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1. Загальні положення
1.1. Положення про систему внутрішнього забезпечення якості освіти
у ПЗВО «Одеський технологічний університет «ШАГ» (далі-Університет)
розроблено відповідно до вимог Закону України «Про вищу освіту»,
стандартів і рекомендацій щодо забезпечення якості в Європейському
просторі вищої освіти ESG (Єреван 2015 р.), статуту Університету та інших
нормативних документів в галузі освіти.
1.2. Система внутрішнього забезпечення якості вищої освіти (далі –
Система) передбачає здійснення Університетом процедур і
заходів, передбачених ст. 16 Закону України «Про вищу освіту».
1.3. Система ґрунтується на таких принципах:
- академічна свобода;
- відкритість до нових знань та критики;
- доброчинність і толерантність у ставленні до всіх своїх членів і
партнерів;
- взаємна вимогливість та довіра;
- ініціативність;
- суспільна відповідальність.
1.4. Система передбачає здійснення таких процедур і заходів:
- удосконалення
планування
освітньої
діяльності
шляхом
моніторингу і періодичному перегляду освітніх програм;
- посилення кадрового потенціалу Університету;
- ресурсне забезпечення організації освітнього процесу;
- розвиток внутрішніх інформаційних систем;
- забезпечення публічності інформації про діяльність Університету;
- створення системи запобігання та виявлення академічного плагіату;
- забезпечення академічної доброчинності;
- забезпечення комунікації із стейкхол та національним агентством із
забезпечення якості вищої освіти.
2. Організація внутрішнього забезпечення якості вищої освіти
2.1.

2.2.

2.3.

Організація Системи в Університеті здійснюється на рівні
університетському,
кафедральному,
студентському
та
викладацькому;
Університетський рівень реалізується ректором Університету,
проректорами, Вченою та науково-методичною радами
Університету, відділом організаційно-кадрового та навчальнометодичного забезпечення;
Повноваження ректору Університету, Вченої та Науковометодичної рад, структурних підрозділів Університету
регламентуються Статутом Університету та відповідними
положеннями;

Студентський
рівень
контролю
реалізується
органами
студентського самоврядування та студентів. Права студентського
самоврядування у сфері контролю за якістю освітньої діяльності
та якістю вищої освіти визначаються Положення про студентське
самоврядування в університеті;
2.5. Викладацький рівень контролю за якістю освітньої діяльності та
якості вищої освіти реалізується науково-педагогічними
працівниками відповідно до їх посадових обов’язків та
передбачають:
- участь в управлінні Університетом;
- забезпечення викладання навчальних дисциплін освітньої програми
за спеціальністю на належному науково-теоретичному і
методичному рівні;
- підвищення професійного рівня шляхом підвищення кваліфікації,
стажування;
- вільний вибір методів та засобів навчання, що забезпечують
належну якість освітньої діяльності та вищої освіти;
2.4.

3. Моніторинг і перегляд освітніх програм та програм навчальних
дисциплін
3.1.

3.2.

3.3.
3.4.

3.5.

Механізм розробки, затвердження, моніторингу та перегляду
освітніх програм регулюється Положенням про організацію
навчального процесу;
Освітньо-професійна програма спеціальності розробляється
проектною групою. Освітня програма ухвалюється рішенням
Вченої ради Університету і вводиться в дію наказом ректора;
Перегляд
освітньо-професійної
програми
спеціальності
відбувається за результатами її моніторингу;
Здійснюється щорічний аналіз якості навчальних досягнень
студентів, обговорених результатів аналізу, на засіданнях Вченої
ради Університету. Проектна група переглядає складові освітньопрофесійної програми щодо їх відповідності потребам ринку
праці. Кафедри удосконалюють навчальні плани і робочі
програми дисциплін;
В Університеті запроваджується система моніторингу ринку
праці та ринку освітніх послуг, залучення роботодавців до
формування вимог щодо компетентності випускників та
визначення змісту освіти.

4. Оцінювання здобувачів освіти
4.1.

4.2.
4.3.

4.4.
4.5.

Система оцінювання результатів навчання здобувачів вищої
освіти передбачає дотримання оприлюднених критеріїв, правил
та процедур.
Система оцінювання знань студентів включає такі види
контролю: поточний, підсумковий та атестацію.
Форми проведення та критерії оцінювання поточного і
підсумкового контролю визначаються у робочій програмі і
рейтинговій системі оцінювання результатів навчання;
Оприлюднення результатів рейтингу студентів здійснюється
регулярно;
Форма проведення атестації визначається Стандартом вищої
освіти, яка ухвалюється Веною радою Університету
5. Забезпечення підвищення кваліфікації

5.1.

5.2.

5.3.

Підвищення кваліфікації науково-педагогічних та педагогічних
працівників – цілеспрямоване безперервне удосконалення
професійних компетенцій, необхідних для підвищення якості
управлінської, навчальної, наукової, методичної, інноваційної,
виховної діяльності університету;
Підвищення кваліфікації викладачів спрямовано на засвоєння
перспективних методик викладання та формування робочих
програм дисциплін у відповідності з Європейськими освітніми
програмами;
Науково-педагогічні та педагогічні працівники, підвищують
кваліфікацію згідно відповідного Положення.

6. Інформаційні системи для ефективного управління освітньою
діяльністю.
В Університеті функціонує інформаційна система управління як
програмно-апаратних комплекс, що забезпечує низку основних
функцій роботи з документами та базами даних в електронному
вигляді.
6.2. У структуру загальної інформаційної системи управління
Університетом входять такі підсистеми:
– збору, обробки та збереження інформації «Єдина електрона база
даних з питань освіти»;
– диспетчерезації навчального процесу та розробки розкладів
навчальних занять;
– електронний щоденник MyStat, що дозволяє студентам в режимі
реального часу бачити свої оцінки і рейтинги, домашні завдання,
6.1.

розклад навчальних занять і контрольних заходів, мати цілодобовий
доступ до навчальних матеріалів;
– единий портал доступу до методичних матеріалів, тестових завдань,
поточного та екзаменаційного оцінювання знань студентів
«LogBook»;
– забезпечення електронного документообігу та кадрової роботи.
7. Забезпечення публічності інформації
7.1.

7.2.

7.3.

В Університеті діє система громадського контролю діяльності,
яка передбачає залучення роботодавців до участі в розробці
змісту навчання і його реалізації в навчальному процесі.
Публічність інформації забезпечується згідно з законами «Про
освіту», «Про вищу освіту», відповідних рекомендацій
Міністерства науки і освіти України.
На сайті ПЗВО «Одеський технологічний університет «ШАГ»,
забезпечується постійне оновлення інформації щодо діяльності
Університету в плані забезпечення якості вищої освіти.
8. Забезпечення функціонування системи запобігання та
виявлення плагіату в наукових роботах викладачів
Університету та студентів

8.1.
8.2.

Система запобігання та виявлення плагіату поширюється на всіх
учасників освітнього процесу в Університеті;
Всі випускні кваліфікаційні роботи здобувачів вищої освіти
перевіряються за допомогою спеціальних програмних засобів.
Використання будь-якого способу перевірки не виключає
можливості використання інших способів.
9. Прикінцеві положення

9.1.

9.2.

Положення про систему внутрішнього забезпечення якості вищої
освіти, зміни та доповнення до нього ухвалюються Вченою
радою Університету та затверджується ректором Університету;
Відповідальність за дотримання норм цього Положення та
контролю їх виконання несуть посадові особи Університету
відповідно до їх посадових обов’язків.

