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Стратегії розвитку Хмельницького національного 
університету на 2016-2020 рр.

Мета: безперервне удосконалення системи управління
якістю освітньої діяльності як гарантії якості вищої освіти в
університеті.

Стратегічні цілі: 

• розроблення якісних освітніх програм відповідно до
вітчизняних та міжнародних освітніх стандартів,
спрямованих на підготовку фахівців і з вагомими
компетентностями, що враховують різноманітні освітні
потреби здобувачів та споживачів вищої освіти;

• забезпечення якості освітньої діяльності шляхом
дотримання її норм та процедур усіма учасниками
освітнього процесу



Програма реалізації Стратегії розвитку
Хмельницького національного університету

на 2016-2020 рр.
Розділ 2. Забезпечення якості вищої освіти та освітньої

діяльності

- оновлення нормативно-методичної бази
забезпечення якості вищої освіти та освітньої
діяльності;

- моніторинг змісту вищої освіти;

- моніторинг ресурсного потенціалу університету;

- моніторинг навчального процесу та наукової
діяльності студентів;

- моніторинг управління ресурсами та процесами;

- моніторинг технологій навчання;

- моніторинг соціально-психологічного середовища;

- моніторинг прозорості освітньої діяльності



Створення нормативної бази та інституалізація 
системи забезпечення якості

• Положення про відділ забезпечення якості вищої
освіти Хмельницького національного університету

• Положення про систему внутрішнього забезпечення
якості освітньої діяльності та вищої освіти у
Хмельницькому національному університеті

• Положення про участь здобувачів вищої освіти у
процедурах забезпечення якості освітньої діяльності та
вищої освіти у Хмельницькому національному
університеті

• Положення про запобігання та виявлення плагіату у
Хмельницькому національному університеті



Положення про систему внутрішнього забезпечення якості освітньої 
діяльності та вищої освіти 



Модель системи внутрішнього забезпечення якості 



Організаційна структура системи внутрішнього забезпечення 
якості в університеті



Організаційні рівні системи внутрішнього 
забезпечення якості в університеті 

Перший рівень – здобувачі вищої освіти1

Другий рівень – викладачі, співробітники кафедр2

Третій рівень – керівний склад факультету33

Четвертий рівень – структурні підрозділи, ВЗЯВО44

П'ятий рівень – Вчена рада, постійна комісія ВР з 
якості

5



П'ятий рівень:

створення постійної комісії Вченої ради університету із забезпечення
якості вищої освіти

Четвертий рівень:
наказом ректора від 1.09.2015 року №125 «Про створення нових
структурних підрозділів» створено Відділ забезпечення якості вищої
освіти

Напрями діяльності відділу забезпечення якості вищої освіти:
- Створення нормативної бази та інституалізація

системи забезпечення якості;
- Моніторинг якості освітньої діяльності;
- Налагодження зворотного зв’язку з учасниками

освітнього процесу;
- Удосконалення інформаційної системи університету

та моніторинг прозорості інформації про діяльність університету

Інституалізація системи забезпечення якості



Третій рівень:

проект наказу «Про інституалізацію системи внутрішнього
забезпечення якості освітньої діяльності та вищої освіти»: деканам
створити та очолити комісії з забезпечення якості освітньої діяльності
та вищої освіти на факультетах з числа: заступник декана факультету;
гаранти освітніх програм за спеціальностями; учасники студентських
фокус-груп; аспіранти, докторанти; представники роботодавців;
випускники кафедри та ін.

Другий рівень:

завідувачам випускових кафедр, на яких здійснюється професійна
підготовка фахівців за спеціальностями, організувати та очолити
комітети з забезпечення якості вищої освіти з числа гарантів освітніх
програм за спеціальностями усіх рівнів вищої освіти та представників
студентських фокус-груп, аспірантів, докторантів, представників
роботодавців та випускників кафедри

Інституалізація системи забезпечення якості



Інституалізація системи забезпечення якості (3)

Перший рівень:

- формування фокус-груп здобувачів вищої освіти (наказ ректора від
12.09.2016 року № 143 «Про підготовчі заходи щодо моніторингу і
періодичного перегляду освітніх програм учасниками освітнього
процесу»). Чисельність учасників фокус-груп - 101

• Анкетування здобувачів вищої освіти щодо 
• адаптації студентів І курсу до освітнього середовища університету
• якості вищої освіти та освітньої діяльності в університеті
• якості соціально-побутових умов проживання у гуртожитках

університету

• Проведення занять та тренінгів для учасників фокус-груп
• 17.10.2016 р. «Процедури забезпечення якості освітньої діяльності

та вищої освіти» (Руснак О.В. Член Національної команди експертів
з реформування вищої освіти, НАЗЯВО)

• тренінг 29.03.2017 р. «Освітня програма як засіб формування 
майбутнього фахівця». Чисельність студентів ГПФ - 23  ; ФІМ - 16 .





Участь студентів у процесах 
забезпечення якості: 

перспектива Європейського 
простору вищої освіти

Олена Руснак

Хмельницький, 

17.10.2016





Анкета (фрагмент)
Шановний студенте, 

просимо Вас дати відповіді на запитання анкети щодо чинників 
впливу на якість вищої освіти у Хмельницькому національному 

університеті

Чи задовольняє Вас якість підготовки за обраною 

спеціальністю в університеті? 

 

Так Ні Частково 

   
 

Чи оптимальним, на Вашу думку, є тижневе 

навантаження студентів Вашої спеціальності 

(кількість пар у тиждень)? 

Так Ні Частково 

   
 

Яка, на вашу думку, оптимальна кількість дисциплін у 

семестрі? 

Ваша думка_______ 

Яку частину дисциплін доцільно, на Вашу думку, 

винести на вільний вибір студента? 

Ваша думка _______ 

Чи влаштовує Вас розклад навчальних занять 

поточного семестру? Якщо ні, чому? 

__________________________________________ 

____________________________________________ 

Так Ні Частково 

   
 

 







Моніторинг якості освітньої діяльності
(дипломне проектування)

Наказ ректора від 19.09.2016 року №150 «Про
запровадження процедури повторного рецензування
кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти»:

10% кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти усіх форм навчання
(денної, заочної, дистанційної) 2015-2016 н.р. за кожним напрямом
підготовки (спеціальністю) – 140 ДП (ДР), що становить 13,6 %.

створено 6 комісій для повторного рецензування кваліфікаційних
робіт на факультетах, голови комісій – незалежні експерти.

розроблено «Лист повторного рецензування дипломного проекту
(роботи) здобувача вищої освіти»

для оцінювання показників якості запропонована 4-х бальна шкала: 0
- не відповідає, 1- відповідає частково, 2 – переважно відповідає, 3 –
відповідає повністю.



Лист повторного рецензування кваліфікаційних 
робіт здобувачів вищої освіти

№
з/п

Показники
Оцінка*
(бали)

1 Організаційна та навчально-методична документація

1.1 Відповідність теми наказу по університету

1.2 Наявність методичних вказівок до виконання ДП (ДР)

1.3 Наявність довідки про результати перевірки на академічний плагіат за електронною
системою Anti-Plagiarism загальноуніверситетського зразка

2  Дотримання основних вимог до ДП (ДР)

2.1 Відповідність теми спеціальності (напряму підготовки)

2.2 Обсяг роботи

2.3 Відповідність структури ДП (ДР) методичним вказівкам

2.4 Дотримання вимог щодо оформлення посилань на літературні джерела

2.5 Кількість використаних літературних джерел

2.6 Оформлення роботи

2.7 Відповідність рівня академічного плагіату ДП (ДР) встановленим нормативам**

3 Оцінювання ДП (ДР)

3.1 Зміст та повнота відгуку керівника ДП (ДР)

3.2 Відповідність оцінки ДП (ДР) керівника та кінцевої підсумкової оцінки

3.3 Зміст та повнота рецензії зовнішнього рецензента ДП (ДР)

3.4 Відповідність оцінки ДП (ДР) рецензента та кінцевої підсумкової оцінки



Результати моніторингу якості освітньої 
діяльності (дипломне проектування)

Наказ ректора від 20.01.2017 року №7 «Про усунення
недоліків, виявлених під час повторного рецензування
кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти 2015-2016
н.р., і забезпечення якості дипломного проектування у
поточному навчальному році»

- проведені робочі наради на факультетах;

- внесені уточнення в нормативні документи;

- оновлюються стандарти університету з оформлення
текстових документів та бібліографічних записів;

- оновити план приміщення архіву університету з
урахуванням перспективи створення
комп’ютеризованого робочого місця для співробітника
архіву;

- удосконалити програму перевірки робіт здобувачів
вищої освіти Anti-Plagiarism з урахуванням зауважень



Виявлення і запобігання плагіату в 
університеті 

• навчальна діяльність здобувачів вищої освіти

• наукова (науково-педагогічні, педагогічні працівники, здобувачі
вищої освіти та наукових ступенів магістра, доктора філософії,
доктора наук)

• навчально-методичної (науково-педагогічні, педагогічні працівники
та співробітники Університету)

Програма Anti-Plagiarism (2010)

• Позитивним результатом перевірки вважається, коли обсяг
запозичень у навчальній книзі не перевищує 10 %, у навчально-
методичному виданні – 20 %.

• Для дипломних проектів освітньо-професійних програм підготовки
здобувачів вищої освіти допускається максимальний збіг з однією
роботою не більше ніж 40 %; для дипломних робіт освітньо-
наукових програм – не більше ніж 25 %. Наявність помилок у роботі
не повинна перевищувати межу 20 %; у разі використання
специфічних термінів – 30 %.

• Кваліфікаційна робота не повинна мати менше ніж 60 000 знаків
(300 лексем)



Довідка про результати перевірки на 
плагіат кваліфікаційних робіт здобувачів 

вищої освіти



Академічна доброчесність 
та запобігання академічного 

плагіату

17.10.2016
Відділ забезпечення якості

вищої освіти



Результати визначення відсотку плагіату у виданнях
навчально-методичної літератури в університеті

(за період 01.2015-02.2016)

Факультет

Показник наявності плагіату, %

у навчально-методичній літературі

у підручниках, навчальних 

посібниках тощо з грифом Вченої 

ради університету

Гуманітарно-педагогічний
0-10 (12 од.)

16- 21 (3 од.)
0-7 (4 од.)

Міжнародних економічних відносин
0-6 (8 од.); 15-29 (5 од.)

97 (перевидання)
0-9 (5 од.)

Економіки і управління
0-11 (20 од.); 17-29 (8 од.); 53 

92 (перевидання)

3-4 (3 од.); 17; 24

Інженерної механіки 0-8 (11 од.); 31; 65
2 (2 од.); 11; 

98 (перевидання)

Програмування та комп’ютерних і 

телекомунікаційних систем
0-3 (9 од.); 21; 44 0-7 (10 од.)

Технології та дизайну 0-6 (11 од.); 46 1-2 (4 од.); 11-17 (3 од.)

Дистанційного навчання, 

післядипломної освіти та довузівської 

підготовки

0-3 (6 од.); 11; 40 0 (2 од.)



Моніторинг якості освітньої діяльності
(комп'ютерна підготовка фахівців)

Розпорядження від 08.09.2016 року №63 «Про моніторинг
матеріально-технічного та програмного забезпечення
комп'ютерної підготовки фахівців»

Загальна кількість комп'ютерних аудиторій (класів) - 46
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Результати моніторингу якості 
освітньої діяльності (комп'ютерна 

підготовка фахівців)
Наказ ректора від 10.03.2017 року №30 «Про оптимізацію
матеріально-технічного та програмного забезпечення
комп'ютерної підготовки здобувачів вищої освіти»:

- оновити склад постійно-діючої комісії з комп’ютеризації та
моніторингу якості надання освітніх послуг з використанням
інформаційних технологій;

- розробити проект «Положення про комп’ютерну лабораторію
(клас)»;

- провести перевірку ефективності роботи відділу ТЗН;

- розробити перспективний план-графік оновлення матеріально-
технічного та програмного забезпечення комп’ютерної підготовки
фахівців до 2020 року з урахуванням Ліцензійних умов провадження
освітньої діяльності;

- укомплектувати лекційні аудиторії стаціонарними проекторами
відповідно до Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності
закладів освіти;

- провести атестацію комп’ютерних лабораторій (класів) тощо



Перспективи розвитку інформаційної 
системи університету

- розпорядження № 55 від 7.07.2016 року «Про удосконалення
системи електронного документообігу» робочою групою до
30.09.2016 року розроблено технічне завдання на оновлення чинної
системи електронного документообігу відповідно до сучасних
вимог;

- розроблення електронного шаблону робочої програми навчальної
дисципліни;

- розроблення електронного шаблону інформаційного пакету
спеціальності;

- розроблення електронної анкети вільного вибору здобувачами
вищої освіти вибіркових дисциплін;

- розроблення електронної анкети оцінювання навчальних дисциплін
після їх вивчення;

- переклад контенту сайту університету іноземними мовами
(англійська, польська тощо).



ДЯКУЮ ЗА УВАГУ!


