюднення

інформації щодо її результатів;

 розробки рекомендацій щодо покращення якості освітньої діяльності та

якості вищої освіти, участі у стратегічному плануванні тощо.



IV. СТРУКТУРА СИСТЕМИ 

ВНУТРІШНЬОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ЯКОСТІ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

ТА ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ УНІВЕРСИТЕТУ 

(ПОЛОЖЕННЯ 5 ТА ПОЛОЖЕННЯ 7)



Структура внутрішнього забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти університету



Стандарт Критерії оцінки Індикатори оцінки 

1. Політика 

щодо 

забезпече

ння 

якості

Стратегічні аспекти 

забезпечення якості 

на рівні 

університету

- зовнішні експертні оцінки нормативних документів;

- зовнішні експертні оцінки освітньої діяльності «Університету»

Наявність 

внутрішньої 

політики 

забезпечення якості

- внутрішня політика забезпечення якості відповідає стратегічному плану,

місії, цілям та завданням ВНЗ;

- внутрішня політика забезпечення якості адекватна напрямам стратегічного

плану, матеріальним ресурсам і інтелектуальним активам, спрямована на

задоволення потреб студентів, ПВС і персоналу;

- наявна ефективна і системна робота в частині використання результатів

оцінювання реалізації внутрішньої політики забезпечення якості для

вдосконалення і коригування довгострокових напрямків розвитку,

постановки нових цілей відповідно до змін умов зовнішнього середовища;

Доповнення до системи індикаторів з положення 5
Додаток А



2. Розроблення і 

затвердження 

програм

Наявність процедури 

розробки, затвердження 

програм та навчальних 

планів

- наявність робочих груп для розробки

освітніх програм для кожного освітнього

ступеня та спеціальності, що складаються з

провідних науково-педагогічних

працівників, представників ринку праці та

студентського самоврядування.

Розроблений механізм залучення 

студентів до розробки та 

затвердження програми

- наявність способів заохочення студентів до

участі у розробці та затвердженні програм.

Цілі і результати навчання 

освітньої програми чітко 

визначені

- діє процедура оцінки, перегляду та

внесення змін до мети і результатів

навчання освітньої програми;

- наявність системи оцінювання якості

освітньої програми з метою її

удосконалення.

Зміст освітньої програми

- відображення в освітніх програмах системи

обліку навчального навантаження студентів

і викладачів в кредитах;



5. Викладацький 

персонал

Компетентність 

професорсько-

викладацького складу

- участь викладачів у науково-дослідній роботі;

Академічна мобільність 

професорсько-

викладацького складу

- Відсоток викладачів із сертифікатом рівня В2 та

вище знань англійської мови за системою CEFR;

- Відсоток викладачів, які проходили стажування

закордоном за останні 5 років.

Наукова діяльність 

викладачів

- кількість студентів переможців всеукраїнських і

міжнародних студентських олімпіад;

- Визначення індексу цитування професорсько-

викладацького складу;



6. Навчальні 

ресурси і 

підтримка 

студентів

Рівень інформаційних 

ресурсів для підтримки 

навчання студентів

- бібліотечні фонди навчально-методичної та іншої

літератури, патентного фонду, електронно-

бібліотечної системи (відкриті електронні ресурси

Університету, Інституційний репозитарій (eSSUIR),

тощо);

Рівень людської 

підтримки студентів

- наявність тьюторської підтримки протягом всього

періоду навчання;

- підтримка найбільш неуспішних студентів;

Соціальна підтримка - регулювання цін в студентських їдальнях;



8. Публічна 

інформація

Структура 

інформації, що 

має 

оприлюднюват

ись

7) місце університету в рейтингу Webometrics;

8) відсоток викладачів, інформація яких (CV, профіль)

знаходяться у вільному доступі;

9) відсоток викладачів, методичні та інші роботи яких

знаходяться у вільному доступі на сайті підрозділу.



КЛЮЧОВІ ЗАХОДИ 

ПО ВНУТРІШНЬОМУ ЗАБЕЗПЕЧЕННЮ 

ЯКОСТІ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

ТА ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ УНІВЕРСИТЕТУ

Погоджуємося із пропозиціями, наведеними в положенні 5.

Додаток В



Дякуємо за увагу!


